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Școală de vară în satul Dealu Frumos / Schönberg, jud. Sibiu

Sunteti invitați să vă înscrieți la școala de vară Schönberg live-studio 2021!
Pe principiul „learning by doing” această școală de vară vă propune
intervenția practică asupra unei șuri într-o gospodărie specific săsească,
din satul Dealu Frumos (în limba germană, Schönberg) aflat în centrul
geografic al țării, în județul Sibiu.
Este vorba despre o cooperare între mediul universitar de arhitectură,
organizații de specialitate și invitați deosebiți, care vine în sprijinul unei
nevoi reale de experiență practică și de intervenție pe patrimoniu.
Participanții la școala de vară pot fi studenți la oricare dintre specialitățile
facultăților de profil din țară, din orice an de studiu, precum și arhitecți
stagiari înscriși la filialele OAR.
În completarea activităților practice, participanții vor avea parte de
prelegeri ale invitaților speciali, de discuții libere și apropierea de meșteri
locali, vizite la șantiere din vecinătate și alte experiențe culturale locale.
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SCHÖNBERG LIVE-STUDIO 2021
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Perioada de înscriere la școala de vară este 15 - 30 iunie 2021, urmând ca
rezultatele selecției să fie anunțate prin email pe adresele declarate în
formular, în perioada 5 - 9 iulie 2021.
Formularul de înscriere poate fi completat la adresa
https://forms.gle/7MvfaTLqKAZ9VK7z7
Vă așteptăm cu drag!
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Activitățile la care sunteți invitați sunt:
Dulgherie subansambluri, noduri structurale restaurare șură PRACTIC;
Restaurarea ușilor și a porților șurii - PRACTIC;
Conceperea și realizarea unor detalii de finisaj la grajduri PROIECTARE + PRACTIC;
Gândirea scenariilor funcționale pentru gospodărie - PROIECTARE;
Amenajarea sumară tip instalație expozițională în podul Casei verzi și
anexele din incinta Bisericii Fortificate - PROIECTARE + PRACTIC.
Condițiile de desfășurare a școlii vor presupune atât un acord scris al dvs.
de a urma un scurt instructaj tehnic, cât și reguli generale de protejare
împotriva răspândirii virusului Sars-COV2.
Taxa de participare este de 300 de RON, iar cei interesați sunt încurajați
să aplice la „Bursele OAR pentru studenții arhitecți care participă la Școli
de vară – ediția 2021”: https://oar.archi/actualitate/burse-oar-pentrustudentii-arhitecti-care-participa-la-scoli-de-vara-editia-2021
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BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ
ediția a XIV-a – „ACUM” 2021

SEMNAL 2

BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ 2021

Arhitectura cum?
Acum este nevoie de arhitecți care proiectează pentru oameni.
Acum se croiește Noul Bauhaus european.
Acum este nevoie de creativitate.
Acum trebuie să găsim calea de a lega arta, cultura, știința și tehnologia.
Acum salvăm patrimoniul care ne prezintă și reprezintă.
Acum imaginăm un viitor durabil, integrator, pentru minte și suflet.
Acum imaginăm spații publice incluzive, pentru toți.
Acum este momentul dialogului între identități diferite, asumând
diversitatea ca pe un bun cultural inestimabil.
Acum aducem Pactul verde european în orașele și casele noastre.
Acum scriem despre arhitectură, pentru a iniția o dezbatere largă cu
privire la mediul construit.
Acum comunicăm poetica arhitecturii mai rapid și mai departe ca
oricând.
Acum asumăm efemeritatea unei arhitecturi capabile de reconfigurări.
Acum studenții arhitecți imaginează viitoruri posibile.
Acum arhitecții redescoperă meșteșugurile tradiționale și le actualizează.
Acum este momentul arhitecturii și al arhitecților.
Acum este nevoie de unitate si solidaritate.
Acum este nevoie de noi toți.
Arhitectura cum?
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Suntem în plină perioadă de înscriere a proiectelor în concurs (15 iulie - 30 iulie).
Pentru aceasta etapă, cea mai importantă, iată câteva informații utile:
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Te poți înscrie online la concurs în cele 15 secțiuni:
1. Secțiunea Locuințe individuale cuprinde toate tipurile de locuințe unifamiliare
finalizate în ultimii 3 ani
2. Secțiunea Locuințe colective cuprinde toate tipurile de imobile de locuire
colectivă finalizate în ultimii 3 ani
3. Secțiunea Clădiri industriale, administrative, turistice și sport se adresează
proiectelor pentru programe arhitecturale specifice comunității: birouri,
administrație, servicii, comerț, spații de producție, agrement / loisir și sport,
finalizate în ultimii 3 ani.
4. Secțiunea Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult) se adresează
proiectelor pentru programe arhitecturale din aria: cultură / cult, educație,
sănătate, finalizate în ultimii 3 ani.
5. Secțiunea Recuperarea patrimoniului și interpretarea identității cuprinde
proiectele de restaurare a construcțiilor listate în LMI, consolidări de construcții cu
valoare culturală, ambientală care și-au găsit un destin diferit în societatea
contemporană prin recuperarea și valorificarea arhitecturală, finalizate în ultimii 3
ani.
6. Secțiunea Arhitectură de interior se referă la proiectele de amenajare interioară a
spațiilor publice și rezidențiale - individuale sau colective - finalizate în ultimii 3 ani.
7. Secțiunea Spațiul public și comunitar se referă la proiectele de mobilitate
urbană, amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale,
promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de
apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor
obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu
caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane,
scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau
mixte (locuri de joacă etc.), alte spații de interes public în regim deschis sau semideschis din localitățile urbane și stațiunile din țară, proiecte finalizate în ultimii 3
ani.
8. Secțiunea Revitalizare Rurală include proiectele destinate mediului rural,
indiferent de funcțiune sau gabarit, care își propun să activeze resursele locale specific local, tehnici/ meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă - și să ofere
continuitate și dezvoltare durabilă comunității - indiferent că este vorba despre o
gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de
beneficiar, finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 3 ani.
9. Secțiunea Arhitectura verde, sustenabilă va cuprinde proiecte care valorifică, în
construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile cu consumuri minime în
exploatare, care vizează clădiri noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de
patrimoniu, finalizate în ultimii 3 ani.
10. Secțiunea Publicații de arhitectură este destinată cărților și periodicelor - în
format tipărit sau digital - de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură,
conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate în ultimii 3 ani.
11. Secțiunea Fotografia de arhitectură se adresează autorilor de fotografie de
arhitectură: arhitecți, studenți la Arhitectură, absolvenți sau studenți ai Facultăților
de Arte Plastice și Film, alte specialități care au proiecte realizate în ultimii 3 ani.
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GALELE de Premiere se vor desfășura în 9 orașe din țară - București (1, 6, 13, 15) , Cluj
(2, 7), Craiova (9), Iași (5, 11), Sibiu (14), Sf. Gheorghe (8), Târgoviște (10),Târgu-Mureș
(12), Timișoara (3,4).
În jurul expoziției-concurs, prezentată publicului larg în lunile octombrie și
noiembrie, vor fi organizate evenimente conexe - conferințe, expoziții, dezbateri,
lansări de carte, manifestări culturale, evenimente de stradă care pun în evidență
legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului care vor atrage nu
numai profesioniști, ci și un public larg.
Iată alte câteva informații utile și vă încurajăm să vă înscrieți la BNA 2021:
1. Pentru orice întrebări sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați via:
uarbna2021@gmail.com, pagina de Facebook https://www.facebook.com/uar.bna
2. Platforma pentru înscrierea proiectelor este https://www.entryform.ro/bna2021/
3. Regulamentul concursului se află la adresa https://www.uar-bna.ro
4. Calendarul Bienalei este următorul:
10 iunie 2021: Lansarea BNA
15 - 31 iulie 2021: Predare on-line proiecte
16 august 2021: Comunicarea proiectelor selectate
1-17 septembrie 2021: Predare materiale tipărite – toate secțiunile
01 - 10 octombrie 2021: Jurizare
16 octombrie – 16 noiembrie 2021: Gale de premiere, Expoziții concurs și evenimente
Aveți tot sprijinul echipei organizatorice!
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12. Secțiunea Efemer cuprinde proiecte care se încadrează în categoriile tururi
ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery,
evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 3 ani. Secțiunea
se adresează arhitecților, studenților la Arhitectură, absolvenților sau studenților ai
Facultăților de Arte Plastice și Film.
13. Secțiunea Diplome-arhitecți în afirmare cuprinde proiecte de diplomă de la
Facultățile de Arhitectură, Design interior și urbanism, realizate în ultimii 3 ani.
14. Secțiunea Școli de vară de arhitectură, Tabere de creație este destinată
produselor realizate în cadrul atelierelor de arhitectură de tipul școlilor de vară care
au activitate în mediul rural sau în centrele urbane și care contribuie la creșterea
calității obiectului de arhitectură indiferent dacă se referă la construcții
contemporane, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil sau la proiecte de
cercetare.
15. Secțiunea Proiecte vizionare cuprinde proiecte de concurs, proiecte „de sertar”,
proiecte care nu au fost concepute cu intenția directă de a fi materializate acum,
dar pe care arhitecții autori au considerat important să le aștearnă pe hârtie,
acestea având de spus despre arhitectură un cuvânt ce trebuia rostit cu necesitate.
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ECOURI
Mănăstirea Dragomirna

MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA
feedback de la arhitectul Ion Lissai
Publicarea în numărul precedent a articolului despre
Mănăstirea Dragomirna mi-a prilejuit o reacție neașteptată,
dar foarte plăcută, din partea arhitectului Ion Lissai, coleg atât

TEXT:
ARH. ALEXANDRU
PANAITESCU
DESEN:
ARH. VICTOR KURT LISSAI

de facultate și apoi de serviciu, mai întâi pe un șantier din
Colentina și apoi până spre sfârșitul anilor 1970, la proiectarea
metroului bucureștean, ulterior el plecând în Germania cu
întreaga familie, toți arhitecți.
Acum am primit de la Ion un sugestiv desen în creion al
ansamblului Mănăstirii Dragomirna, inclusiv al bisericuței din
cimitir, văzute dinspre est, într-o redare făcută în 1955 de tatăl
său, arh. Victor Kurt Lissai, ilustrând starea monumentului
anterioară restaurării din anii 1960, desen pe care-l publicăm
acum. Tot cu această ocazie am mai primit și alte trei desene
ale aceluiași autor, dintre care două cu imagini de la
Mănăstirea Sucevița și care însoțesc articolul despre acest
monument, iar cel de al treilea, redând Turnul Vasile Lupu de
la Humor, va fi publicat într-un articol viitor.

ECOURI
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Desenele fac parte dintr-o serie mai mare din care s-au păstrat se pare numai acestea. Ele au
fost făcute de arh. Victor Kurt Lissai cu ocazia unei deplasări de documentare la Suceava și
mănăstirile din nordul Moldovei organizată de Uniunea Arhitecților, în una din cele două serii
din toamna anului 1955, fiecare cu câte circa 25 de arhitecți. Trebuie precizat că, mai ales în anii
1950, participarea membrilor UA la astfel de excursii era condiționată de predarea la întoarcere a
unui portofoliu de desene sau/și fotografii cu monumentele vizitate și care uneori făceau și
obiectul unor expoziții documentare. Treptat s-a renunțat la această obligație, așa că în anii
1970-’80 era dată uitării, chiar dacă deplasările de documentare la monumentele din țară s-au
făcut constant până în 1989.

Referitor la arhitectul Victor Kurt Lissai
consemnăm că s-a născut la Sibiu în
1920, iar între anii 1940-1946 a studiat la
Facultatea de Arhitectură din București,
unde obține diploma de arhitect cu
calificativul Cum Laude. În 1945 s-a
căsătorit cu arhitecta Honorina Lissai și
au avut doi fii, la rândul lor tot arhitecți.
Timp de 32 de ani a activat în București
și Galați ca arhitect-șef, consilier sau
director la instituții de stat,
specializându-se mai ales în proiectarea
construcțiilor destinate industriei
alimentare. În 1978 se mută în Germania
unde își continuă profesia de arhitect
până la pensionare. A încetat din viața
în 2012, la Bonn (fotografie din 2010).

ECOURI
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MONUMENTE
BUCOVINENE
MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA [1]

TEXT:
arh. Alexandru PANAITESCU

FOTO:
arh. Rodica & Alexandru
PANAITESCU
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Aşezată în partea nordică a Bucovinei româneşti, la
aproximativ 20 km vest de Rădăuţi, Mănăstirea Suceviţa, altă
bijuterie a zonei, nu numai arhitectonică, dar și de pictură
murală, datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi este
ctitoria de familie a fraţilor Movilă (Moghilă), Gheorghe - mai
întâi episcop de Rădăuţi din 1577, apoi mitropolit al Moldovei
între 1588-1591, 1595-1600 şi 1600-1605 - Ieremia - domn al
Moldovei între 1595-1600 şi 1600-1606 [2] - şi a lui Simion care a domnit în Moldova între 1606-1607 şi în Ţara
Românească între 1600-1601 şi 1601-1602. Aceştia erau fiii
logofătului Ioan Movilă, călugărit Ioanichie, şi ai Mariei, fiica
lui Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), prin care-şi puteau
revendica descendenţa de la Ştefan cel Mare (1457-1504).
Biserica, cu hramul Învierea Domnului şi Schimbarea la faţă,
a fost edificată probabil după 1581 şi este sfiinţită în 1584, iar
prin 1601 [3], pe timpul lui Ieremia Movilă, a fost terminată
pictura murală, interioară şi exterioară, începută în 1596 și
executată de doi meșteri iconari, fraţii Ioan Zugravul şi
Sofronie [4]. Atât prin arhitectură, cât mai ales prin pictură,
biserica şi întregul ansamblu de la Suceviţă încununează
într-un mod strălucit un secol şi mai bine de arhitectură şi
artă religioasă de mare originalitate, definită din timpul lui
Ştefan cel Mare [5] şi dezvoltată ulterior, cu un moment
important pe vremea domniilor lui Petru Rareş.
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Atunci se iniţiază pictarea integrală la exterior a bisericilor
importante din Moldova, cu remarcabile împliniri la Humor,
Probota, Voroneţ, Moldoviţa, Arbore sau Sf. Gheorghe din
Suceava. Acest program iconografic, de mare amploare,
transpus şi-n pictura de la exteriorul bisericilor importante, a
fost în spaţiul bizantino-ortodox propriu numai Moldovei în
secolul al XVI-lea. Din primii ani ai secolului al XVII-lea şi aici
pictura exterioară va fi înlocuită cu decoraţii preponderent
arhitecturale, cu mai multe sau mai puţine elemente
sculptate, exemplele de referinţă fiind în primul rând la
Dragomirna şi apoi la Biserica Trei Ierarhi din Iaşi.
Biserica Mănăstirii
Sucevița, vedere dinspre
sud

Biserica de la Mănăstirea Suceviţa este ultima pictată în
totalitate şi la exterior, prilejuindu-i în 1930 lui Paul Henry
aprecierea că ea este „testamentul artei moldoveneşti din
secolul al XVI-lea”, care „… marchează punctul extrem,
ultima afirmare a Moldovei independente, [...] cea din urmă
amintire a epocii lui Petru Rareş [...] un rezumat al artei
moldoveneşti din perioada ei eroică” [6].
Arhitectura bisericii de la Suceviţa se dezvoltată după un
plan alungit cu naos triconc, impresionând mai ales prin
armonia proporţiilor şi mai puţin prin noutatea alcătuirii, la
care nu se aduc prea multe inovaţii arhitecturale [7]
respectând distribuţia spaţiilor şi formele deja consacrate.
Tinzând spre înălţime, biserica se ridică la aproximativ 11 m
sub streaşină şi la aproape 30 m sub crucea turlei. Tot la
exterior mai este de remarcat ritmul bine susţinut al
firidelor mult alungite care îmbracă absidele, 11 pe cea a
altarului şi câte cinci pe cele laterale, pentru ca suprafeţele
de la pereţii de nord şi de sud, până la micile pridvoare de
intrare, să rămână netede, favorizând pictarea unor
compoziţii ample.
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Această soluţie susţine
ipoteza că încă de la zidirea
bisericii se intenţiona pictarea
sa exterioară, lucrare care s-a
realizat după circa 15 ani de la
construire.
Intrarea în biserică se face pe
laturile de nord şi sud, prin
două mici pridvoare deschise,
adăugate în 1595 de Ieremia
Movilă, singurele părţi inedite
în alcătuirea planimetrică a
monumentului şi care nu au
un precedent la bisericile
construite anterior în
Moldova. Acestea sunt
considerate ca un început al
pătrunderii influenţelor
arhitecturii din Muntenia, care
în continuare vor fi frecvente
în arhitectura moldovenească.
Din micile pridvoare se
accede în exonartex (pridvorul
închis), de dimensiuni relativ
mari, luminat prin trei ferestre
cu ancadramente gotice care
se deschid pe faţada de vest.
Boltirea este spectaculoasă,
fiind marcată în centru de o
calotă sferică pe care este
pictată Maica Domnului.
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Cupola exonartexului este sprijinită pe opt arce, dispuse în
stea, care descarcă pe un tambur cilindric, iar acesta, la rândul
lui, reazemă prin intermediul pandantivelor pe două arce duble
în consolă, alcătuind astfel un sistem sofisticat de acoperire.
Conform tradiţiei iconografice din Moldova, pe peretele estic al
exonartexului, deasupra intrării în pronaos, este pictată
Judecata de Apoi, într-o compoziţie şi la dimensiuni
impresionante.
Pronaosul este alungit şi acoperit cu două cupole, plasate întro boltă „a vela” şi separate printr-un arc bogat decorat cu
pictură. Pe cupola dinspre vest este reprezentat DumnezeuTatăl, iar pe cea estică este ilustrată „Sfânta Treime”.

a. Zăvorul de la ușa intrării în
biserică
b. Ușa de intrare în biserică
c. Pronaosul

Bolțile turlei din naos
Între pronaos şi naos este dispus spaţiul gropniţei, în care se
intră printr-un gol încadrat de partea inferioară a unui
iconostas de inspiraţie barocă datând de la începutul secolului
al XIX-lea, ca şi iconostasul din faţa altarului. În camera
funerară, sub splendide lespezi, şi-au găsit odihna veşnică doi
dintre fraţii Movilă, Ieremia şi Simion, ajunşi domni, alături fiind
înmormântată şi Zamfira, fiica lui Ieremia. Sculptate în tehnica
„meplat” [8], dintre cele două pietre tombale domneşti atrage
atenţia mai ales cea a a lui Ieremia, al cărei câmp central este
decorat cu bogate motive vegetale, sugerând o broderie care,
la un capăt, înconjoară stema Moldovei. Ca la Humor şi
Moldoviţa, gropniţa are o înălţime mult mai mică decât cea a
pronaosului sau a naosului, permiţând amenajarea deasupra sa
a unei tainiţe la care se ajunge pe o scară în spirală parţial
încastrată în zidăria colţului de nord-vest al încăperii. Gropniţa
este acoperită cu o boltă cilindrică, dispusă transversal pe axul
longitudinal al bisericii, iar tema principală a picturii este
„Maica Domnului a Rugului Aprins” asociată cu „Viaţa lui
Moise”.
INFO 2
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Spaţiul naosului este lărgit de absidele laterale, iar spaţiul
central al acestuia este marcat de unica turlă a bisericii,
susţinută de arce piezişe, într-un sistem tipic moldovenesc, iar
pe cupola sa este reprezentată, ca de obicei, tema Iisus
Pantocrator. Pe colţul sud-vestic al naosului se remarcă
tabloul votiv, asociat cu reprezentările Sf. Împăraţi Constantin
şi Elena. În rest, pereţii sunt pictaţi mai ales cu numeroase
scene din viaţa lui Iisus inspirate din Evanghelii: „Minunile lui
Hristos, Parabolele, Ciclul Patimilor”, pentru ca în abside
laterale să se desfăşoare scene narative sau simbolice din
„Cartea Genezei”.
Un iconostas fastuos, cu ancadramente migălos sculptate şi
aurite, de factură barocă, desparte naosul de altar, aflat în
absida de est şi pe a cărei semicalotă sferică este pictată
scena „Înălţarea Domnului la cer”, aşa cum se întâlneşte şi la
Dragomirna, care a fost pictată ceva mai târziu, fiind o
inovaţie faţă de regula reprezentării în acest loc a temei
„Maicii Domnului venerată de arhangheli”.

Absida sudică din naos

Împreună cu stavrofora Mihaela Cozmei, stareța Mănăstirii Sucevița

Biserica Mănăstirii
Sucevița, turla

INFO 2

Ieremia Movilă, tabloul votiv de pe
peretele vestic al naosului bisericii
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Detaliu de pictură exterioară de pe fațada sudică - martirul
călugărilor de la Muntele Sinai și Rugul Aprins
La exterior, biserica impresionează în primul rând prin
somptuozitatea picturii murale, care aici, exceptând pe cea
de pe faţada de vest, a avut şansa să se fi păstrat foarte bine.
Având în vederea vastitatea subiectului ne rezumăm numai
la o menţionare foarte succintă a câtorva teme iconografice
esenţiale redate la exteriorul bisericii şi care impresionează
prin marea expresivitate artistică [9].
Faţada de nord, orientată spre intrarea în mănăstire, este
dominată de scena „Scara Sf. Ioan Climax (Scărarul)”,
desfăşurată pe o suprafaţă foarte mare. Pe o friză dispusă
spre micul pridvor de nord, pe al doilea registru de la partea
superioară a zidului se desfăşoară 14 scene din „Geneză”, iar
sub acestea este ilustrată viaţa Sfântului Pahomie.

Detaliu de pictură exterioară de pe fațada nordică – „Scărarul”
INFO 2

Detaliu de pictură exterioară de
pe fațada sudică
Pe faţada de est, pe absida
altarului, într-o compoziţie
care se extinde şi pe absidele
laterale ale naosului se
desfăşoară, pe 7 registre,
„Marea Rugăciune a Tuturor
Sfinților” sau „Cinul”, temă
reunind personaje simbolice şi
istorice reprezentând biserica
divină şi pământească.
Pictura faţadei de sud
ilustrează două teme majore,
„Imnul Acatist al Bunei
Vestiri”, sub care sunt ilustrate
„Martirul Sfinţilor Călugări de
la Sinai” şi „Rugul în flăcări”.
De mari dimensiuni este
scena „Arborele lui Iesei”, care
redă genealogia biblică a lui
Iisus Hristos, sub care se
desfăşoară galeria „Filosofi
păgâni ai Antichităţii”,
consideraţi a fi prevestitorii
apariţiei Mântuitorului.
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Biserica se află în centrul unei largi incinte, fortificată ca o
cetate, care a fost edificată pe la 1595 tot de Ieremia Movilă. De
formă aproape pătrată, aceasta este o reală cetate
mănăstirească, cu dimensiunile de 100 x 104 m, cu ziduri
puternice, executate din piatră brută, de peste şase metri
înălţime şi trei metri grosime. La fel de impunător ca ansamblul
de la Dragomirna - şi asemenea lui şi cel de la Suceviţa -, a avut
şansa să fie bine conservat, ajungând până la noi în forma
originală, fără modificări semnificative.

Turnurile sunt legate între ele
cu drumuri de strajă aflate pe
laturile de nord, vest şi parţial
de sud şi est. În turnul de
nord-est este de remarcat și
amenajarea interioară a
nivelurilor superioare făcută
cu ocazia restaurării din anii
1960, unde se află biblioteca și
arhiva mănăstirii. La acestea se
ajunge printr-o scară foarte
îngustă și abruptă, săpată în
grosimea zidului și care
conduce la un spațiu cu
supantă, acoperit cu o
ingenioasă șarpantă radială.
Păstrând proporțiile,
atmosfera de aici poate aminti
de cea a bibliotecii imaginate
de Umberto Eco în romanul
Numele trandafirului.

Scara din turnul nord-estic, „al
bibliotecii”

Sistemul defensiv este completat de patru turnuri de colţ,
dintre care trei de formă octogonală. Al patrulea turn, cel de
nord-vest, care este şi clopotniţă, are un plan pătrat, ieşit mult
din alinierea zidurilor de incintă. Deosebit de impresionanţi
sunt cei trei contraforţi extrem de masivi, care îmbrăcă colţurile
exterioare ale turnului şi se înalţă în trepte pe circa trei sferturi
din înălţimea sa, până spre mijlocul ferestrelor de la camera
clopotelor.
INFO 2
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Un al cincilea turn, cel de intrare, este în axul laturii de nord
al fortificaţiei şi impune prin măreţia celor doi contraforţi
care flanchează spre exterior gangul boltit de acces în
incintă, subliniat la amândouă capetele de dublouri. La
nivelul de deasupra este un paraclis cu hramul Buna Vestire,
cu plan dreptunghiular, acoperit cu o calotă sferică şi având
absida altarului săpată în zid. Acoperişul turnului, cu patru
pante foarte mici, este încununat de un tambur octogonal
peste care se ridică un acoperiş foarte ţuguiat, realizat într-o
etapă ulterioară ctitoririi, dar devenit emblematic pentru
intrarea în mănăstire, motiv pentru care la restaurările din
anii 1950-1960 a fost menţinut, iar tot atunci s-a reconformat
scara de acces la paraclisul din turn.

Turnul de intrare, vedere din
exteriorul incintei

Uși desenate de Ioana Grigorescu

Turnul-clopotniță, vederi din exteriorul și interiorul incintei,
anterioare restaurării și din 2016
Chiar dacă a funcţionat permanent ca mănăstire, beneficiind
în timp de o întreţinere satisfăcătoare, totuşi s-au făcut
transformări mai mici sau mai mari care au afectat aspectul
iniţial al ansamblului. Un program aprofundat de restaurare
a început în jurul anilor 1954-1955. Atunci, în primul rând s-a
refăcut acoperişul bisericii, într-o soluţie cu mai multe
volume, însă cu unele detalii puse ulterior în discuţie de
Ioana Grigorescu, care îi va aduce corecturi majore, după ce
în 1960 i-a fost încredinţat proiectul de restaurare, până în
1963 în colaborare cu arh. Nicolae Diaconu, pentru ca,
ulterior, până în 1970, lucrările să fie conduse numai de ea
[10], cu rezultate determinante pentru aspectul actual al
monumentului.
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Scări și detalii de trepte imaginate
de Ioana Grigorescu
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O atenție deosebită s-a acordat atunci și corpurilor de clădiri
aflate pe latura de est a incintei, care în timp au înglobat cu
multe transformări casele domneşti ale Movileştilor. Acestea,
cu parter şi un etaj, sunt ridicate peste un nivel de beciuri, cu
două zone distincte, la care se accede prin gârliciuri aflate la
baza a două foişoare care, în prima jumătate a anilor 1960, au
făcut obiectul unor transformări spectaculoase, în sens
modern, partea lor superioară fiind remodelată din beton
armat aparent. În condiţiile în care evidenţele originale erau
foarte aproximative, restaurarea/reconstruirea casei
domnești, „a Movileştilor” (unde astăzi se află muzeul) a fost
mult mai delicată şi foarte controversată. În urma cercetărilor,
s-a dovedit că partea sudică a clădirii a fost reşedinţa
domnească, izolată şi delimitată de masive pietre de colţ care,
cu ocazia restaurării, au fost scoase în evidenţă printr-o
rostuire adâncită şi coborârea locală a curţii, corespunzător
nivelului ferestrelor de la beciul din acea parte a construcţiei,
cât şi printr-o tratare distinctă a pavajului din zonă.

Foișoarele de la corpul estic de
chilii și de la muzeu

Foișoarele de la corpul estic de
chilii și de la muzeu

Corpul de chilii și muzeul - Casa Movileștilor, aflate pe latura estică a
incintei
Pentru refacerea celor două foişoare de pe faţada dinspre vest
a corpului de chilii, care anterior restaurării aveau o
arhitectură neoromânească, datând probabil din 1925-1930, în
final acestea s-au reconstruit cu soluții care în epocă au stârnit
discuţii aprinse, pro sau contra. Urmărindu-se să exprime
sincer epoca intervenţiei, partea superioară a foişoarelor a fost
executată din beton armat aparent, aşezată pe un parter
masiv din piatră brută rostuită, fiecare cuprinzând un gârlici
de intrare la beciurile datând de la ctitorire. Spaţiul deschis al
foişoarelor a fost acoperit cu o boltă „a vella”, într-o formă
modernă, cu o singură arcadă foarte aplatizată pe fiecare din
cele trei laturi libere ale acestora, sprijinită spre curte pe doi
stâlpi de colţ, cu secţiune variabilă, modelaţi sculptural în
forme diferite pentru fiecare foişor în parte.

INFO 2
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La parterul corpului de pe latura de est, în partea dedicată
astăzi tot muzeului, este de menționat refacerea bolților cu
beton armat aparent. Probleme mari a pus și refacerea
interiorului de la etajul Casei Movileştilor, unde s-a identificat
o mare sală, probabil pentru sfatul domnesc, cu un stâlp
central, dar fără bolţi, justificând soluţia de reconstituire cu
un plafon având grinzi din lemn. Puţinele urme originale de
finisaj care au fost găsite, chiar dacă sugerau un oarecare fast,
nu au putut susţine o refacere corectă a decorului, fără
pericolul unei abordări istoriciste, aşa că, în final, s-a recurs la
o expresie actuală, armonizată cu restul clădirii, preocupare
evidenţiată în formele folosite mai ales la elementele din
lemn, cum ar fi plafonul, stâlpul central din sala mare de la
etaj sau mai ales la uşi, rezolvate în forme decorative de o
varietate practic fără limite.

Umbrar, conceput de Ioana
Grigorescu
În centrul spaţiului verde
dintre biserică şi zidul de sud
al incintei nu poate fi trecută
cu vederea silueta elegantă a
unui umbrar, delicat exerciţiu
de arhitectură, cu o structură
din lemn modelată cu forme
sculpturale.

Turnul nord-estic, „al bibliotecii”,
fereastră

Sala de la etajul Casei Movileștilor

INFO 2
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La sud-vest de incinta mănăstirii, servind cimitirul aparţinând
acesteia şi satului Suceviţa se găsește Biserica Arătarea
Domnului, datând din 1772, cât şi un masiv turn-clopotniţă.
Biserica, de dimensiuni medii, cu o arhitectură tipic
moldovenească într-o formă târzie, împreună cu clopotnița,
domină cimitirul care impresionează nu numai prin
atmosfera tihnită care o degajă, dar şi prin numeroasele cruci
funerare sculptate în piatră după un model specific zonei şi
care, în marea lor majoritate, sunt din jurul anului 1900.

Clopotnița mică, desen de arh.
Victor Kurt Lissai, 1955 (stânga) și
vedere din 2016 (dreapta)

Biserica din cimitir, desen de arh. Victor Kurt Lissai, 1955 (dreapta) și
vedere din 2016 (stânga)

Ansamblul Mănăstirii Suceviţa este înscris în LMI - cod SV-II-aA-05651; Biserica Învierea Domnului şi Schimbarea la faţă, cod
SV-II-m-A-05651.01; chilii, cod SV-II-m-A-05651.02; paraclisul,
cod SV-II-m-A-05651.03; turnurile de NE, NV şi zidul de incintă,
cod SV-II-m-A-05651.04 şi 05; biserica din cimitir, cod SV-II-mB-05650, iar tradiţia monahală este continuată de o activă
obşte care este formată din aproximativ 75 de maici.
Datorită valorii excepţionale a picturii murale, cu precădere a
celei exterioare, biserica de la Suceviţa a fost înscrisă în
patrimoniul cultural mondial UNESCO în 2010 alături de cele
şapte biserici, Arbore, Humor, Moldoviţa, Pătrăuţi, Probota,
Voroneţ şi Sf. Gheorghe din Suceava, care încă din 1993
alcătuiesc grupul de Biserici din Moldova cu picturi murale
exterioare.
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Planul ansamblului Mănăstirii
Sucevița
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NOTE
1. Textul, cu unele adaptări și completări, este un extras din
albumul monografic Ioana Grigorescu, calea sincerității, de
Alexandru Panaitescu, editat de UAR în 2018, folosindu-se
aceleași surse bibliografice, ale ilustrațiilor și creditelor
fotografice.
2. Domnia lui Ieremia Movilă, dar şi arhi-păstorirea fratelui său
Gheorghe Movilă, mitropolitul Moldovei, au fost întrerupte
între mai-septembrie 1600 de intervenţia lui Mihai Viteazul
care, prin ocuparea Moldovei, înfăptuia unirea celor trei ţări
româneşti.
3. În lipsa unei pisanii, datarea realizării bisericii este
controversată, diferitele surse de documentare menţionând
ani diferiţi, chiar dacă foarte apropiaţi. Datele precizate sunt
coroborate după lucrările lui Grigore Ionescu, Vasile Drăguţ şi
Teresa Sinigalia.
4. Cf. Monumente Medievale din Bucovina, de Tereza Sinigalia
și Oliviu Boldura, Editura ACS, Bucureşti, 2015, p. 31.
5. În concluziile lucrării Monumentele din Moldova de Nord, de
la origini până la sfârşitul secolului al XVI-lea - Contribuţie la
studiul civilizaţiei moldave, Editura Meridiane, 1984, p. 254,
Paul Henry, prezentând o schemă foarte generală, apreciază
că în timpul lui „...Ştefan cel Mare (1457-1504), [se] consfinţeşte
tipul clasic al [arhitecturii] bisericii moldoveneşti. În mai puţin
de zece ani de diverse încercări, deseori fericite, formula a fost
găsită la Neamţ, şi va comporta de-acum încolo, în plan, un
altar, un naos, uneori o gropniţă, un pronaos şi un pridvor
închis. [...] Naosul va fi întotdeauna acoperit de o cupolă [sau o
turlă] cu tambur şi [este] flancat de abside laterale. Tamburul
se va sprijini în mod constant pe o dublă serie de pandantive
specifice artei moldoveneşti şi a căror origine rămâne incertă
[...]. Bolta pronaosului va fi alcătuită din una sau din două
calote, fără tambur, când susţinute direct de arcele mari, când
de duble pandantive moldoveneşti, când, mai ales în secolul al
XVI-lea, de o încrucişare de arce cu aspect musulman. [...]
pridvorul, la început boltit adesea în leagăn, va primi după
puţin [timp], în secolul al XVI-lea, această ultimă formă de
acoperire”.
6. Cf. Paul Henry, op. cit. p. 232.
7. Cf. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Editura
Academiei RPR, 1963, vol. I, p. 401.
8. Meplat (în lb. franceză, méplat) - basorelief oarecum discret,
realizat în suprafaţa plată a unei lespezi de piatră, la care
redarea subiectului sau/şi a motivelor decorative se face
printr-o adâncire de mică profunzime a câmpului din jurul lor.
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Biserica Mănăstirii Sucevița, imagini
de epocă

9. Pentru pictura murală de la
Suceviţa vezi descriere foarte
amănunţită şi de referinţă a
lui Paul Henry, op. cit. pp. 233252 sau cea făcută de Teresa
Sinigalia, într-o formă mai
succintă, dar foarte sugestivă,
în op. cit. pp. 147-162.
10. Pentru prezentarea
amănunţită a lucrărilor de
restaurare făcute la Suceviţa
între anii 1959-1970 vezi mai
ales prima parte a articolului
Ioanei Grigorescu, „Puncte de
vedere pe marginea
restaurării de la Suceviţa”,
revista Arhitectura, nr. 4/1973,
pp. 42-48.
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ARHITECTURA ȘI
ANSAMBLURILE VERZI
Secolul al XX-lea - NORVEGIA - Secolul al XXI-lea

Norvegia, țara fiordurilor,
a numeroaselor insule de
coastă, a unei varietăți și
bogății naturale
deosebite, își spune
istoria și specificul
național în muzică, artă
și literatură. În muzica
lui Edvard Grieg și a
multor altor compozitori,
în dramaturgia lui
Henrik Ibsen și a multor
altor scriitori, în operele
de artă și mai ales în
legendele populare.

AUTOR

Frumusețea locurilor cu bogăția fiordurilor, râurilor, cascadelor,

Dr. arh. Viorica IUGA CUREA

roditoare, a făcut ca de milenii norvegienii să aibă o așezare continuă

întinderea fără sfârșit a pădurilor, a bogăției faunei, florii și a colinelor
și o istorie deosebită.
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Peisaj
Cascade

Locuințe tradiționale

Bergam

curator al Secțiunii ,,Arhitectură
Verde Sustenabilă și Energii
Alternative” - UAR - BNA 2018
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Muzeul Fram

Corabie Vikingi

Corabie Plută Kon-Tiki

Vreme de aproape 300 de ani, între secolele VIII și XI, s-au făcut cunoscuți vikingii cu spiritul lor
războinic, brăzdând apele și pământul din America până în Marea Caspică. În secolele care au
urmat istoria a fost frământată între uniuni sau discordii cu Danemarca și Suedia, cu dese incendii
și cu lupta de rezistență în timpul ocupației germane din al Doilea Război Mondial, în care s-au
sacrificat mii de norvegieni. Atracția de navigare pe oceanele lumii și de căutare a altor continente
a fost o trăsătură caracteristică a norvegienilor în decursul secolelor, fiind prezentată în muzeele
din Oslo și în alte muzee din țară.
Dăinuind cu o forță deosebită ca navigatori, descoperitori de alte mări și tărâmuri, acasă
norvegienii și-au găsit adăpost în așezări de o arhitectură specifică, unele dăinuind ca formă până
în zilele noastre, preluate chiar în epoca modernă. În Muzeul de Arhitectură este prezentat

arhitectură tradițională modernizată

Construcții moderne

principiul că ,,Arhitectura începe cu IDEIA”.
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În decursul timpului, așezările și chiar construcțiile mai izolate s-au înscris în peisajul natural și în specificul național.

Secțiune

Detaliu

Curte norvegiană

Succesiunea monarhiei în decursul secolelor, ca și azi,
în timpul regelui Harald al V-lea, a favorizat o unitate
de idei strategice în care în prim-plan a fost pusă
protejarea naturii și a populației țării. Respectarea și
promovarea norvegienilor în toate domeniile a făcut
ca indicele dezvoltării umane să fie azi pe primul loc în
Europa.
Casă izolată

Spiritul specific de independență face ca și până azi Norvegia să nu adere la Uniunea Europeană.
Descoperirea petrolului în zona Mării Nordului, în jurul anului 1970, pune Norvegia pe al doilea loc,
după Emiratele Arabe, dar strategia abordată favorizează mult posibilitățile economice naționale.
În anul 1973 s-a înființat prima companie petrolieră de stat cu reduceri fiscale pentru populație și
sprijinirea dezvoltării economiei în scopul dezvoltării educaționale, culturale, a ocrotirii sanitare,
sociale, dar și de protejare și restaurare a valorilor naționale.
Pentru facilitarea
legăturilor între
localitățile îndepărtate
ale Norvegiei s-a
construit o rețea rutieră
de mare performanță,
poduri peste
tumultuoasele râuri și
chiar tuneluri. Folosind
tehnici moderne de
inginerie, au fost săpate
tuneluri uriașe prin
munți și pe sub fiorduri,
facilitând transportul
între comunitățile mici.

Serpentine în munți

INFO 3

Pag. 23

Arhitectură modernă de Operă și Balet

Sculptură modernă

Primăria capitalei Oslo

Oslo, capitala Norvegiei, are o structură judicios organizată urbanistic, cu toate că a fost constituită
în secole. Zona centrală este dominată de un imens parc - unde este amplasat palatul regal,
parlamentul și o impunătoare arteră reprezentativă, strada Karl Johan - în jurul căruia sunt
amplasate cele mai importante instituții de stat, administrative și culturale mai vechi și mai noi. Tot
ansamblu impresionează arhitectural, cultural, comercial, cu o atracție turistică deosebită, de fapt,
ca întreaga țară.
De o frumusețe deosebită, impresionantă, este parcul Gustav Vigeland, preluând numele autorului
a 212 statui reprezentând omul în toate ipostazele, în mărime naturală. Amplasarea lor se îmbină
artistic cu vegetația parcului, totul organizat în lungul uni ax dominat de un grup statuar înălțat pe
o platformă centrală.

Orașul Bergam oglindește și mai mult specificul norvegian prin punerea în valoare a arhitecturii cu
specific național și dezvoltarea ansamblurilor noi în armonie cu specificul natural de munte și apă,
de tradițional și modern și, în special, de atmosferă umană de o deosebită culoare spirituală.
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Cunoscuta pasiune a norvegienilor
pentru schi a făcut să fie organizate
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Oslo,
în 1952, și de la Lillehammer, în 1994,
într-un ansamblu complex de pârtii de
concurs, instalații tehnice de mare
performanță și diverse alte spații și
servicii.

Ansamblul Lillehammer

Imaginea întregului ansamblu preia imaginea cascadelor naturale din întreaga Norvegie, cascade
care brăzdează înălțimea munților până se revarsă în vârtejul râurilor tumultuoase sau în oglinda
apelor liniștite ale fiordurilor.

Imaginile din Norvegia rămân în bogăția amintirilor fiecărui turist care a străbătut munții,
localitățile mai mici sau mai mari ori apele fiordurilor, în croaziere de neuitat.
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ARHITECTURA
VERDE
CONCEPTE ȘI TENDINȚE ECOLOGICE ÎN
ARHITECTURA CONTEMPORANĂ

autor:
asist. dr. arh.
ANA MOHONEA

Imaginea unui oraș din care omul lipsește, dar natura, prin
diferitele ei forme vegetale sau prin anumite prezențe
animaliere, a pus stăpânire asupra clădirilor poate avea, și
are, cu siguranță, un impact puternic asupra oricărei
persoane. Rezultatul este unul șocant pentru că absența
omului din mediul citadin rămas în stăpânirea naturii
produce spaimă, prin nefiresc și neobișnuit, întrucât omul
este creatorul arhitect al spațiului urban, iar absența
acestuia nu poate decât să nedumerească. Ceea ce trebuie
însă menționat este faptul că, de acum înainte, noul
mediu construit trebuie să găsească echilibrul cu natura.
Schimbări importante în domeniul arhitecturii prin
construirea unor relații noi între om și mediul înconjurător
sunt rezultatul cuceririlor de ultimă oră ale științei și ale
tehnologiei. Existența unei legături între arhitectură, ca
mediu antropic, și natură, ca model generator de
arhitectură, este posibilă prin apropierea omului de
natură, prin adaptarea acestuia la mediul în care trăiește
fără a-i epuiza resursele și, de aceea, au luat amploare
proiectele care valorifică potențialul arhitectonic al naturii.

din conținutul articolului:
GRĂDINI VERTICALE | GRĂDINI PLUTITOARE | GRĂDINI SUSPENDATE

Ținând cont de faptul că relația dintre
cadrul natural și cadrul construit este
tributară concepției pe care omul o are într-o
anumită perioadă istorică asupra naturii
putem considera că natura este acum
arhitectul ce își pune la dispoziție
cunoștințele pentru a ne arăta cum să creăm
în spiritul ei și ținând cont de legile ei.
Ocrotirea și conservarea mediului, cu
problematica încălzirii globale și a poluării
deschide o nouă perspectiva asupra
dezvoltării spațiului citadin și nu numai.
Perspectiva Europeană a Dezvoltării Spațiale
ESDP - Potsdam, 1999, a avansat ideea
implementării modelului de dezvoltare

Adecvare estetică,
coerență culturală,
respectarea contextului
urban sau peisagistic

policentrică a teritoriului european, model
axat pe o politică regională în care polii
urbani și polii rurali să se afle în echilibru

Știința habitatului are ca scop promovarea

reciproc, iar natura, ca sursă de inspirație

interacțiunii dintre ființele vii și mediul lor

pentru arhitectură și tehnologie, să poată

înconjurător în spiritul prevenirii efectelor

oferi exemple care să determine crearea

negative ale intervențiilor omului asupra

unui mediu construit durabil.

mediului și de aceea interesul este de a

Adecvarea estetică, coerența culturală,
respectarea contextului urban sau

aplica noua perspectivă ecologică.
În secolul al XXI-lea omul se raportează la

peisagistic, respectul față de trecut, grija față

natură pe baza conceptelor derivate din

de prezent și conservarea pentru viitor sunt

arhitectura verde, pentru că a intuit și apoi a

trăsăturile definitorii ale arhitecturii

înțeles că își periclitează propria existență

ecologice și acestea trebuie să se reflecte

viitoare dacă distruge natura în loc să o

prin imaginea specificului local.

conserve. Arhitectură durabilă aduce cu
ajutorul noțiunilor pe care le promovează
ideea unor beneficii importante asupra
calității vieții oamenilor. Conceptele de
agricultură urbană, ca parte a arhitecturii
verzi, de educare a copiilor, dar și a adulților,
în spiritul unei atitudini prietenoase și
protectoare față de natură, sunt parte a
beneficiilor acesteia pentru menținerea
sănătății membrilor unei comunități.
Conceptele de ecologie urbană, prin
aplicarea și folosirea unor soluții flexibile și
multifuncționale în relația cu mediul
construit, și de arhitectură ecologică, prin
integrarea armonioasă în mediul
înconjurător, promovează soluții care
evidențiază integrarea în mediu a
construcției și nu dominarea acestuia de
către construcție.
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Eficiența energetică, economia de apă, prioritatea elementelor naturale asupra celor chimice,
reciclarea materialelor non-toxice, sistemele eficiente de încălzire și de răcire a aerului,
captarea eficientă a apei de ploaie pentru consumul casnic, utilizarea panourilor exterioare cu
funcție dublă (aceea de umbrire și acumulare a energiei solare) sunt cele mai importante
dintre valorile eticii verzi pe care le promovează arhitectura verde ca parte componentă a
dezvoltării durabile.
Acoperișurile verzi, ce au corespondent în Antichitate, în Grădinile Suspendate din Babylon,
răspund cerințelor arhitecturii durabile prin faptul că răcoresc și curăță aerul orașelor,
gestionează apa de ploaie și contribuie la un habitat sănătos, fiind de aceea un exemplu
posibil de imagine a unei case contemporane.

Grădini verticale
Suprafețele verticale întinse ale
clădirilor îmbrăcate în iederă au fost
probabil sursă de inspirație în
construirea pereților vegetali. S-au
realizat astfel clădiri devenite
reprezentative pentru grădinile
verticale ai căror pereți vegetali sunt
realizați cu plante cățărătoare crescute
direct din pământ și fixate pe o
structură autoportantă, sau cu plante
care cresc direct pe panouri verticale.
Prin aceste structuri se realizează păstrarea echilibrului între viața clădirii și viața plantelor.
Cel care a lansat conceptul de mur vegetal, concept atât de cunoscut astăzi, este botanistul
francez Patrick Blanc. Din anul 2005, când celebrul arhitect a reamenajat Muzeul Quai Branly
- Jacques Chirac, grădinile verticale s-au dezvoltat mult, un exemplu fiind și proiectul realizat
de echipa Green Fortune, care și-a propus să promoveze atât designul interior cu pereți
vegetali, cât și ideea de agricultură urbană.
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Grădini plutitoare
Proiectul lui Anne Holtrop a însemnat
proiectarea unui centru spa wellness sub
forma unei insule plutitoare realizate din
polistiren reciclat din cești de cafea și
recipiente de fast food. Centrul este acoperit
de vegetație care va crește direct din
suprafața fără pământ.
Proiectul se dorește a fi o critică fină adusă
societății de consum, dar și un manifest ecoprietenos. Este mai degrabă o utopie, pentru
că imaginează un viitor în care societatea a
regăsit echilibrul cu natura prin găsirea unei
soluții verzi de refolosire a deșeurilor.
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Grădini suspendate

În secolul al XXI-lea omul se raportează la
natură în mod responsabil, fiindcă a înțeles
că altfel își periclitează existența viitoare.
Natura trebuie conservată, nu distrusă, iar

Datorită programului Young Architect din

conceptele derivate din arhitectura verde -

cadrul Muzeului de Artă Modernă din New

green architecture, eco-friendly, urban

York (care expune anual, în curtea interioară,

farming, hidroponigs culture, incredible

o instalație de arhitectură amenajată

edible - stau mărturie despre importanța

temporar de către câștigătorul concursului

acestora pentru sistemul de valori al

inițiat de conducerea muzeului), în 2008 a

societății contemporane în ceea ce privește

fost realizată o grădină suspendată în

dezvoltarea durabilă.

mijlocul orașului New York - Public Farm
One. Proiectul a prezentat publicului noi
moduri de reinventare a orașului, Public
Farm One fiind, în același timp, covor
zburător plantat, grădină de legume
suspendată și fermă în mijlocul orașului.
Proiectul a reprezentat, de asemenea, o
acțiune-manifest pentru a evidenția faptul că
problemelor ridicate de post-industrializare
le poți face față în mod responsabil prin
implementarea principiilor arhitecturii verzi
chiar în mijlocul unei metropole.
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Astfel, noțiunile amintite se referă la o

Principiile sustenabilității vor fi cele care

arhitectură durabilă cu beneficii importante

trebuie respectate de către arhitect pentru a

asupra calității vieții oamenilor. Posibilitatea

realiza o legătură armonioasă între om și

de a educa întreaga societate pentru

natură. Astfel, economia de resurse (prin

menținerea sănătății membrilor unei

conservarea energiei, a apei și a materialelor

comunități prin promovarea unei atitudini

de construcție), ciclul de viață al clădirii

prietenoase și ocrotitoare față de natură, prin

(care poate fi realizat în trei etape: faza pre-

înțelegerea conceptului de agricultură

construcție, faza de construcție și întreținere

urbană, în special hidroponică, ca parte a

și faza post-construcție) și proiectarea

arhitecturii verzi, reprezintă șansa unui viitor

conștientă (prin conservarea condițiilor

posibil și sigur prin construcții sustenabile

naturale, prin grija pentru proiectare urbană

care vor facilita reducerea impactului negativ

și amenajarea teritoriului cu asigurarea

al edificiului asupra mediului.

confortului uman) vor fi cele mai importante

Adevăratul element în totalitate sustenabil

principii ale sustenabilității care vor ghida

este natura și de aceea resursele care au

arhitectura durabilă.

legătură cu arhitectura se referă la teren,

În procesul de obținere a materialelor

materiale de construcție, tehnologie și

pentru un produs finit, omul produce o

energie. Incompatibilitatea actuală dintre

cantitate imensă de deșeuri și de aceea

procesele naturale și activitățile umane se

natura poate oferi surse de inspirație pentru

manifestă prin faptul că majoritatea

eficientizarea demersului său. Natura este

clădirilor au fost astfel proiectate încât

auto-sustenabilă, prin faptul că dezvoltă

influențează negativ mediul în care se află.

atât materialul, cât și organismul în mod

Economia de resurse - ciclul de viață al

simultan, creându-și eficient și economic

clădirii -, proiectarea conștientă devin

materialele din puține elemente.

deziderate ale proiectării viitoare.
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După modelul naturii, omul a început să aplice în tehnologie, cu ajutorul principiilor
dezvoltării durabile, diferite elemente din natură. Acestea au fost clasificate și transpuse prin
trei reguli. Prima regulă se aplică încă din etapa proiectării și se referă la creșterea și
adaptarea la funcție prin anticiparea modificărilor posibile aduse de mediul extern. A doua
regulă are în vedere structurarea ierarhică ce permite adaptarea materialului la orice nivel
conform funcției sale. A treia regulă este auto-vindecarea care se transpune în tehnică prin
posibilitatea materialelor de a avea senzori care să detecteze deteriorarea și să repare
daunele.
Formele și comportamentele organismelor vii și ale ecosistemelor sunt studiate de către
designeri, arhitecți și biologi. Aceștia le transpun în proiecte curajoase care anticipează
următoarea revoluție industrială.
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FOI DE STICLĂ
PLANĂ TRANSPARENTĂ
EROICA STICLĂ PLANĂ

AUTOR: prof. dr. arh. Anca Sandu TOMASZEWSKI

DE LA OBSIDIAN LA AUTOCOLANTE
Să fi trecut vreo patru mii de ani de la

Apoi, timp de vreun mileniu şi jumătate

mărgelele din obsidian şi sticlă din

s-a străduit omenirea să obţină sticla

Mesopotamia începuturilor, până la

clară, care să permită totodată

cristalele Swarovski de azi. Au trecut şi

comunicarea vizuală între spaţii. Şi după

vreo două mii de ani de când sticla a

ce a obţinut-o, s-a întrecut în

intrat timid în scenă ca material de

valorificarea cât mai inteligentă, mai

construcţii, până la panourile de sticlă

imaginativă, mai spectaculoasă şi mai

inteligentă de azi.

semnificativă a acestei mari virtuţi a
sticlei în arhitectură: transparenţa.

Momentul de început al carierei sticlei

Locuitorii României de azi au însă

în arhitectură a avut loc în Egiptul

privilegiul de a trăi epoca descoperirii şi

ocupat de romani, când în mici

valorificării intensive a unei alte virtuţi a

deschideri din zidurile exterioare au

sticlei, una care înlocuieşte atât

fost introduse ochiuri de geam plan

iluminatul, cât şi comunicarea vizuală şi

translucid, capabile să permită atât

care n-a fost exploatată până în prezent:

pătrunderea luminii în interior, cât şi

e capacitatea ei de a permite perfecta

separarea lui de exterior.

aderenţă a abţibildurilor, autocolantelor
şi a scotch-ului.
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Obsidian

Iluminatul medieval, prin sticla începuturilor

Mai sunt, e drept, şi alte metode de a
anihila invitaţia sticlei la deschideri şi
fluenţă între spaţii. O interesantă
inovaţie locală este, de pildă,
restaurantul cu perdeluţe la stradă. La
magazine, sticla opacizată din interior îi
scuteşte pe gestionari de cheltuiala unei
amenajări interioare profesioniste, dar şi
de cea a agrementării periodice a
vitrinelor. Şi spaţiile private se întrec în
inventivitate în a combate atributele
sticlei transparente.

Hotel Lido, cu perdele

În unele locuinţe, pereţii de sticlă ai parterului mediază dialogul dintre spătarele
fotoliilor, la interior şi gardul opac din faţa casei, înalt de doi până la patru metri. La unele
bloculețe noi, n-am văzut niciodată bovindourile cu draperiile ridicate, la nici un
apartament, de sus până jos, toţi locatarii dovedindu-se la unison împotriva însuşi sensului
de fi al unui bovindou. Înţelegem că opacizarea geamului răspunde unui instinct ancestral
de protecţie dezvoltat de sapiens şi activat în timp de tătari şi vizigoţi, de turci şi de ruşi,
iar azi de duşmănia spaţiului public. Ea ameliorează îngrijorarea „să nu se vadă!” şi, în plus,
mai rezolvă o problemă. Conversia sticlei în ecran opac dă glas unui îndemn care străbate
mentalităţile de azi: dorinţa patetică de schimbare cu orice preţ. Gata cu pătrunderea
luminii la interior şi comunicarea cu exteriorul! Ele aparţin trecutului.

Bovindouri aflate pe faţada spre nord a
unui imobil în funcţiune, permanent
obturate de draperii

Gard cu oberliht de sticlă mată, pentru
iluminarea curţii sau cu rol de metereze
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O să ne ocupăm totuşi şi de el - pentru
bătrâni!
După ce tot suprafeţe translucide,
relativ mici, au permis câtorva familii
romane înstărite să se bucure în
atriumul lor de lumina zilei şi thermelor
să-şi păstreze temperatura, sticla plană
s-a retras pentru vreo douăsprezece
secole, cu secretul fabricării ei cu tot. Au
mai perfecţionat-o câţiva meşteri izolaţi
şi bine păziţi pe insula Murano.
Apoi, când oamenii aşteptau sfârşitul lumii, în locul lui a apărut în nordul european
spectacolul vitraliilor. Era prea eclatant ca să nu-l amintim, chiar dacă nu oferea
transparenţă. Sugera însă o comunicare magică între interiorul catedralei şi o lume de
dincolo, iluminată de cuvântul domnului. Poate că meşterii medievali ar fi fost tentaţi de
marile deschideri să creeze şi o transparenţă lumească, dar nu le-ar fi permis-o nici
beneficiarii răspunzători de imperativul mistic, nici tehnica prin suflare a sticlei. Astfel,
ferestrele de sticlă colorată şi populată cu imagini figurative au înlocuit realitatea cu
fantasmagoria. Alte ferestre gotice, alcătuite din geamuri mici, cu multe impurităţi şi ape,
iluminau cât de cât încăperile castelelor şi ale câtorva case bogate.
Cam tot fără geamuri clare şi sigur
fără vitrine au mai trăit oamenii câteva
secole. Ceea ce n-au reuşit constructorii
medievali, adică perceperea simultană a
mai multor spaţii reale, s-a petrecut tot
în nord, pe la 1700, când a fost
descoperit un proces de fabricare a
geamurilor mari de sticlă trasă. Nu mai
era un secret, dar tot nu beneficia

Foi A4 lipite cu scotch, arii nesfârşite de autocolante

oricine de ele. Nu numai că erau
scumpe, fiind greu de produs şi de
transportat, dar în Anglia lui William al
III-lea, de exemplu, a fost introdusă „taxa
pentru ferestre”, de până la opt şilingi pe
an, în funcţie de numărul ferestrelor din
casă. Şi a durat impozitul pe lumina
naturală până în 1851, când, printr-o
coincidenţă, a fost inaugurat Cristal
Palace.
Prezentarea în vitrină a colecţiei de primăvară-vară

Alimentare top-secret
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EUFORIA TRANSPARENŢEI

Galeries des machines în 1889,
arh. Ferdinand Dutert, ing. Victor
Contamin

Gara Pancras, Londra, în
construcţie în 1868.

Crystal Palace, Londra, Joseph
Praxton, 1851.

Amplele umbrele de sticlă pe şasiu metalic din epoca victoriană a industrializării palate de cristal, gări, sere, cupole maiestuoase, magazine universale şi galerii comerciale nu erau ca mall-urile noastre de azi. Ele cuprindeau o lume, dar fără a o izola. Virtuozitatea
cu care creau ele senzaţia de amplificare a spaţiului era impresionantă şi apreciată. Tot
atunci, faţadele înguste ale locuinţelor supraetajate şi-au mărit suprafaţa vitrată prin
bovindouri cu şprosuri metalice subţiri, ca să pătrundă mai multă lumină şi să se lărgească
perspectiva. Virtuţile sticlei erau susţinute de performanţele producerii ei industriale, de
transportul pe calea ferată, dar erau favorizate şi de capacitatea elementelor metalice de a
avea secţiuni reduse la minimum. A fost şi momentul când vitrinele magazinelor au
demarat în trombă cariera lor glorioasă. Şi cum ar fi fost călătoriile oamenilor cu trenul fără
ferestre? După momentul crucial al descoperirii perspectivei în Renaştere, foile de sticlă
trasă din secolul al XIX-lea au însemnat al doilea pas epocal către deschiderea imaginii şi a
minţii. Poate că nu întâmplător s-au deschis atunci teritoriului şi ultimele oraşe încinse de
fortificaţii.
Pentru că am vorbit despre vitraliile gotice, n-aş lăsa
nemenţionate ultimele episoade de glorie ale sticlei în culori:
marile cupole şi expresionismul. Cupolele eclatante de sticlă
colorată au apărut în asociaţie cu arcadele comerciale, cum ar
fi la galeriile Vittorio Emanuele II din Milano, fie acopereau
sălile mari ale instituţiilor culturale, ca Palau de la Música din
Barcelona Catalana ori politice, ca Reichstag. A fost apoi
viziunea expresionistă a lui Bruno Taut din 1914: Glaspavilion una din emblemele Avangardei. Pe de o parte era impregnată
de semnificaţii serioase, precum cea a cristalului nietzschean,
a catedralei purtătoare de sens social şi a fanteziilor lui
Scheerbart. Pe de altă parte era fermecător de frivolă,
individualistă şi ludică. Sticla colorată a strălucit o vreme, a
mai fost integrată în neoplasticism şi Bauhaus şi inconsecvent
curtată de Le Corbusier. S-a stins brusc când, într-o Europă
dramatic lovită de război şi crize, nu şi-a mai găsit locul. N-a
mai reapărut niciodată în mod relevant. Triumful absolut al
sticlei în arhitectură urma să se datoreze transparenţei,
inclusiv în vremea performanţelor tehnologice de azi.
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Secolul al XX-lea a început şi el promiţător. Deja în 1903, dar fără tam-tam, a fost
construit primul perete cortină, în întregime vitrat, la un pavilion al unei fabrici din
Germania, la Giengen, lângă Ulm. Evenimentul a rămas şi el no name în istoria arhitecturii,
ca şi proiectantul structurii [1]. De ce? Pentru că aşa e viaţa. Sigur însă nu e vinovat Gropius
că abia inovaţiile lui de la Uzinele Fagus, din 1911, şi fabrica model din 1914 au rămas
celebre.
În acelaşi timp, transparenţa în arhitectură parcurgea era viselor despre viitorul ei eroic.
Un vis a fost cel al poetului vizionar Paul Scheerbart, despre o arhitectură integral din
sticlă, cu interioare scăldate de razele lunii nu doar prin ferestre, ci prin întregi pereţi de
sticlă. Eroul unuia dintre romanele sale de ficţiune parcurgea din avion un centru
expoziţional şi muzical într-un zgârie nor la Chicago, un cămin pentru piloţi veterani în
insulele Fiji, un tren suspendat în India, o vilă suspendată în insulele Kuria Muria din Oman…
toate din sticlă. Alte vise cu zgârie-nori transparenţi au fost desenate des Mies [2].

Fabrica Steiff AG la Giengen, în 1903 şi în 2011

Vila Tugendhat, Brno, Mies van
der Rohe, 1928-1930

O altă emblemă a ideologiei moderniste a fost legată de peretele cortină de la
Dessau, care a însemnat şi divorţul de expresionism şi alte semnificaţii artistice. A însemnat
victoria pragmatismului, dar unul poetic. Fără să vrea şi fără s-o recunoască, marilor
suprafeţe vitrate li se datora, în mare parte, poezia arhitecturii moderniste. Apogeul l-a
atins pavilionul de la Barcelona. Interiorul şi exteriorul puteau fi unul şi acelaşi spaţiu - iată
virtutea supremă a transparenţei. De fapt, toate iconurile moderniste au fost legate de
fascinantele posibilităţi expresive şi tehnice ale sticlei: pereţi şi cupole de sticlă, peretele
cortină, vizibilitatea prin doi pereţi exteriori cu interior între ei, scara vitrată pe colţ,
fereastra pe colţ de la Schröderhaus, peretele de sticlă care apare şi dispare de la
Tugendhat. Transparenţa era mijlocul perfect pentru a exprima idealul modernist: în loc de
tectonică - tehnologie, în loc de artă - nimic.
Transparenţa în arhitectură continuă să-i fascineze şi azi pe arhitecţi. Mai mult ca oricând,
performanţele tehnicii le stau în continuare la dispoziţie pentru a crea efecte
spectaculoase. Sticla e tot mai sofisticată. Prin ondulări, oglindiri, refracţii, distorsionări şi
înaltă tehnologie poate realiza orice, de la iluzii şi stări, la structuri de clădiri. Transparenţa
realizează acum toate visele Avangardei. Împinge minimalismul până la inefabil, volatil şi
inexistent. Membrana transparentă poate fi limită, filtru, prag, acces stratificat, sugestie.
Consecinţa abuzului de entuziasm putea crea, la un moment dat, un climat interior
problematic, dar s-a rezolvat. Făcând parte din sistemul holistic al clădirii, anvelopanta
inteligentă colaborează cu mediul în privinţa luminii, căldurii, sunetului, radiaţiilor şi
calităţii aerului, prin procedee fotocromatice, electrocromatice, termocromatice, lawradiation etc. Şi nu sunt eu la curent cu toate performanţele de ultimă oră ale sticlei.
Toate ţin însă de trecut sau de lumi care nu sunt ale noastre. În România, opacizarea
sticlei a atins apogeul prin afişele agăţate peste marile autocolante de pe vitrine.
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SEMNIFICAŢIILE TRANSPARENŢEI
Cu tot elanul ei reducţionist şi cu tot calvinismul
discursului ei, arhitectura modernistă transmitea,
transparent, câteva semnificaţii clare. Era un set de
valori la fel de serioase, responsabile şi precise, ca
întreaga arhitectură dominată de raţionalism. Printre
ele, sinceritatea era o virtute esenţială, pentru că
permitea cu claritate exprimarea adevărului. Cam
simplist, au comentat mai târziu criticii.
În practică, băncile şi firmele de asigurări, în frunte cu
cele americane, aveau ferestre mari şi pereţi de sticlă,
pentru a exprima cu ostentaţie transparenţa
tranzacţiilor. Deschiderile mari de la sediile firmelor se
îngrijeau în văzul lumii de starea de bine a salariaţilor şi
subliniau umanitatea capitalismului. Sediile politice
ţineau să-şi afirme democraţia. Parterele clădirilor
susţineau continuitatea spaţială interior-exterior, la nivel
urban. Comerţul participa la viaţa străzii în interesul
afacerilor, dar spectacolul îi bucura şi pe cetăţeni. Mai
ales pe cetăţene. Livingurile se deschideau tot mai
amplu spre natură, mergând până-ntr-acolo încât Philip
Johnson şi-a deschis toată casa peluzei, pădurii şi bolţii
înstelate.

Democraţie, marketing, permisivitate în relaţia
public-privat, spectacol şi impact, sunt în continuare
semnificaţii purtate de transparenţa arhitecturii, alături
de altele recente ca: virtualizare, comunicare,
mobilitate, artă, socializare, ecologie. Şi simplul perete
cortină, sincer şi onest, continuă să existe ca simbol al
corporatismului cu faţă umană.
În fond, jocul arhitecţilor cu transparenţa e ca jocul cu
mărgelele de sticlă. În cartea lui Hermann Hesse, el
putea rămâne un joc intelectual hazliu între studenţi şi
muzicieni, dar se putea ridica la cote înalte prin
dimensiunea meditativă şi sistematică cu care îl
înnobilaseră membrii Ordinului de Castalia. La fel,
arhitectura transparenţelor se poate limita la un joc de
imagini, efecte şi stări sau poate permite pătrunderea în
straturi semantice cu natură politică, managerială,
sociologică şi estetică.
Sau poate fi anulat cu bannere, perdeluţe, draperii,
afişaje şi garduri. Atunci arhitecţii trec pe lângă ele şi
plâng.
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NOTE:
1. Fabrica de jucării a Margaretei Steiff AG.
Proiectantul structurii şi totodată furnizorul
pieselor metalice a fost o oarecare Eisenwerk
München AG, lipsită de star architects.
2. Începând din 1919, imaginaţia lui Mies a început
să lucreze la cunoscutele sale turnuri de sticlă,
activitate care s-a încheiat cu participarea sa la
concursul pentru un zgârie-nor pe
Friedrichstrasse, din 1921.
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VIRGINIA ANDREESCU-HARET
prima femeie care a profesat arhitectura în România

Acest articol are la bază datele
din dosarul pentru pensie de
merit al arhitectei Virginia
Andreescu Haret, aflat în arhiva
Uniunii Arhitecților din România,
și albumul de lucrări de
arhitectură, „culese și strânse la
un loc, cu ocazia împlinirii a 70 de
ani de la naștere și a 2 ani de la
moarte”, în iunie 1964, de către
fiul arhitectei, prof. ing. Radu Sp.
Haret, păstrat în Cabinetul de
Stampe al Bibliotecii Academiei
Române, arhiva Virginia Haret.

AUTOR:

Prima filă a Albumului Virginia Sp. Haret născută Andreescu.
Arhitect. Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române

dr. arh. Sidonia TEODORESCU
Maria Virginia Andreescu-Haret (9 iunie 1894, București - 6 mai 1962, București) a fost prima
femeie cu drept de a profesa arhitectura din România. În dosarul de pensie de merit din
Arhiva Uniunii Arhitecţilor din România, se păstrează o copie a certificatului de naștere,
seria 918051/1957, unde data nașterii este 9 iunie 1894, locul nașterii, București, părinții Dimitrie Andreescu (30 ani) și Elena Andreescu (22 ani). În Legitimația nr. 96/ mai 1933 de
înscriere în Corpul Arhitecților, este trecută data nașterii 11 iunie 1894, dar în Biografia scrisă
de fiul ei [6], este trecută data nașterii 9 iunie/ 22 iunie 1894. Fiul arhitectei, inginerul Radu
Haret, scria în articolul monografic „Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a
activat în România (1894-1962)”, publicat în revista Arhitectura nr. 5/1976: „Nepoată de frate a
marelui pictor român Ion Andreescu, Virginia Andreescu s-a născut în București, la 9/21
iunie 1894, dintr-o familie cu venituri modeste și 4 copii. Avea numai 9 ani, cînd rămîne
unica prezență feminină în casă, cu grija celor 3 frați mai mici. Încă de copil a avut prilejul
să-și dezvolte gustul pentru frumos, trăind în mijlocul capodoperelor create de unchiul său,
care, în bună parte, decorau pereții locuinței unde a crescut”.
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ȘCOALĂ DE ARTE
FRUMOASE - PROIECT
DE DIPLOMĂ
Albumul Virginia Sp. Haret
născută Andreescu. Arhitect,
p. 6. Cabinetul de Stampe al
Bibliotecii Academiei Române

Virginia Andreescu urmează clasele primare la Școala
„Pitar Moș” din București, apoi, Liceul „Mihai Viteazul”
din București. În 1912, este admisă la Școala Superioară
de Arhitectură, fiind clasificată prima la examenul de
admitere în școală (cu media 9,25). „În școală a fost o
studentă strălucită, foarte apreciată de toți profesorii
săi.” [i]

În 1919, absolvă cursurile acestei școli, iar diploma sa ˗ numărul 62 ˗ este prima diplomă
de arhitect acordată unei femei în țara noastră. Tema lucrării de diplomă a fost „O școală
de arte frumoase”, distinsă cu mențiunea „Foarte bine”. Acest proiect a fost expus la
expoziția absolvenților școlii, de la Ateneul Român, din anul 1925, unde a primit Premiul
Ministerului Instrucțiunii Publice. Lucrarea de diplomă a arhitectei Maria Virginia
Andreescu este concepută în spiritul arhitecturii academiste, de factură Beaux-Arts, o
clădire eclectică, monumentală, atent studiată.
În timpul școlii, în atelierul prof. arh. Petre Antonescu (1873-1965) și pe șantierele conduse
de acesta, a continuat studiile de arhitectură românească. Frecventează, în paralel, și
Școala de Arte Frumoase din București, fiind o foarte apreciată elevă a pictorului Ipolit
Strâmbu (1871-1934).
În timpul Primului Război Mondial, a activat ca soră de caritate.
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Maria Virginia Andreescu se
căsătorește, în 1928, cu inginerul
constructor Spiru I. Haret (1892-1970),
nepot al savantului Spiru C. Haret
(1851-1912), având împreună un fiu inginerul Radu Sp. Haret. Fusese chiar
Spiru C. Haret cel care îi acordase
tinerei Virginia Andreescu licența de a
se înscrie în 1912, la Școala de
Arhitectură din București, unde până
atunci fuseseră admiși numai băieți
(Ruxandra Nemțeanu, Vila în stil
neoromânesc: expresia căutărilor unui
model autohton în locuința
individuală urbană, Editura Simetria,
București, 2014, p. 209). Colaborarea
cu inginerul Spiru I. Haret, viitorul său
soț, începuse odată cu proiectarea
locuinței acestuia, din Aleea
Spătarului nr. 6, în anul 1926.
Arhitecta Henrieta DelavranceaGibory (1894-1987) relata despre
Virginia Andreescu-Haret [ii]: „Jocurile
vieții și neașteptatul au vrut ca în
decursul desfășurării profesiunei să
găsească în colaborarea cu inginerul

Casa ing. Spiru Haret. Intrarea
Spătarului nr. 8, București, 1926

Spiru Haret, vicepreședintele Societății Edilitatea, o înțelegere profundă și o prietenie din
care au derivat căsătoria și nașterea unui fiu, Radu, astăzi inginer dr. profesor” (Henrieta
Delavrancea-Gibory, Virginia Haret. Cine are ceva de spus?, în Arhitectura nr. 2-3/2017, p.
48). Între 1919-1921, Virginia Andreescu este arhitectă la Comisiunea Monumentelor Istorice,
unde a colaborat cu prof. arh. Nicolae Ghika-Budești la întocmirea de relevee, studii și
cercetări ale bisericilor din Țara Românească și la cele patru volume din tratatul „Evoluția
arhitecturii în Muntenia și Oltenia”. Releveele publicate sunt: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea
Soveja, Biserica Domnească din Curtea de Argeș.
Virginia Haret scrie în Memoriul de activitate profesională depus la Uniunea Arhitecților din
R.P.R.:
„Pentru completarea studiilor, am lucrat la Roma (Italia) în atelierul maestrului G. Bargelini,
iar cu profesorul Montecchi, arheolog cunoscut și președinte al soc. «Fra i cultori
dell’architettura e archeologia», din Italia, am făcut diferite studii și cercetări.
La Roma, echivalându-mi diploma școalei din București, am absolvit secția de «decorație
de interior»”.
După completarea studiilor la Roma, revenind în țară în 1922, a lucrat pentru Societatea
„Construcția modernă”, o scurtă perioadă, iar din 1922, se angajează în Serviciul Tehnic al
Ministerului Instrucțiunii Publice, în cadrul Casei Școalelor, unde va activa până în 1947,
realizând circa 40 de proiecte. Aici a lucrat la început sub conducerea arhitecților Jean
Pompilian [iii] și Cornel Nedelescu, apoi, alături de aceștia, trecând prin toate gradele, până
la cel de arhitect inspector general, fiind prima femeie cu acest grad din țara noastră.
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Tabloul Arhitecților funcționari din serviciile Statului, Județelor și Comunelor încadrați în
Corpul Arhitecților din serviciile Publice, potrivit Legii publicată în Monitorul Oficial No. 75
din 8 iunie 1921 indică faptul că Virginia S. Haret era încadrată ca arhitect-șef clasa I din
anul 1937, la Ministerul Educației Naționale (Corpul Arhitecților din România, Buletinul
Corpului, anul VII, Tipografia Vestirea, București,1939, p. 165).
În 1937, este invitată de Uniunea Arhitecților din U.R.S.S., la Primul Congres Unional de
Arhitectură, la Moscova. Este prima femeie delegată de Ministerul Instrucțiunii și de
Societatea Arhitecților Români să ne reprezinte țara la diferite congrese internaționale Roma (1935), Paris (1937), Bruxelles, Berlin.
După 1947, activează în cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.), apoi,
la Editura Tehnică, la Institutul de Proiectare Româno-Sovietic. A lucrat apoi la Comitetul
de Stat pentru Construcții și Arhitectură (C.S.C.A.S., Serviciul de Documentare), ca referent
tehnic, în perioada 12 martie 1953 - 17 mai 1954.
A fost pensionată în anul 1954, acordându-i-se o pensie de 283 lei lunar [1]. Arhitecta
mărturisea în memoriul către Fondul de Arhitectură București din 18 noiembrie 1959:
„Subsemnata HARET VIRGINIA, arhitect, membru al U.A. din R.P.R., am fost pensionată în
anul 1954, acordându-mi-se o pensie de 283 lei lunar, din cauză că în cursul ultimului an de
activitate, suferind de hipertensiune, am activat numai jumătate normă.
În ultimii ani, spre nenorocul meu, am suferit trei accidente consecutive, care mi-au
îmbolnăvit foarte serios piciorul stîng, astfel că am nevoe de o îngrijire specială a sănătății”.
Arhitecta solicită, astfel, un ajutor lunar, în vederea îngrijirii sănătății sale, menționând că
demersurile pentru pensie personală fuseseră deja începute la Uniunea Arhitecților în iunie
1957.
Arhitectul Duiliu Marcu, președinte al Uniunii Arhitecților din Republica Populară Română,
înaintează în 1960, către Secretariatul General al Consiliului de Miniștri, un memoriu al
activității arhitectei Virginia Haret, în care scria: „Față de activitatea sa laborioasă și
meritorie în profesiunea căreia s-a consacrat o viață întreagă, considerăm că arh. Haret
Virginia Maria se încadrează în prevederile Decretului 292/1959 privind drepturile la pensie
în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat [...], propunînd pentru acordarea acesteia unei pensii
de merit în valoare de 1.200 lei.”
Începând cu 1 noiembrie 1960, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Române
hotărăște să-i atribuie arhitectei Virginia Maria Haret o pensie pentru merite deosebite în
valoare de 1.200 de lei lunar.
Virginia Andreescu-Haret este unul din puținii arhitecți care au activat în mod intens în
serviciul public, având numeroase lucrări.
A proiectat și executat peste 130 de clădiri, dintre care peste 40 de proiecte școlare, 17
locuințe unifamiliale și 26 imobile de locuit cu mai multe apartamente și a colaborat cu
arhitecții Jean Pompilian, Ernest Doneaud și Ion Maier (Mayer).
Cele mai cunoscute lucrări proiectate de Virginia Andreescu-Haret în București sunt:
Palatul Societății „Tinerimea Română”, în colaborare cu arh. Jean Pompilian; Colegiul
Național „Cantemir-Vodă”, corpul central; aripa dinspre Calea Șerban Vodă a Colegiului
Național „Gheorghe Șincai”; Biserica „Sf. Treime Ghencea”, în colaborare cu arh. Jean
Pompilian; localul Societății Comunale de Locuințe Ieftine din Piața Rosetti, colț cu Bd.
Hristo Botev, în colaborare cu arh. Jean Pompilian.
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Lista de 125 de lucrări depusă de
Virginia Maria Haret la Uniunea
Arhitecților din Republica Populară
Română, în dosarul pentru
solicitarea unei pensii pentru
merite deosebite, dactilografiată și
datată 27 mai 1960, cuprinde:
A.Case de locuit, parter și etaj,
pentru o familie (1-17)
B.Case de locuit cu mai multe
apartamente (18-43)
C.Diverse programe, interioare,
transformări (44-54)
D.Lucrări în colaborare (55-67)
E.Concursuri publice (68-72 a)
F.Proiecte neexecutate (73-85)

LOCUINȚE
„A proiectat și executat singură 17 case de locuit
pentru o familie, prevăzute în general cu
distribuție pe două niveluri (parter și etaj) și 26
imobile de locuit cu mai multe apartamente,
afară de cele executate cu arhitecții Ernest
Doneaud, Ion Maier și prof. Ion Pompilian.” [7]
Realizează deseori și decorațiile interioare ale
caselor proiectate, „purtând și ele imprimată
influența spiritului său original, dotat cu o
rafinată sensibilitate pentru frumos” [7, p. 40].
Albumul ce cuprinde cele mai importante lucrări
ale arhitectei Virginia Sp. Haret menționează și
numele unora dintre comanditarii clădirilor de
locuit.

G.Lucrări executate în serviciu
public (86-125)
H.Diverse
a. Relevee
b. Expoziții
c. Publicații.

CASE DE LOCUIT, PARTER ȘI
ETAJ, PENTRU O FAMILIE
București

-1935 - Casa Dem Iurașcu, str. Emanoil
Porumbaru, nr. 24, colț cu str. Virgil
Drăghiceanu;
-1929 - Casa prof. dr. Nicolae Gh.
Lupu, Bd. Dacia, nr. 95 (fost 41);

Casa prof. dr. N. Gh. Lupu. Bd. Dacia nr. 95,
București, 1929

monument istoric;
-1923 - Casa ing. I. Cantuniari (vilă), str.
Washington, nr. 30 (Parcul Bonaparte)

-1935 - casa Viorica și Gh. Rujinski, str. Berzei, nr.

- stil neoromânesc; monument istoric;

22;

-1925 - casa dr. Danielopol - Calea

-1930 - casa Georgescu, str. Pasteur, nr. 39 (Parcul

Dorobanților - fațada proiectului a

Elefterie);

apărut în Arhitectura , Anul IV, 1925;

-1928 - casa Ianculescu (fost Rosetti), str. Povernei,

-1928 - Casa Aug. Opran, str.

nr. 1-3, colț cu str. Visarion și str. Constantin

Alexandru Philippide, nr. 15 - stil

Daniel

neoromânesc; monument istoric;

- amenajare și supraetajare (etajul 1, colonada și

-1935 - Casa I. Nistor, str. dr. Anibal

partea din stânga);

Teohari, nr. 17 (fost Parcul Panduri, str.

-str. Henri Mathias Berthelot, nr. 62

B, nr. 14);

-1940 - Casa Zoica și Traian Motaș, suprapunere

-1932 - Casa prof. Radu și Elena

etaj și amenajări interioare, str. Vasile Lascăr, nr.

Perianu, Bd. Eroilor, nr. 18;

22.
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Alte localități

-1926 - casa ing. I. Constantinescu, Bd.
Cuza, Brăila (Arhitectura, Anul IV,
1925, p. 112) - stil neoromânesc;
-1932 - casa Bârloiu, Bd. Gării,
Târgoviște;
-1932 - casa ing. Cavadia, Bd. Gării,
Târgoviște - stil neoromânesc;
-1934 - casa Lucia și G. Mândreanu,
Bd. Republicii, nr. 28 (fost Lahovari),
Giurgiu;
- Casa Radovici, Snagov;
-1940 - 2 căsuțe de weekend, Pădurea
Mogoșoaia, Parcul Motoc;
-1937 - vila Virginia și Sp. I. Haret, str.
Furnica, nr. 71, Sinaia;

Casa prof. Radu și Elena Perianu. Bd. Eroilor (fost Bd.
Dr. Kalinderu) nr. 18, București, 1932

-1936 - vila Zoica și Traian Motaș, str.
Traian, Bușteni - transformare și
amenajare;
-- Casa dr. Dumitru Noica, comuna
Știubei-Orăști.

CASE DE LOCUIT CU MAI MULTE
APARTAMENTE [IV]
București

-1926 - Casa ing. Spiru I. Haret,
Intrarea (Aleea) Spătarului, nr. 8 - stil
neoromânesc; vila are două
apartamente, unul la parter și celălalt
la etaj, construcția este adaptată unui
teren de colț, de formă triunghiulară,

Casa Virginia și Spiru I. Haret. Bd. Lascăr Catargiu nr.
14, București, 1931

greu construibil. Volumele sunt
articulate printr-un turn circular de
colț, al cărui etaj, ușor ieșit în consolă,
constituie o loggie-foișor
semicirculară, tratată în stil național
(neoromânesc). Pentru această vilă,
inginerul Spiru I. Haret, viitorul soț al
arhitectei, a fost probabil
antreprenor.
-1926 - Casa P. Leibovici, Intrarea
(Aleea) Spătarului, nr. 7;
-1931 - imobilul Virginia și Spiru I.
Haret, str. Lascăr Catargiu, nr. 14.
Clădirea este concepută în stil
modernist - Art Deco. Aici a locuit în
ultima perioadă a vieții (ultimii 32 de

-1932 - casa V. Barnovschi, str. Al. Constantinescu,
nr. 15 (Parcul Domenii), executată de Societatea
Edilitatea;
1935 - Casa ing. Panait Mazilu - str. Popa Savu, nr.
76;
-1930 - casa ing. Steinberg, str. dr. Lister, nr. 31
(Parcul Elefterie);
-1937 - casa ing. Dumitru Stoica, str. Veronica
Micle, nr. 27;
-1929 - grup de șapte vile cu câte două
apartamente pentru funcționarii Casei de
Depuneri și Consemnațiuni (parcelarea Casa de
Depuneri) - concurs public, str. Theodor Burada și
str. Bibicescu (cartier Calea Plevnei);

ani).
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-1932-1933 - Casa Margareta Mețulescu, str. Ciprian Porumbescu, nr. 14, colț cu Bd. Iancu de
Hunedoara - arhitecta proiectează o clădire cu demisol, parter și 1 etaj (iar etajul 2 - ultimul
a fost adăugat ulterior); antreprenor G. Ionescu;
-1927 - 4 vile grupate pentru tragerile la sorți cu premii ale abonaților ziarului „Universul”,
str. Madrid nr. 7 (Parcul Edilitatea);
-1923 - Casa ing. Dionisie Germani, str. Paris, nr. 43 - stil neoromânesc;
-1923 - Casa av. Nicu Stănescu, str. Paris, nr. 45 - stil neoromânesc;
-1923 - Casa ing. D. Băiatu, str. Paris, nr. 32 - stil neoromânesc;
-1925 - Casa Papiniu, str. Roma, nr. 54 (Parcul Bonaparte) - stil neoromânesc;
-1936 - casa I. Constantinescu, str. Bitolia, nr. 17;
-Imobil de raport, str. dr. Obedenaru, nr. 14;
-1928 - Casa colonel Cezar Golici, str. dr. Obedenaru, nr. 16, colț cu str. dr. Louis Pasteur, nr.
39 - stil neoromânesc. Colțul este evidențiat printr-un volum circular, un turn asemănător
celui din Intrarea Spătarului, nr. 8. Aici, etajul turnulețului ieșit în consolă față de parter
este închis, ferestrele sunt delimitate de coloane, parapetul este traforat, streașina
semicirculară lată. Rezolvarea face parte din vocabularul stilistic folosit de Virginia
Andreescu-Haret.
-Imobil de raport, str. dr. Obedenaru, nr. 18 - stil neoromânesc;
-1930 - Casa prof. Popescu și prof. Iosif Gabrea, str. dr. Obedenaru, nr. 6 și 6A, colț cu str. dr.
Koch (Parcul Elefterie);
-1924 - Casa Gongopol, str. Icoanei nr. 40 (fostă str. General Lahovari, nr. 22);
-1942 - Casa Constanța și Ioan G. Haret, str. aviator Jean Texier, nr. 7.

ALTE PROGRAME DE
ARHITECTURĂ, AMENAJĂRI
INTERIOARE, TRANSFORMĂRI
-1927-1934 - Biserica Sf. Treime
Ghencea, Calea 13 Septembrie, colț cu
str. Sebastian, în colaborare cu arh.
Jean Pompilian; târnosirea bisericii a
avut loc în 1934;
-1928 – Teatru - cinema - cazino
Govora, realizat de Societatea GovoraCălimănești, cu o capacitate de 400
de locuri, clădire ce cuprindea mai
multe funcțiuni - sală de spectacol,
bufet, club, dată parțial în folosință în
1930 - a fost cinematograf, în prezent
este sediul Centrului Cultural Virginia
Andreescu-Haret și este clasată
monument istoric. Lucrarea este
realizată în stil neoromânesc,
dominată de un turn-foișor.
-1928 - Depozit de vinuri, birouri de
administrație și locuințe pentru
salariații Băncii Viticole a României,
str. Petru Rareș, nr. 17 - stil
neoromânesc;

Casa ing. Panait Mazilu. Str. Popa Savu, nr. 76,
București, 1935
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-1923 - Stația meteorologică, pavilion trupă și pavilionul cu birourile, Aeroportul Băneasa;
-1926 - Terasa „Cucurigu” (grădina situată deasupra pavilionului apelor) la Băile Govora,
realizat de Societatea Govora-Călimănești;
-1939 - Cavoul familiei dr. Dumitru Noica, Cimitirul Bellu, Calea Șerban Vodă;
-Troiță cu fântână comemorativă și bancă, pe drumul național Comarnic-Sinaia;
-Troiță cu fântână comemorativă, pe drumul național Comarnic-Sinaia;
-Troiță la un mormânt în cimitirul Vaslui;
-Amenajare - str. Donici, nr. 27;
-Amenajare - str. Astronomului, nr. 6

Teatru, cinema,
cazino la Băile
Govora. Vedere
dinspre scenă.
Societatea
GovoraCălimănești,
1928

LUCRĂRI ÎN COLABORARE
-1924-1927 - Palatul „Tinerimea Română”, str. Gutenberg nr. 19, colț cu Bd. Schitu
Măgureanu nr. 4, în colaborare cu arh. Jean (Ion) Pompilian [v]; monument istoric;
antrepriza Tiberiu Eremie - de construcția palatului s-au ocupat arhitectul Radu Negru și
inginerii Aurel Beleș și Valer Paler; piatra de temelie a fost pusă la 25 mai 1924, dar clădirea
care cuprindea sală de spectacol, club, bibliotecă - a fost inaugurată oficial în anul 1935, din
motive financiare. Sala de spectacole a imobilului a fost concepută pentru 1.200 de
persoane.
-1924 - Palatul Societății Comunale „Locuințe Eftine” (Societății de Locuințe Ieftine), Bd.
Hristo Botev, nr. 1 colț cu Piața Rosetti, nr. 7 - în colaborare cu arh. Jean Pompilian,
monument istoric;
-1922 - În cadrul Societății „Construcția Modernă”, proiectează (împreună cu arh. Jean
Pompilian) două tronsoane ale imobilului cu apartamente Nicolae G. Cantacuzino pe Calea
Victoriei, colț cu str. Frumoasă nr. 50-56 [vi]
-Case de locuit, ca arhitect la Societatea „Construcția Modernă”;
-Vile la Eforie, Bușteni și Predeal – în colaborare cu arh. Ernest Doneaud;
-Casa Stravolca, str. Antim, nr. 8 - în colaborare cu arh. Ioan Maier;
-Casa M. P., str. Știrbei Vodă, nr. 73 - în colaborare cu arh. Ioan Maier.
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Palatul Societății de Locuințe Ieftine. Bd. Hristo
Botev, nr. 1 colț cu Piața Rosetti, nr. 7

Palatul „Tinerimea Română”, str. Gutenberg nr.
19, colț cu Bd. Schitu Măgureanu nr. 4

CONCURSURI PUBLICE
-1925 - Concurs pentru Primăria, Baia Comunală și Cinematograful orașului Făgăraș - locul I;
fațada principală propusă în proiectul arhitecților Virginia Andreescu și Gheorghe Simotta,
având mottoul „Cerna”, este în stil eclectic național (neoromânesc), aproape simetrică,
dominată de turnul central (Arhitectura, Anul IV, 1925, p. 110). Proiectul cuprindea și o sală
de spectacol.
-Internat pentru Școala de Meserii din satul Năsăud - locul II;
-O aripă nouă la Ministerul Domeniilor din București, pe terenul viran din vecinătatea
Spitalului Colțea – premiul III;
-1926 - Premiul I - concurs la C.A.M. - de timbre fiscale;
-Premiul Ziarului Universul pentru o vilă cu 4 apartamente, str. Madrid;
-Premiul I pentru cartierul de locuințe (vile) ale funcționarilor fostei Bănci Românești (17
vile) în parcelarea din Calea Plevnei;
-Școală primară în Bușteni
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Arhitecții Virginia
Haret și
Gheorghe
Simotta. Proiect
pentru Primăria
orașului Făgăraș.
Arhitectura, Anul
IV, 1925, p. 110

PROIECTE
NEEXECUTATE

-

Halele Centrale din Ploiești;

-

Local de școală primară model - Primăria comunei Bușteni;

-

Căminul Societății Studenților în Medicină București;

-

Bursa de Mărfuri a orașului Constanța;

-

Clubul și cantina muncitorilor Rafinăriei Brazi;

-

Institutul de Fizioterapie, Călimănești;

-

Locuințe pentru personal, birouri și restaurant la Govora;

-

Piața de alimente și restaurantul comunal din Predeal;

-

Imobil cu apartamente - str. Toamnei, nr. 79;

-

Case de locuit în București ˗ str. Henri Mathias Berthelot, nr.

65; Bd. Dacia (fost nr. 50); str. Grigore Mora (fost Parc Jianu), nr. 6.
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LUCRĂRI PUBLICE. CONSTRUCȚII ȘCOLARE
București

- 1928 - aripa dinspre Calea Șerban-Vodă a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” și corpul
secției Antropologie; monument istoric;
- 1923-1925 - Colegiul Național „Cantemir-Vodă”, Bd. Dacia, colț cu str. Viitorului, nr. 60,
corpul central; monument istoric. O primă etapă a construcției gimnaziului „Dimitrie
Cantemir” avusese loc în 1914-1916 - pavilionul principal al acestei prime etape, parter și
etaj, cu 10 săli de clasă, un secretariat și o casierie - antrepriza ing. G. Michăilescu. După
terminarea războiului, directorul Liceului „Cantemir Vodă”, profesorul Vasile Șuteu, se
adresează ministrului dr. Constantin Angelescu, solicitând sprijin pentru „începerea zidirii
centrale a școlii care va cuprinde laboratoarele și sălile speciale”. Încă din aprilie 1914,
fusese aprobată ridicarea unui al doilea etaj al corpului central. Proiectul și devizul pentru
corpul central au fost întocmite de arhitecta Virginia D. Andreescu, care s-a ocupat și de
dirigenția lucrărilor. Lucrarea a fost încredințată antreprizei M. Romașcu. Recepția lucrării a
avut loc în data de 28 noiembrie 1925 [10, pp. 41-44].
-1933 - Școala Comercială din str. Traian, nr. 165, azi, Colegiul Economic „A. D. Xenopol”,
supraetajare cu 2 etaje şi amenajare interioară, sală de festivităţi; monument istoric.

Liceul Cantemir-Vodă.
Albumul Virginia Sp.
Haret născută
Andreescu. Arhitect.
Cabinetul de Stampe al
Bibliotecii Academiei
Române

PAG. 50

Liceul Cantemir-Vodă. Albumul Virginia Sp. Haret născută Andreescu. Arhitect.
Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române

Alte localități

-1933 - Liceul model de fete din Focșani;
-Școala profesională – locuința direcției Focșani;
-Școala de meserii – proiect ateliere – Focșani;
-1925 - Școala Primară din Socola, Iași (proiect publicat în revista Arhitectura , Anul IV, 1925,
p. 110);
-Liceul de fete „Domniţa Rucsandra” din Botoșani, adăugiri şi amenajări diverse;
-Școala de meserii din Ploiești, adăugiri şi amenajări;
-1927 - Facultatea de Medicină din București - uzina de încălzire centrală, castelul de apă
din beton armat, muzeul de anatomie/ Centrul de Cercetări Antropologice;
-1931 - Școala normală de fete din Bârlad cu internat şi sală de gimnastică şi anexe;
-Atelierele Școlii de Meserii din Vaslui;
-Școala Profesională Târgoviște;
-Școala de Țesătorie Târgoviște – proiect;
-Școala normală Pitești;
-Școala profesională de fete Pitești;
-Liceul de fete Pitești;
-Școala de Meserii Pitești;
-Școala profesională (Liceul) Teiuleanu din Pitești – localul nou;
-Școala secundară de fete Făgăraș;
-Școala profesională Făgăraș;
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-Internatul Liceului de băieți Făgăraș;
-Liceul de fete – aripa claselor Cluj-Napoca;
-Institutul de Fiziologie al Universității din Cluj-Napoca - în colaborare cu arh. Jean
Pompilian;
-Locuința directorului la Liceul de băieți Râmnicu Sărat;
-Școala profesională Tecuci – proiect;
-Liceul de fete Bârlad;
-Școala profesională Bârlad – proiect;
-Școala normală de fete Bârlad;
-Locuințe la Școala profesională Bârlad;
-Internatul Liceului de băieți Bârlad;
-Atelierele Școlii de Meserii Vaslui;
-Proiecte tip de școală primară cu 2, 3, 4 şi 7 clase, în diferite variante, cu şi fără sală de
gimnastică şi locuinţă pentru Director, care s-au executat pe tot cuprinsul ţării. Aceste
proiecte tip fuseseră inițiate de Spiru Haret.

Virginia Haret. Școala Primară – Socola, Iași. Arhitectura, Anul IV, 1925, p. 110
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Școală primară cu
2 clase, cu hall
(Tip 2)

DIVERSE
a. Relevee: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Soveja, Biserica Domnească din Curtea de Argeș.
- 1927- Restaurarea unei vechi biserici din Vaslui [3].
b. Expoziții
-1920 - expoziție de schițe, acuarele și desene, realizate după monumente de artă
națională, dintre care peste 20 de lucrări i-au fost achiziționate de Comisiunea
Monumentelor Istorice.
b.Publicații
În revista Arhitectura nr. 1-2/1924, apare prima oară numele unei femei arhitect – arhitecta
Virginia Andreescu ‒ membră a Comitetului Societății Arhitecților Români (1923-1924) [vii];
înscrisă în Tabloul Arhitecților Români (cu numele Andreescu Maria Virginia, unde întâlnim
și numele a trei alte colege arhitecte – Ioanovici Antonetta, Friedman Irineu Maria și
Zăgănescu Ada Beza); tot acum, îi apar primele proiecte - Case în Parcul Bonaparte - clădiri
de locuit, proiectate în stil național (Arhitectura nr. 1-2/1924, pp. 150-151).
În revista Arhitectura, Anul IV, 1925, îi apar primele proiecte premiate – Concurs pentru
Primăria din Făgăraș, cu arh. Gh. Simotta, Concurs pentru Școala „Socola” Iași, Casa dr.
Danielopol din Calea Dorobanților, Societatea Govora-Călimănești - pavilionul medical ˗
toate în stil neoromânesc. Publică articolul „Localuri de învățământ” în Arhitectura nr.
12/1938, pp. 5-12.
Colaborează în 1922, la revista Artele Frumoase .
O parte dintre releveele, studiile și cercetările sale, făcute sub îndrumarea arhitectului
Nicolae Ghika-Budești (1919-1921), au fost publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice, sub numele D-șoara Arh. Andreescu .
A contribuit la documentarea și redactarea Manualului Arhitectului Proiectant (3 volume,
între anii 1954-1958, din ale căror colective de redacție a făcut parte și soțul ei). A scris
monografia Istoricul clădirii Teatrului Național din București, în cadrul Comitetului de Stat
pentru Construcții.
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În ultimii ani, a activat ca membră la U.F.D.R. – Uniunea Femeilor Democrate Române. Din
1945, în cadrul A.R.L.U.S., Virginia Andreescu-Haret a ținut o serie de conferințe de
specialitate despre realizările din construcții în U.R.S.S.
Virginia Andreescu-Haret a făcut parte din toate organizațiile arhitecților din România. A
fost membră a Societății Arhitecților Români și singura femeie din Comitetul Societății,
membră titulară a Societății Arhitecților Diplomați din România (înființată în 1925),
membră a Corpului Arhitecților din România după înființarea sa (1932) – legitimația nr.
96/1933, membră a Uniunii Arhitecților din Republica Populară Română (înființată în 1952) –
legitimația 317/1953, a Societății Politehnice din România, începând cu 1 decembrie 1929 și
a făcut parte din Tabloul Urbaniștilor începând cu 6 aprilie 1933. [7, p. 40]
Întâlnim următoarele adrese profesionale ale Virginiei Andreescu-Haret, înscrise în Tabloul
Membrilor Titulari ai Societății Arhitecților Români publicat în revista Arhitectura: în 1924,
1925, 1926 – str. G-ral Berthelot nr. 62; în 1928-1930 - Intrarea Spătarului nr. 8. După 1931,
până la moarte, a locuit și a avut adresa profesională în imobilul proiectat de ea însăși,
situat în Bd. Lascăr Catargiu nr. 14.
Activitatea prolifică a arhitectei Virginia Andreescu-Haret se întinde pe o perioadă de
peste 40 de ani și cuprinde peste 130 de lucrări de arhitectură. După începuturile
influențate de stilul specific Școlii de Arte Frumoase din Paris (proiectul de diplomă pentru
o Școală de Arte Frumoase, blocul Cantacuzino – str. Frumoasă, nr. 50-56), arhitecta
proiectează clădiri în stil național (neoromânesc), clădiri publice, școli, imobile de locuit,
case, acest stil fiind specific în special primelor sale creații: Colegiul „Gheorghe Șincai”,
Colegiul „Cantemir-Vodă”, Teatrul-Cinema-Cazinou din Govora; casa ing. Spiru I. Haret –
intrarea Spătarului nr. 8, casele din str. Paris, nr. 32, 43, 45, imobilele de raport - str. dr.
Obedenaru, nr. 16 și 18, casa prof. dr. Nicolae Gh. Lupu - Bd. Dacia, nr. 95, casa Aug. Opran str. Alexandru Philippide, nr. 15, casa ing. I. Cantuniari - str. Washington, nr. 30, toate în
București; casa ing. Cavadia - Bd. Gării, Târgoviște, casa ing. I. Constantinescu - Bd. Cuza,
Brăila. Aceste clădiri, proiectate la începutul activității sale, în deceniul al treilea al
secolului XX, poartă amprenta stilului național și sunt caracterizate printr-un vocabular
stilistic propriu arhitectei, un joc variat al volumelor, decorația bogată a fațadelor, arcade,
loggii, foișoare, coloane, iar „începând cu deceniul al patrulea, asistăm la o manifestare a
stilului arhitectei Virginia Haret, în pas cu noile curente din arhitectura epocii. Se remarcă
o tendință mai mare de stabilitate a compoziției, unde deși este conservat jocul volumelor
– spre deosebire de prima perioadă de creație, la care predomină desfășurarea, adesea
îndrăzneață, pe verticală – încep să se impună liniile orizontale.” [7, p. 40]
După 1930, proiectează numeroase clădiri de locuit cu influențe moderniste - Art Deco,
printre care: casa propriei familii – Bd. Lascăr Catargiu, nr. 14 (1931), casa prof. Radu și Elena
Perianu - Bd. Eroilor, nr. 18 (1932), casa V. Barnovschi – str. Alexandru Constantinescu, nr. 15
(1932), casa Margareta Mețulescu, str. Ciprian Porumbescu, nr. 14, colț cu Bd. Iancu de
Hunedoara (1932), casa I. Nistor – str. Dr. Anibal Teohari, nr. 17 (1935), casa ing. Panait Mazilu
– str. Popa Savu, nr. 76 (1935), casa I. Constantinescu – str. Bitolia, nr. 11 (1936).
Virginia Andreescu-Haret se înscrie în galeria arhitecților români creatori de patrimoniu,
deschizători de drumuri, absolvenți ai Școlii Superioare de Arhitectură din București, fiind
prima femeie arhitect care a profesat arhitectura în România și una dintre primele femei
arhitect din lume.
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NOTE
[i] Prof. ing. Radu Sp. Haret, Arh. Virginia Sp. Haret. Biografie. Cabinetul de Stampe al
Bibliotecii Academiei Române, arhiva Virginia Haret.
[ii] Henrieta Delavrancea-Gibory a fost admisă la Școala Superioară de Arhitectură în 1913,
dar și-a suspendat cursurile în 1916, în timpul războiului, a devenit infirmieră mai întâi în
București, apoi, în spitale de campanie, și le-a reluat în 1924, absolvind în 1926. În 1918 va
pleca în Franța cu Émile Gibory – ofițer din misiunea franceză în România, cu care se va
căsători în 1919. [Carmen Popescu (coord.), Spațiul modernității românești 1906-1947.
Expoziție, Editura Fundației Arhitext Design, București, 2011, p. 16].
[iii] Jean Pompilian (1872-1938) a fost arhitect Director general al Serviciului Arhitecturii Casa Școalelor [Arhitectura, nr. 12/1938, p. 33].
[iv] Încadrarea acestora drept „case de locuit cu mai multe apartamente” este făcută în
conformitate cu Lista de lucrări depusă de arhitectă la Uniunea Arhitecților din Republica
Populară Română, în 27 mai 1960, arătând probabil situația din 1960 a clădirilor, care putea
fi alta decât cea inițială.
[v] Jean Pompilian era și membru al Comitetului Societății Tinerimea Română. De
asemenea, Vasile Șuteu, directorul Liceului Cantemir, era membru al Comitetului acestei
societăți. Președintele Societății era N. S. Dumitrescu, profesor, director în Ministerul
Instrucțiunii. [3]
[vi] În Lista de lucrări din Dosarul de pensie de merit din Arhiva Virginia Haret a Uniunii
Arhitecților din România, arhitecta menționează „amenajarea a două tranșe din Blocul
Cantacuzino din str. Frumoasă”, lucrare realizată în colaborare, în cadrul Societății
„Construcția modernă” și menționată, de asemenea, în articolul scris de fiul său, dr. ing.
prof. Radu Sp. Haret, Virginia Sp. Haret (Andreescu). Prima arhitectă care a activat în
România (1894-1962), în Arhitectura, nr. 5/1976, pp. 37, 40.
[vii] În anul 1923, președintele Societății Arhitecților Români era Șt. Burcuș, vicepreședinți
Gr. Cerkez și St. Ciortan, secretari ‒ Fl. Săndulescu și V. Rădulescu, Casier ‒ Sim. Vasilescu,
cenzor ‒ I. D. Enescu, iar membrii S.A.R. erau D. Hârjeu, Șt. Ciocârlan, I. D. Trajanescu, N.
Stănescu și d-ra V. Haret.

Colegiul Național
„Gheorghe Șincai”
a fost proiectat de
prima femeie
arhitect din
România
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SPITALELE SE DISCUTĂ
ȘI SE DISPUTĂ

O serie lungă de catastrofe și evenimente dramatice

AUTOR

ale ultimilor ani au adus lumea din interiorul
sistemului de sănătate în prim-planul atenției publice.
De la accidente punctuale, destine personale eșuate și

conf. dr. arh.
Șerban ȚIGĂNAȘ

incendii devastatoare, până la ascensiunea spre Oscar
a unui film documentar despre performanța
jurnalistică în investigațiile corupției din sistemul de
sănătate, toate au pus reflectoarele pe o problemă
fundamentală care trebuie rezolvată.
Sistemul de sănătate publică este o construcție extrem
de complexă și dinamică. El are nevoie de un concept
viabil, just, capabil să evolueze pe baza unor strategii
coerente și să se adapteze printr-o reziliență deosebită
la provocările deloc confortabile prin care trece
societatea. Educația, profilaxia, infrastructura medicală
teritorială, personalul medical, intervențiile de urgență,
cercetarea, asigurările și finanțarea, managementul
facilităților, toate arată că un astfel de sistem nu ține
doar de un singur minister. El se bazează pe Ministerul
Sănătății, dar și pe cel al Finanțelor, cel al Muncii, cel al
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cel al
Educației și cel al Internelor.
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Aceste dezbateri au adus
la aceeași masă opinii ale
celor care s-au specializat
în proiectarea spitalelor în
țări cu tradiție și
performanțe, alături de
cele ale arhitecților
implicați chiar acum în
realizarea principalelor
proiecte pornite și aflate
în derulare. Am făcut
parte din mai multe astfel
de discuții, mai ales
datorită implicării în
proiectul pe care l-am
Subfinanțarea cronică a domeniului sănătății, pe
parcursul mai multor decenii și lipsa de prioritizare din
planurile de guvernare au dus la fenomene
degenerative care s-au instalat în sistem. Le știm, le
observăm, nu avem cum să nu fim, fiecare dintre noi,
afectați sau cel puțin foarte îngrijorați de o situație pe
care, dacă ar trebui să o definesc cu un singur cuvânt, laș lua din sfera sănătății și aș spune că este gravă.
Ultimul an și jumătate de criză sanitară mondială,
cauzată de virusul încoronat, a făcut ca și România să
fie obligată să discute zilnic, cu ochii pe toate
cadranele de bord, despre sistemul de sănătate publică,
supraviețuirea, reformarea și dezvoltarea lui pentru a fi
eficient, performant, stabil și contemporan cu noi
înșine. Deși sunt doar o parte din acest sistem complex,
spitalele reprezintă confluența profesiilor și activităților

câștigat prin concurs de
arhitectură anul trecut,
pentru un nou Centru
Integrat de Transplant la
Cluj. Nu o să detaliez
această experiență foarte
interesantă pentru echipa
pe care am alcătuit-o, cu
parteneri barcelonezi,
pentru că am vorbit
despre ea în mai multe
publicații și pentru că voi
mai vorbi cu siguranță pe
măsură ce avansăm și,
sperăm, spitalul se va
realiza.

din sănătate. Spitalul are valoare simbolică pentru
societate și medicină. Acolo încep, se confruntă cu
suferința și o depășesc sau sfârșesc majoritatea
destinelor. Încrederea în cei cu halate albe este
fundamentală pentru calitatea vieții oricărei comunități.
Spitalul este hard și soft, clădire sau clădiri, dar și
oameni și echipamente, comunicare și empatie,
disciplină și ordine. Spitalul trebuie să fie locul în care
te întâlnești, dacă și când este cazul, cui cei cu care ți-ai
dori să te întâlnești în acele momente și nu exact invers,
cum a ajuns să fie în percepția noastră, a celor din
România. Spitalul este, bineînțeles, și o problemă de
arhitectură. Din acest motiv arhitecții au fost implicați
în ultima vreme în mai multe dezbateri organizate pe
diferite platforme de comunicare, în discuțiile despre
cum să fie realizate spitale mai bune, prin proiecte noi
sau intervenții pe cele existente.
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În aceste dezbateri, arhitecților li s-au alăturat funcționari publici, manageri de spitale și
reprezentanți ai industriilor suport, furnizori de sisteme și tehnologii avansate, care nu ar trebui
să lipsească din proiectele cele mai avansate. Deși lumea medicală, atât medicii, cât și
farmaciștii, se întâlnesc regulat și frecvent pe diferite domenii și subdomenii, pentru a păstra
profesiile la zi, mai recent au fost cooptați sau chiar au devenit generatori ai acestor întâlniri
științifice și profesionale și arhitecții. În ceea ce mă privește, experiențele mele pornesc încă
din 2015 cu mai multe conferințe și forumuri interdisciplinare dedicate domeniului pe care, la
un moment dat, l-am numit „arhitectura sănătății”. Iată că acum, în noua epocă a webinariilor
și întâlnirilor on-line, aceste discuții s-au intensificat. Ceea ce este cu adevărat important ține
de concluziile care se desprind, de convergența ideilor și mai ales de modul în care acestea
sunt transmise decidenților concomitent cu opinia publică ce trebuie să mențină presiunile
fără de care, știm, am mai văzut, e puțin probabil să se întâmple ceva cu adevărat semnificativ.
Voi încerca să sintetizez problemele cele mai importante, așa cum le-am înțeles eu, ca
participant la mai multe astfel de încercări.

Trebuie să facem spitale complet noi sau să le
renovăm pe cele existente?
Aceasta este una dintre întrebările care s-au întors mereu și care necesită un răspuns ferm și
bine nuanțat. Avem spitale care funcționează, sau mai degrabă se încăpățânează să
funcționeze în clădiri istorice, unele chiar cu statut de monument istoric, protejat. Putem să le
menținem și să le modernizăm? Se pare că este o contradicție funcțională între o clădire al
cărei regim de protecție presupune prioritară menținerea substanței originale, a configurației
spațiale istorice și transformarea spațială, flexibilitatea funcțională și echiparea tehnologică
contemporană. Procesele de proiectare și autorizare pe monumentele istorice presupun
cercetare, decizii și ritmuri incompatibile cu necesitățile și dinamica unui spital contemporan.
A fost o concluzie dură, dar importantă a discuțiilor, care ne conduce la o alta, la fel de
importantă: patrimoniul arhitectural spitalicesc trebuie păstrat, conservat, restaurat, dar
utilizarea acestuia trebuie să se schimbe. Clădirile istorice pot rămâne ca utilizare în domeniul
sănătății, dar cu funcțiuni adecvate configurației spațiale, de regulă mai puțin complexe,
pentru ambulatorii, fără unități de primire a urgențelor, imagistică sofisticată și terapie
intensivă.
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Există multe specialități clinice adaptabile la spațiile istorice, dar există și limite, pe care dacă
nu le luăm în considerare riscăm să producem blocaje administrative și chiar ilegalități în
domeniul autorizării construcțiilor. Este evident că abordarea aceasta e dificilă atât din
perspectiva intervențiilor imediate, cât și a unei strategii pe termen lung. A extinde, adăuga,
improviza, realiza intervenții, implementa instalații, toate pe sub radar și pe lângă lege, este
calea sigură spre dezastrele similare cu cele la care am asistat deja: incendii severe, colapsuri
ale sistemelor diverse și medii improprii actului medical în condiții de asepsie. Spitalul
contemporan este complex și complet, capabil să ofere soluții medicale complexe, specialități
multiple, colaborare între specialiști și mai ales adaptarea unor condiții impuse de perioade
aparte, precum epidemiile de boli infecțioase sau catastrofele cu multe victime simultan.
Pentru acestea e nevoie de clădiri noi, gândite conform practicii de ultimă oră, cu fluxuri
medicale și echipamente care au propriile necesități de spații. E clar. Ce trebuie să facă un
proprietar de spital localizat într-o clădire de patrimoniu sau, pur și simplu, într-una sau mai
multe clădiri vechi de decenii sau chiar de un secol, cum sunt multe exemple? Este evident că
trebuie să aibă un plan de mutare într-o nouă facilitate, asigurând până atunci funcționarea în
cea existentă. Este costisitor, complicat, știm, dar nu există altă soluție. Mai mult, de obicei, așa
ceva depășește perioada obișnuită a unui mandat obținut politic, ceea ce îngreunează și mai
mult problema. Cine nu are un plan coerent pentru un spital istoric se află, în opinia mea, întro mare dificultate și riscă să contribuie astfel la evenimente nedorite.

Unde construim spitalele?
În condițiile în care statul român și administrațiile publice locale nu sunt nici pe departe cel
mai mare și abil proprietar de imobile, după procesele de privatizare și retrocedare care au
fărâmițat infrastructura sistemului de sănătate moștenit din secolul trecut, a face spitale noi
devine și mai dificil. Primul gând spre care se îndreaptă cei mai mulți este acela că spitalele
vechi ar trebui demolate și reconstruite de noi în aceleași incinte, pe același loc. Nu pare a fi
cea mai bună soluție deoarece majoritatea ansamblurilor spitalicești nu au rezerve de teren
suficiente, iar dacă aparent le au, acestea sunt destinate grădinilor și spațiilor verzi care fac
parte din calitatea lor intrinsecă, iar a le sacrifica este o pierdere evidentă. Nu, spitalele noi
trebuie construite pe terenuri suficient de mari care să permită dezvoltarea, extinderea și mai
ales concepția inițială fără compromisuri. Racordarea la infrastructura de transport este
esențială. La fel și o abordare urbanistică a unui concept de „oraș medical”, care să rezerve
spații pentru alte servicii conexe pe care le pot furniza actori privați, realizând acea simbioză
de echipamente și dotări care provin atât din sfera publică, dar și din cea privată a serviciilor
conexe. De unde astfel de terenuri? De la cei mai importanți proprietari de terenuri de mari
dimensiuni, care sunt unitățile militare și în anumite locuri bisericile, de exemplu.
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Nu se exclud exproprierile în interes public sau schimburile de terenuri, care sunt operațiuni
complexe, pradă de multe ori comportamentelor speculative, dar fără de care nicio unitate
administrativă teritorială (UAT) nu are cum să găsească cele mai bune soluții. Aici urbaniștii ar
trebui să aibă un cuvânt important în găsirea și evaluarea soluțiilor. Nu exclud consultanță
profesionistă externă, internă și „steering committees” la nivel local. Bineînțeles că primarii și
președinții de consilii județene, de multe ori atoateștiutori și clarvăzători, trebuie să își formeze
astfel de grupuri de profesioniști, nealiniate politic, care să poată atinge/construi strategia
funciară.

Cum se pot obține proiectele cele mai bune?
Aceasta este următoarea întrebare esențială. Vorbim de teme de proiect, de achiziții publice și
de procedurile acestora, de evaluarea ofertelor sau soluțiilor și de criterii, de timp, bugete și
know-how. Vorbim de costurile acestor proceduri, de timpii optimi necesari pentru a nu face
compromisuri și a genera mizele necesare și de valorile de investiții corecte, adaptate sau mai
degrabă anticipând momentele piețelor de construire în avans. Dacă facem o analiză
retrospectivă putem constata cu ușurință că domeniul proiectării de clădiri pentru sănătate a
căzut pradă corupției și traficului de influență încă din anii ’90. S-au creat sisteme de achiziții
dedicate care au slăbit încrederea în acest domeniu și au îndepărtat mulți arhitecți de bună
credință. Eșecurile construite nu s-au lăsat așteptate și am putea face, după 30 de ani de
investiții în sănătate, un compendiu de lucrări „așa nu”. Excepțiile există, dar rămân excepții. Mam mirat cum de au rămas neinvestigate și neaduse în lumina reflectoarelor, dar am și o
explicație pentru asta: au fost alte componente din sistem, mai ales în domeniul furnizării de
consumabile, mult mai profitabile... de Oscar.
Am discutat despre concursurile de arhitectură, cele noi din România, în organizarea OAR, cele
din Franța sau Germania. Am vorbit despre firmele specializate în programare, care știu face
teme de proiect de calitate, de ultimă generație, fiind specializate și putând trăi pe o piață de
proiecte publice care le asigură rațiunea specializării. Cine face temele de proiect în România?
Dar cine le validează și cum putem ști că ele sunt foarte bune?
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Au apărut deja figuri consacrate, dar, cu tot respectul,
eu încă sunt convins că ceea ce propun trebuie verificat
și diagnosticat și de alte opinii. Sunt extrem de reticent
la mitul specialistului unic, consultant al guvernului,
ministerului sau mai știu eu cui, cu care ne trezim
ulterior și asociat în echipa care a câștigat contractul
după o super-licitație. Guvernul se grăbește mereu,
lucrăm cu cei pe care îi știm, nu avem timp de căutat
prin lume și nici nu suntem dispuși să cheltuim prea
mult pe ceva care încă nu a dobândit finanțarea din
programe internaționale. Iată că ceea ce știam și
cunoaștem, cu argumente și cu experiențe concrete, are
continuitate sau, poate, mai corect, sper, inerție. Au fost
menționate concursurile de arhitectură, mai ales în
formula franceză, cu invitați selectați pe bază de dosar
și plătiți corect pentru soluțiile din care se alege cea
câștigătoare. Din păcate România nu este pregătită să
înțeleagă acest mecanism și nu este dispusă să
plătească trei birouri pentru a alege o soluție, cea mai
bună, în regim de competiție. În prezent entitățile
publice românești nu sunt dispuse să acorde premiul
întâi în concursuri, spunând că e suficientă „câștigarea”
contractului. Sper că vom depăși cât mai repede
această mentalitate de „gospodărire” a banului public,
demonstrat păguboasă și nepracticată în țările pe care
le luăm de model prin rezultate, fără a le imita
practicile. Concursul deschis, adică cel la care participă
câteva zeci de echipe, lucrând pe timpul și resursele lor
cu șanse de 1 la... câteva zeci, are momentele lui de
entuziasm, dar și limitele lui. Licitațiile pentru spitalele
regionale, cu condiții de capabilitate de neatins pentru
niciuna dintre firmele românești de proiectare din top
20, nu îmi par în niciun caz o soluție solidă pe termen
lung. Mai e mult de lucrat aici, iar întrebarea mea este
cine va lucra, cine va căuta și pune în practică cel mai
bun sistem de achiziții publice, suficient de deschis, de
echilibrat și acoperit de garanții biunivoce, care să
funcționeze? Până în prezent o singură autoritate
publică, Consiliul Județean Cluj, prin eforturile
arhitectului-șef de acolo, a realizat singurele două
concursuri de arhitectură deschise pentru spitale,
primul finalizat cu contract în derulare, altul cu
predarea recentă, în iunie. Bineînțeles că încă nu s-a
demonstrat că varianta aceasta e cea mai bună, dar mă
întreb dacă mai trebuie să așteptăm câțiva ani până se
construiesc spitalele rezultate din aceste concursuri,
pentru a le compara cu cele obținute prin alte
proceduri și a trage concluzii? Există însă suficient de
multe exemple reușite în lume, care stau la dispoziție
pentru documentare.
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Cum să avem normative actualizate, necesare
realizării de spitale bune?
Mai toate vocile au invocat absența unor normative specifice actualizate, dar și a celor generale
pentru construcții și instalații la zi, aplicabile și la spitale. Iată că interdisciplinaritatea și interinstituționalitatea de care pomeneam la început are consecințe în proiectarea spitalelor.
Recent, toată lumea ministerială a descoperit că normativele din construcții sunt depășite în
proporție covârșitoare și că nimeni nu are în plan actualizarea lor. Chiar dacă ar avea, cu cine
să le facă, pentru că personalul ministerelor nu are competențe, pentru că posturile publice, cu
excepția celor de șefi, nu sunt atractive pentru experți și pentru că institutele publice de
cercetare nu mai există, cu excepția unuia care nu știu exact ce face și dacă poate duce ceva
din această problemă? S-a discutat de adaptarea de normative europene, dar și de rezistența
direcțiilor de sănătate publică la ceea ce nu este „în vigoare”. S-a discutat de importanța ca
echipele de proiectare să lucreze cu și să interfereze cu utilizatorii medici ai spațiilor, pentru a
încorpora experiențele și aspirațiile acestora, dar cu grijă la a nu dezechilibra soluțiile, ținând
cont de limitele experiențelor spațiale ale unei alte profesii. Din păcate aici nu s-a desprins o
concluzie și cred că nici nu o vom avea curând, pe principiul „noi muncim, nu gândim” sau
„fapte, nu vorbe”, eventual pronunțate în variante mai rafinate. Președintele republicii vorbea
de o reformă a sistemului de sănătate, care a început cu o sarabandă a miniștrilor, din ceea ce
se vede deocamdată. Personal, sunt curios cine sunt strategii reformei și mai ales ce gândesc,
cum gândesc și de unde se inspiră. Nu știu cine sunt, probabil din motive de netransparență
sau anti PR, sau al unui „noi muncim, nu avem timp de comunicare publică”. Totuși, mă întreb
cum e posibil să abandonezi sistemul normativ în construcții în asemenea hal încât să te
trezești, din vârful ministerului cel mai bogat și râvnit, cel al Dezvoltării, că nu ai cu ce și mai
ales cu cine? Am sugerat actualului ministru că bazinul universitar de specialiști în construcții
ar trebui implicat în reforma normativă, dispunând de resurse, competențe și având practici de
cercetare. Condiția este ca o astfel de activitate să fie recunoscută drept cercetare și profesorii
să nu fie condiționați să își îndrepte atenția spre a participa cu predilecție la conferințe
internaționale și a publica articole în publicațiile bine cotate. Ar fi o colaborare între ministerul
menționat și cel al Educației, dar... nu cred că o să se întâmple.
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Ce fel de experiență ne dorim în spitale și cum o
apreciem?
Acesta este un capitol la care țin foarte mult ca arhitect, dar care ar trebui să îi intereseze pe
toți, din postura de pacienți potențiali și aparținători ai celor care beneficiază de serviciile din
spitale. Se spune, pe bună dreptate, că în spital actul medical este primordial, are prioritate
absolută asupra oricăror alte aspecte. Totuși, experiențele recente au dovedit că un act medical
de calitate este dependent de calitatea mediului și cooperarea cu pacientul. Altfel am asista la
celebra butadă dramatică: „operația a reușit, pacientul a decedat”. A te interna într-un spital, a
parcurge un tratament, poate o intervenție chirurgicală, o convalescență și o recuperare, poate
fi extrem de traumatizant, stresant și chiar neplăcut, dacă mediul, condițiile și interacțiunea cu
lumea pe care ai părăsit-o temporar nu sunt bune. Am menționat astfel că spitalele trebuie recentrate pe pacient, fără a face concesii condițiilor actului medical, ceea ce însemnă mult
pentru spațiul arhitectural. Confort, interacțiune cu cei apropiați, condiții personalizate în
funcție de natura afecțiunii și faza în care se află un pacient, toate sunt importante, dar de
multe ori ignorate, fiind socotite secundare. Am convingerea că experiența utilizatorului care a
trecut prin spital poate furniza feed-back-ul necesar pentru o bună gestiune și chiar ameliorare
a spitalelor. Satisfacția pacientului față de comunicarea cu personalul, consilierea psihologică
necesară, confortul timpului petrecut în facilitate, spațiile pentru interacțiunea cu familia și
prietenii și chiar posibilitățile de a continua anumite activități în spital, dacă starea de sănătate
o permite, sunt fundamentale. Am menționat posibilitatea dezvoltării unui sistem dublu de
evaluare permanentă a spitalelor, asemănător diferitelor sisteme de ranking din mai multe
domenii, realizate de agenții independente sau acreditate de sistemul însuși, dar și prin
măsurarea satisfacției utilizatorilor. Așa cum se procedează în HORECA, unde găsești rapid pe
internet evaluări, dar unde și managementul unităților îți cere feed-back, pentru a se
autoevalua, spitalele ar putea să dedice atenție dialogului cu cei care le sunt sau le-au fost
pacienți. Oare nu s-a gândit încă nimeni la așa ceva, sau din contră, s-a gândit dar și-a dat
seama imediat de presiunea care s-ar putea naște cunoscând adevărul perceput de oamenii
care au trecu prin astfel de experiențe? Eu sunt convins că există suficiente motive de
satisfacție care merită cunoscute și suficiente capitole de insatisfacție care, la fel, fiind
evaluate, neimputate nimănui, dar aduse pe agendă, ar putea fi astfel mai bine abordate, spre
rezolvare.

”

experiențele
recente au
dovedit că un
act medical de
calitate este
dependent de
calitatea
mediului și
cooperarea cu
pacientul
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Câteva previziuni...
A încerca să spui ce va urma e cel mai greu. Totuși merită încercat, cu riscul de a nu se
îndeplini ceea ce crezi, uneori fiind chiar mai bine dacă nu ai dreptate, în cazul în care va fi
mai bine. Eu cred că în viitor va fi mai bine, că tot zbuciumul din prezent va orienta energiile în
direcția bună, cu consecințe benefice. Mai cred însă că va dura, iar rezultatele vor fi extrem de
diferite, de neomogene, dacă ne referim la întreaga țară și la întreg sistemul și că diferențele
de performanțe între aici și acolo vor deveni și mai vizibile. Cred în nevoia unui sistem bun care
să permită oamenilor care depind de el să îl folosească și să fie chiar stimulați în aceasta. Nu
cred în posibilitatea existenței unui sistem care prin el însuși să garanteze rezultatele. Omul
sfințește locul, așa cum orice mize ai crea pentru un proiect bun, ai nevoie de norocul ca un
arhitect bun (adică o echipă), foarte inspirat și motivat exact la momentul la care ai nevoie de
el, să se aplece spre proiectul respectiv. Este vorba de întâlniri care trebuie pregătite,
catalizate, dar care rămân întâlniri, cu tot hazardul care le caracterizează. Așa e și actul
medical, totul trebuie făcut ca la carte, dar mai e ceva, deasupra sau dincolo, care face ca totul
să fie bine, valoarea oamenilor care se ocupă de problemă.
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CRONICA UNUI DECES
URBANISTIC ANUNȚAT

Cum s-a mai scris prin publicațiile noastre de
specialitate - nimeni din cei ajunși în funcții de
conducere/decizie în aparatul de stat sau în
organizațiile breslei nu s-a ocupat de structurarea
unei analize serioase a perioadei comuniste și în
domeniile amenajare teritoriu/urbanism - atât de
marcante pentru peisajul cultural, dar și mari
cheltuitoare de buget național, energofage și
generatoare de uzură socială. La fel ca în chestiunea
lipsei unui Proces autentic al comunismului,
urmările unei asemenea analize se constată la tot
pasul, pentru că nu știm/nu vrem să renunțăm la
norme de inginerie socială și anti-patrimoniale!
Ne aflăm în anul Domnului 2021. De aceea se și spune,
livresc, „anul de grație”... dar, pentru orașul Sibiu municipiul și chiar zona lui metropolitană, așa
neoficializată și nefuncțională cum este ea - se pare că
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nu este un an fast... Și nici nu va mai fi, cel puțin atât cât
va dura actualul context de „management urbanistic”,
rezultat al unui mecanism instituțional și legislativ
plasat la antipodul procesului urbanistic profesional.
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Mai simplu spus: în mai puțin de un deceniu acest organism urban, cu o identitate bine
marcată de peste 8 secole, va cunoaște o accentuare a involuției sale urbanistice, până
la previzibilul deces - identitar, comunitar, cultural!
Evident, procesul este comun majorității organismelor urbane, din lumea a treia până la
prima, mai ales din cauza unor fenomene supra-statale cum ar fi globalizarea economică
și culturală, acutizarea operațiilor financiare fără acoperire, involuția educației în familia
tradițională și a învățământului de toate gradele etc.
Noi, fiind foarte aproape de Sibiul ca un corpus urbanistic relativ stabil, ne vom referi
doar la acest exemplu, ca un semnal de alarmă - mai ales că îl vom trăi din plin, atât ca
profesioniști, cetățeni, cât și ca victime...
FACTORI DE INVOLUȚIE ȘI DESTRUCTURARE:
A. Studiile de fundamentare ale Planurilor urbanistice din ultimii ani sunt canalizate
autistic pe domeniile specifice și nu pot fi integrate în demersul urbanistic armonizator.
Pentru că după finalizarea preliminară a acestor studii, ele trebuie corelate cu
principalele direcții ale viziunii de perspectivă a PUG-ului și refăcute conform cerințelor
de perspectivă. O altă eroare este cantonarea Planurilor urbanistice în casete temporale
(de 5, 10 ani) fără a studia obiective de mai lungă durată.
B. Diagnoza și prognoza sistemului de circulație feroviar și rutier nu se face în sistem,
pe întreaga arie a județului și nu ies din tiparele perdante ale rezolvărilor prin amânarea
sau deplasarea problemei pe strada vecină sau în cartierul vecin... În Sibiu au devenit
notorii „rezolvările” rutiere din zona Calea Dumbrăvii-Calea Cisnădiei...
Exemplu cras aici este așa-zisa „ocolitoare” rutieră a municipiului Mediaș, al cărei prim
S.F. datează de prin 2004 și care acum se reia tot pe „ideea” de a traversa orașul mai
mult pe coronamentul digurilor râului Târnava, implicând două mari traversări ale
râului și culoarului SNCFR de mare viteză, plus intersecții complicate în mijlocul
organismului urban și un viaduct prin râu etc...
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Lucrări inutile și traseu rezolvând doar jumătate din problemă (relația est-vest, pleacă
și revine în DN 14, șosea cu o bandă pe fiecare sens). Abordarea de perspectivă, corectă
pentru toți participanții la trafic și pentru bugetul public, ar fi fost adevărata ocolire a
orașului prin sud, în afara intravilanului, și corelarea cu traseul rutier expres prognozat
paralel cu Târnava Mare!
C. Organismul urban este privit permanent în paradigma pre-medievală a „trecerii de la
sat la oraș” și/sau cea de la începutul sec. al XX-lea (Charta de la Athena, Doxiadis,
Corbusier ș.a. - ejusdem farinae...). Asemenea paradigme nu dau altă șansă decât
demolării generale a cvartalelor sau ocupării de teren agricol proxim, într-o împrăștiere
urbanistică incontinentă.
D. După fatidicele exemple ale „urbanizării” comuniste tip „coridor stradal” (culoarele
Vasile Milea, 11 iunie-Lungă, Alba Iulia, Nicolae Iorga, Semaforului...), actualii investitoriproiectanți-avizatori „coridorizează” chiar în acești ani Calea Dumbrăvii, str. Ștefan cel
Mare și, paralel cu singura pană verde a orașului, Bd. Victoriei, prin ansamblul de lângă
Spitalul Militar.
E. Politica „urbanistică” a speculației imobiliare dictează în continuare lărgirea și
densificarea următoarelor arii: Hipodrom-mall Șelimbăr/str. Distribuției-Autogării/Gara
Mare-str. Ion Creangă/Țiglari-Calea Șurii Mici/Calea Cisnădiei-„cartier arhitecți”.
Un punct aparte îl constituie „operațiile imobiliare” din glacisul fortificațiilor medievale,
păstrat până acum destul de bine mai ales în zona sudică a centrului istoric, operații
care vor duce la apariția unei „a șasea incinte” în jurul nucleului medieval - un baraj de
blocuri cu 4-7 etaje, „agrementat” cu malluri de prost-gust și în răspărul sistemului
tradițional de comerț și alimentație publică, care genera locuri de contact social, nu de
izolare în mijlocul mulțimii!
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F. Trăim într-o perioadă în care vocea specialistului este sufocată de cele ale speculațiilor
- de terenuri, imobile și vorbe... Așa că nimeni dintre cei de la butoane nu mai concepe
ca un teren fost industrial, fost insalubru etc. să poată deveni parc, zonă de destindereloisir, eventual într-un circuit verde legat de providențialul râu Cibin!
Deci nimeni nu-i obligă pe cei care iubesc Sibiul, cu tradiția și farmecul lui multisecular,
să nu-i ofere o a doua pană verde (pe lângă cea realizată de antecesorii de la 1850 pe
cursul Trinkbach-ului), un culoar pe ambele maluri ale Cibinului, ferit de mineralizare și
construcții, o detentă urbană mai mult decât necesară. Sigur că, din cauza ultimelor
PUG-uri și regulamente, acest culoar deja este compromis pe mari porțiuni, dar încă se
poate profita de ocazia unică a existenței unui râu, a cărui oglindă de apă se poate
stabiliza la intrarea și ieșirea din intravilan, spre a deveni navigabil cu ambarcațiuni
ușoare! Plus spații publice tip alveolar, circulație verde (electrică sau nemotorizată), loisir
urban complex.
G. Problema transportului individual pe roți (cu bicicleta, trotineta, triciclul etc.), așa
cum este reglementată azi în Sibiu, este mai mult decât nerezolvată - este o antirezolvare! Iată cum s-a expediat în derizoriu circuitul velo sibian:
Ø De fapt nu avem niciun circuit; peste tot sunt întreruperi de traseu, conflicte grave cu
traseele auto și pietonale.
Ø Nu sunt benzi dedicate acestui sistem ecologic și sanogen de transport și sportiv - s-au
desenat doar niște linii pe carosabil, care încurcă traficul auto și pun în pericol
bicicliștii...
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Ø În zona Parcului Sub Arini - Valea Aurie - Dumbrava s-au furat pur și simplu aleile
seculare dedicate pietonilor și călăreților (hipo) și s-au dat bicicliștilor! Sibienii pietoni au
rămas să se plimbe prin zona verde-iarbă-mărăcini sau printre bicicliști care fac slalom
printre ei!
Este clar că amatorii care au „proiectat” această „soluție” habar n-au avut că, în anul 1984,
un colectiv de arhitecți de la Centrul de Proiectare Jud. Sibiu au întocmit o vastă
documentație pentru acest Parc urban al Sibiului, care prevedea în detaliu căi de
circulație segregate pentru pietoni/ bicicliști/ trenuleț cu șină îngustă/ vehicule electrice
pentru întreținere și acces de urgență! Culmea, acest proiect rezolva și închiderea
„centurii de sud” rutiere a orașului, într-o epocă în care exproprierile erau mult mai
simplu de rezolvat...
Actualul (și unicul) corso pietonal sibian Nicolae Bălcescu (fost Regina Maria) nu permite
accesul curierilor velo, sau altor bicicliști, pentru că nu există bandă dedicată și ar fi și
greu să se mai facă, în actualul sistem de „terase” (alimentație publică) ce obturează și
căile de acces auto de urgență și pietonalele tangente clădirilor...
Această interferență a sistemelor de transport (autovehicule, transport public, pe
două roți, pietonal), mai ales în orașe cu nucleu istoric și cartiere cu străzi înguste, este
prea complexă spre a fi lăsată la descurcăreala unor amatori, neaveniți sau parașutați...
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Ca un benefic contra-exemplu, vă prezint inițiativa familiei Trif din Craiova zilelor noastre
- două generații de arhitecți de școală bună - care a început un proiect de inițiativă
privată pentru a realiza un sistem circular-radial pentru vehicule nemotorizate, care să
lege organic toate cartierele marelui oraș. Proiectul a fost prezentat acum doi ani la
conferința națională de urbanism, la Hotel Ramada. Le dorim succesul binemeritat! Sunt
adevărați ctitori de viață urbană.
ADDENDA:

Senatul a reexaminat, pe 26 aprilie 2021, la cererea preşedintelui Klaus Iohannis,
propunerea legislativă pentru modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, adoptând un amendament
potrivit căruia zona verde cu acces public este de minimum 30% din suprafaţa
intravilanului extins, faţă de 10% în forma iniţială a legii trimisă la promulgare.
„Transformarea zonelor cu altă destinaţie din intravilanul existent sau prin extinderea
intravilanului în zone funcţionale rezidenţiale, comerciale, industriale sau mixte, în
scopul executării de lucrări de construcţii, se poate realiza doar în baza unei
documentaţii de urbanism, cu obligaţia asigurării unei suprafeţe amenajate cu spaţii
verzi cu acces public, de minimum 30% din suprafaţa terenului a cărui destinaţie s-a
modificat astfel” , se arată în amendamentul adoptat.

Printr-un alt amendament adus proiectului de lege, în urma reexaminării, este constituită
o nouă anexă a actului normativ, în care sunt incluşi indicatorii specifici pentru categoriile
de spaţii verzi.
arh. Dorin Boilă / SIBIU
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