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BRICK AWARD 22
JURIUL A INCEPUT PROCESUL DE SELECTIE A PROIECTELOR INSCRISE

Brick Award 22 a înregistrat un număr record de 789 de proiecte din 53 de țări. Cea
de-a zecea ediție se bucură de cel mai mare număr de înscrieri din istoria sa,
demonstrând încă o dată prestigiul și importanța acestui concurs de arhitectură.
În acest moment, selecția celor 50 de proiecte ce vor fi nominalizate în cinci
categorii de concurs a început.

„Se urmărește împlinirea unor concepte arhitecturale inovatoare prin modelarea
unui design creativ, integrarea abilă a materialelor ceramice în proiect, precum și
calitatea arhitecturii în ceea ce privește estetica, forma și configurația
proiectului. În mod deosebit, atenția se îndreaptă către adecvarea proiectului în
raport cu scopul intenționat, tipul clădirii și contextul cultural, precum și cu
aspectele de durabilitate și eficiență energetică.” explică Heimo Scheuch, CEO al
Wienerberger AG.

BRICK AWARD 22

Procesul de selecție se desfășoară în două etape. Pre juriul are scopul de a selecta,
din totalul de 789 proiecte înscrise, 50 de proiecte inovative ce vor forma lista
scurtă. Anul acesta a fost format din trei jurnaliști de specialitate Anneke Bokern
din Olanda, Christian Holl din Germania precum și Andres Kurg din Estonia.
Proiectele nominalizate vor fi jurizate în cadrul a cinci categorii de concurs. Fiecare
categorie va desemna un câștigător, alături de marele premiu al ediției Brick
Award 22.
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BRICK AWARD 22

Câștigătorii vor fi desemnați de juriul format din cinci arhitecți recunoscuți la nivel
internațional:
·Ingrid van der Heijden / Olanda, arhitect și partener fondator al Civic Architects
·Jesper Gottlieb / Danemarca, arhitect și partener fondator al Gottfried Paludan
Architects, câștigător al Brick 20 Award cu proiectul Arhivele Orasului Delft
·Tina Gregorič / Slovenia, arhitect și partener fondator al Dekleva Gregorič
Architects, profesor de arhitectură la Universitatea Tehnică din Viena
·Wilfried Kuehn / Germania, arhitect partener fondator al Kuehn Malvezzi
·Brigitte Shim/Canada, arhitect și partener fondator al Shim-Sutcliffe Architects
din Toronto, membru al Universității din Toronto, Facultatea de Design și
peisagistică.
Marele câștigător al concursului, precum și premiile acordate în cadrul fiecăreia
dintre cele cinci categorii „Rezidențial unifamilial”, „Rezidențial multifamilial”,
„Clădiri publice – spații de birouri, clădiri comerciale”, „Clădiri publice cu scop
educativ, cultural, pentru sănătate sau proiecte de infrastructură” și „Soluții
speciale” vor fi decernate la ceremonia Brick Award ce va avea loc la Viena în iunie
2022.
Toate cele 50 de proiecte nominalizate vor fi publicate în albumul Brick 22 în vara
anului 2022.
Mai multe informații despre Brick Award pot fi găsite pe AICI.
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ECOLOGIA AȘEZĂRILOR UMANE
Editura Academiei Oamenilor de Știință din România

Prof. dr. arh. Gheorghe IONAȘCU

Notă: Cartea se află spre consultare/procurare la Libraria AGIR de lângă Piața Romană

ECOLOGIA AȘEZĂRILOR UMANE

Cartea reprezintă o primă abordare ecologică integrată a așezărilor/ comunităților
umane, ca sisteme ecologice complexe, în care naturalitatea primordială este
impregnată de culturalitatea umană. Realizat de un arhitect, specializat în
urbanism, cu doctorat în ecologie, volumul sintetizează un ansamblu închegat de
informații de bază care compun nucleul unei discipline noi, care-și revendică locul
cuvenit, ca un capitol distinct specific al ecologiei, megaștiință a secolului XXI.
Rezultat al studiilor de circa trei decenii, publicate începând cu anii 1990, cartea
reprezintă o abordare interdisciplinară complexă a așezărilor și comunităților
umane, realizând o sinteză a cunoștințelor de sociologie-psihologie, geografie,
economie, tehnologie, arhitectură, urbanism, inginerie și amenajarea teritoriului.
Având în vizor interrelațiile populației umane cu mediul ei de viață, ecologia
așezărilor umane se revendică a fi un domeniu de primă importanță pentru om și
habitatul său.
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INGLASS
ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL USE OF GLASS

PARTEA A II-A

FOTO: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

DE ANA DONȚU
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PANEL III

LANSARE

IGLOOBEST „BIROURI DIN
ROMÂNIA. SELECȚIE 2021”
În cadrul Conferinței INGLASS s-a lansat și cel
mai recent album din colecția igloobest, „Birouri
din România. Selecție 2021”, ce reunește 16
clădiri relevante pentru dinamica arhitecturii
contemporane de profil din România.

Françoise Pamfil
REDACTOR-ȘEF AL IGLOO MEDIA
„IGLOO Media este o editură care a împlinit 20 de ani. S-a lansat cu
foarte mare entuziasm, ca un gest manifest de a duce arhitectura
aproape de substanță, de relevanță. O primă acțiune a fost revista
IGLOO, pe care o cunoașteți cu toții. Ulterior, IGLOO Media a decis să
folosească ideea de a fi curator de arhitecturăși săîncerce să fie un fel
de monitor al arhitecturii contemporane din România, angajându-se
să explice cum, în colecții denumite în funcție de programele de
arhitectură, putem observa o anumită o transformare, o devenire,
poate chiar o evoluție a arhitecturii contemporane de la noi”.
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CASE STUDIES

„MOLDOVA BUSINESS
CENTER IAȘI”

arh. Buzdugan Raluca
ASOCIAT LA VLAD SIMIONESCU & ASOCIAȚII, ARHITECȚI SRL
„Acest proiect s-a încheiat în două faze de construcție în 2018 și este
mai puțin cunoscut bucureștenilor. Este un proiect din Iași făcut
pentru o clădire care nu e nouă, este o conversie a unui spațiu existent,
mai exact Magazinul Central din Iași, fostul magazin Moldova care,
suferind mai mulți ani de competiție cu mallurile noi din oraș, a ajuns
într-o situație comercială mai slabă și noul său proprietar a hotărât să
transforme clădirea în două etape, din magazin universal în clădire de
birouri”.

Aram Hazarian
MANAGING PARTNER LA ALUPLAN
„Nu vă spun ce coșmar a fost să luăm o clădire existentă, cu o structură
făcută în anii ’70 și să o îmbrăcăm într-o coajă modernă, să extragem
suprafețele pentru constructor ca să înțeleagă ce are de făcut, ci o să
merg puțin mai departe. Clădirea are câteva mici probleme, în sensul
că înălțimea etajelor este foarte mare, deci ar rezulta o secțiune de
profile realmente mare. Pentru obținerea vibrației de pe fațadă,
doamna arhitect a propus să implementăm niște lamele de sticlă
serigrafiată, securizată, laminată, prinse în puncte, cu niște complicații
destul de serioase. Și, evident, trebuiau prinse și de montanți”.
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PRESENTATION

SAINT GOBAIN GLASS

Leon Buzatu
TECHNICAL PROJECT MANAGER SAINT GOBAIN GLASS
„Prezentare mea va fi despre KN 148 II Rapsodia, un produs nou care
este rezultatul mai multor elemente, necesități. Este produs la fabrica
Saint-Gobain din Călărași, cu o tehnologie de ultimă generație. Am
încercat să dăm viață unor sentimente, unor tradiții, locuri și toate
acestea împreună au dus la KN Rapsodia. Ceea ce ne bucură este că
are un impact foarte pozitiv, deja există proiecte în derulare în Ucraina,
Grecia, Kazahstan și se află în topul preferințelor pentru un proiect în
New York”.
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CASE STUDIES

„U CENTER / THE MARK /
OREGON PARK C”

arh. George Cristescu
MANAGING PARTNER LA DECO ARCHITECTS
„U Center este situat vizavi de Parcul tineretului, pe Bd. Șerban Vodă și
a fost finalizat anul acesta. Are o înălțime de 2S+P+7E cu parcare
subterană și o suprafață de 44 mii de metri pătrați. Conceptul a fost
făcut în colaborare cu Chapman Taylor și ADNBA. Fațada U Center
este alcătuită din panouri mari de sticlă cu fâșii de bond. Scopul nostru
era să avem o transparență cât mai mare, având în vedere că suntem
vizavi de parc și am vrut să oferim utilizatorilor o priveliște cât mai
deschisă”.

Aram Hazarian
MANAGING PARTNER LA ALUPLAN
„Clădirea U Center are un perete cortină realizat într-un sistem derivat
dintr-unul standard de la Schuco, în sensul că, datorită mărimii foarte
mari a anvelopei, am reușit să customizăm profilurile de aluminiu
suport în așa fel încât să obținem unul optim, să nu fie nici
subdimensionat, nici supradimensionat. În plus, pe lângă sticla
standard pe care o putem găsi aproape peste tot în România, o sticlă
cu selectivitate mare, foarte transparentă, puțin reflexivă la exterior,
toate accentele exterioare, pentru că ne-a permis mărimea proiectului,
le-am realizat tot din aluminiu extrudat, tot concepând niște secțiuni
de profiluri de aluminiu destul de mari, în așa fel încât să obținem
imaginea aceasta curată și uniformă”.

Marian Cernovschi
DIRECTOR MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
„Această fațadă este foarte eficientă din punct de vedere energetic,
ceea ce a condus la o reducere a echipamentelor de climatizare cu
până la 10% față de o clădire care ar fi avut un factor solar și un
coeficient de transmisie termică uzual care se folosește pentru clădirile
de birouri la ora actuală. Odată cu reducerea consumului de energie
termică pe timp de iarnă, toate resursele pe care le folosește clădirea
sunt mai mici. Clădirea are și certificare LEED și WELL pentru zona de
funcționare”.
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CASE STUDIES

„COURTYARD BY
MARRIOTT BUCUREȘTI”

arh. Ivona Amariței
SENIOR PARTNER LA CUMULUS
„Acest proiect face parte dintr-o serie de patru proiecte de hoteluri,
este amplasat în zona Pipera vizavi de Mallul Promenada și turnul
Raiffeisen, un teren foarte mic de 2.700 de metri pătrați din care s-a
cedat o treime pentru lărgirea bulevardului Pompeiu, o provocare din
partea clientului. Respectiv a trebuit să folosim la maximum suprafața
desfășurată și să obținem maximum de camere și săli de conferințe, în
plus să obținem și multe locuri de parcare, fiindcă este o zonă foarte
populată de mașini”.

Costel Pârlog
INGINER - SC TERA SUNNY&SHADING SRL
„Am făcut partea de calcul structural împreună cu echipa EMI Proiect
Business care a detaliat partea de aluminiu. Rolul inginerului
structurist și a echipei de proiectare de fațadă este de a găsi o soluție
pentru punerea în execuție a viziunii arhitecților, respectarea cadrului
legislativ dat de normativ și de posibilitățile tehnologice ale
montatorilor, precum și respectarea bugetului de timp și bani al
investitorului”.
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PANEL IV

PRESENTATION

„STICLA ÎN ARHITECTURA
SUSTENABILĂ”

Andreea Iacob
PROJECT ARCHITECT AL PROIECTULUI EFDEN PENTRU SDE21
„Astăzi voi vorbi despre cum am introdus noi sticla și lumina în special
în prototipurile de casă pe care le-am construit în EfdeN Sustainable
City. EfdeN este un grup de studenți, o echipă multidisciplinară și chiar
numele nostru vine de la funcția N, unde N în percepția noastră este
natura, deoarece aceasta ne ghidează întreaga activitate. De la ea ne
inspirăm și construim cu grijă față de natură”.
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CASE STUDIES

„GLOBAL WORTH
SQUARE”

arh. Vladimir Arsene
PRESIDENT AND DESIGN PRINCIPAL LA WESTFOURTH
ARCHITECTURE
„Această clădire se află într-un context foarte zbuciumat, aș spune
articulat cu clădiri de tot felul și fațade de tot felul. De aceea ne-am
gândit să facem o casă foarte simplă, iar simplu e foarte greu de făcut.
Ideea noastră a fost să facem un proiect teoretic și aici am avut
senzația că l-am putea face chiar unul generic: un nucleu cu o clădire
de birouri în jurul lui, totul foarte minimalist și simplu”.

Aram Hazarian
MANAGING PARTNER ALUPLAN
„Eu ar fi trebuit să vă conving că este o clădire simplă, dar nu e. Și nu e,
pentru că provocările despre care vorbea domnul arhitect ca să
obținem simplitatea asta au fost mari, contra timp și, evident, contra
cost. Și ajungem din nou la cuvântul toleranță din toate punctele de
vedere, pe toate planurile. Ca să rezum, casa are trei tipuri de sticlă
complet diferite, din trei categorii de pelicule. Sticla de la fațada
principală este cel mai bun compromis pe care îl puteam obține, ca în
interior să nu avem căldură excesivă, dar să avem o transparență
bună”.
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Centrul Internațional
,,Constantin Brâncuși”
ÎNTRE GRAȚIE ȘI GRAVITAȚIE

text:

Sticla ocupă un loc special în cadrul proiectelor DSBA,

Andreea ROBU-MOVILĂ

semnat de biroul condus de arhitectul Dorin Ștefan.

performanța acesteia fiind provocată cu fiecare proiect
Retro Cortina Business de pe Aviatorilor 8 este unul
dintre exemplele recente, factorul de inovație fiind
copertina în consola de 16m și fațada dublă ventilată
cu sticlă triplu laminată cu dublă curbură.
Centrul Internaţional „Constantin Brâncuși” este noua
„aripă” îngropată a Muzeului de Artă din Craiova unde
se află mai mult opere de început ale sculptorului
Constantin Brâncuși. Extinderea muzeului este operată
la nivel subteran (cu intrarea printr-un amfiteatru și cu
săli multifuncționale și galerii de expoziție, ateliere de
discurs și creație în aproximativ 1200mp) cât și
suprateran, o prismă de sticlă cu înălțimea de 12,5m x
9m x 9m. Aceasta este o interpretare a două dintre
operele lui Brâncuși, „Ovoidul” și „Pasărea Măiastră”,
experiența fiind imersivă și individuală: un lift de o
singură persoană ridică vizitatorul din subteran în
pavilionul suprateran pentru câteva minute.

Craiova by DSBA
Centrul Internaţional „Constantin Brâncuși” este noua „aripă” îngropată a
Muzeului de Artă din Craiova

Provocările au fost atât la nivelul

Prisma de sticlă are aproximativ 200 tone,

proiectării, cât și în execuție și montaj,

panourile de închidere fiind de 2,5 tone

șantierul fiind deschis de mai bine de 7
ani, proiectul fiind demarat în 2015.

fiecare și dimensiunea de 12,5 x 3 m
înălțime. Elementele de fațadă au o grosime
de 3 x 12 mm ultra-clar securizat cu folie
Sentryglas, acoperișul este de 3 x 10 mm

Proiectul a fost inspirat de povestea

diamantul călit cu folie Sentryglas, stâlpii

Templului din Indore descrisă de inginerul

care fixează fațada au o secțiune de 5 x 10

român de structură Ștefan Georgescu Gorjan,

mm securizat ultra-clar, cele 42 de inele

șeful de proiect al coloanei infinitului de la

sunt de sticlă de 15 mm ultra-clar satinat, iar

Târgu Jiu. Constantin Brâncuși a fost abordat

inelele care susțin Artwork-ul au o grosime

să construiască Templul din Indore în

de 3 x 12 mm laminat securizat cu folie

memoria soției defuncte a maharajahului

Sentryglas. Performanța structurală

Yeswant Rao Buhadur. Templul din Indore ar

neegalată până la acest moment este faptul

fi avut aparența unui ou situat pe o pajiște în

că încastrarea sticlei se face doar prin adeziv

fața palatului din Indore, Manik Bagh. Nu ar

structural, în spatele gândirii structurale

fi avut uși sau ferestre, ci doar un slot central

fiind calcule statice care vizează și

prin care lumina ar fi intrat, iar înăuntru ar fi

comportarea în timp. Construcția de metal

sculpturile lui Brâncuși „Spiritul lui Buddha”

pe care este așezată prisma de sticlă este

și „Pasărea Măiastră”. Referindu-se la ultima

formată dintr-o sticlă sudată HEB 300 care

sculptură, zicea: „Nu vreau să exprim o

poartă deasupra o construcție „dublu L”

pasăre în sine [referindu-se la Măiastra], ci la

pentru a realiza suportul de prindere a

auto-susținere, la spirit, la zbor, la impuls. Să

gemurilor. Pentru a minimiza influența

reprezint imponderabilul într-o formă

cutremurelor de pământ, construcția din

concretă”.

metal este așezată pe 12 amortizori seismici.
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Întreaga construcție se bazează pe adezivi siliconici și polimerici pentru încastrare și lipire, astfel
că fixarea mecanică cu inserturi în cantul sticlei și concentratorii de efort au fost eliminați, iar pe
fațadă nu apar tensiuni, efortul fiind distribuit uniform. Pentru încastrarea sticlelor s-a folosit
Dowsil 375/VORAMER 7045MV de Dow Cow, iar pentru lipirea geamurilor exterioare de 12,5 x 3 m
s-a folosit Dowsil 993 Dark Grey care este un polyurethane prepolymer. În vederea păstrării ultraclarității și maximizarea transparenței nu au fost aplicate tratamente pe suprafață. Sticla este
laminată și securizată cu Sentryglas.
O provocare în sine a fost menținerea elementelor verticale până la montarea inelelor, ca etape
de montaj, prima dată poziționându-se structura pe amortizori seismici, după care pe structura
de susținere a inelelor, s-au montat cornierele de aluminiu pe care s-au lipit inelele. Pe viitor,
mentenanța și curățirea sticlei va putea fi asigurată de alpiniștii de fațadă doar cu detergenți
speciali care să nu altereze siliconul de îmbinare.

Centrul Internaţional „Constantin Brâncuși” nu este doar despre calitățile arhitecturale ale
sticlei sau performanțele structurale care pot fi obținute prin lipire structurală: este despre
binecunoscuta percepție a lui Brâncuși, a arhitecturii ca „sculptură locuită”; este despre a
sculpta cu straturile de transparență: clar, ultra-clar, satinat, despre a opera cu harta
imaginarului brâncușian, despre a proiecta nu ziduri, ci experiențe; în definitiv, despre a
plana între „grație și gravitație” (Simone Weil).

pag. 16

Aqua parkul din lunca Cibinului

INFO 3

August 2021

de Ana DONȚU

sursă: tribuna.ro

Foto: arh. Mircea ȚIBULEAC

Dezbatere pe tema Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

La Primăria Sibiu a avut loc o dezbatere cu specialiști în domeniul urbanismului și cu
reprezentanți ai Sistemului de gospodărire a apelor Sibiu și respectiv ai Agenției de Protecție a
Mediului pe tema Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aflat în lucru pentru sistematizarea arealului
de pe malul Cibinului (zona Turnișor - Câmpșor) unde se va construi noul centru pentru sport și
agrement, dezbatere la care a participat și dl arh. Mircea ȚIBULEAC, președintele Sucursalei
UAR Sibiu, la invitația doamnei primar Astrid FODOR.
Viitorul centru de sport și agrement va include un aqua park cu piscine exterioare și interioare,
un stadion pentru sportul de masă, o sală multifuncțională pentru sport, un centru spa &
wellness, o bază hipică și zone extinse de promenadă și relaxare. Toate aceste amenajări vor fi
realizate etapizat după cum menționează dna primar și dna arhitect-șef, Ioana URDEA.
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IOANA URDEA
ARHITECTUL-ȘEF
AL PRIMĂRIEI SIBIU

„Proiectul este unul binevenit, orașul nostru avea nevoie de așa ceva. De mai mulți ani se
încearcă să se realizeze o zonă de agrement și nu s-a reușit. Să sperăm că de data aceasta
va fi cu succes. Vom avea multiple zone de desfășurare a activităților în aer liber și nu
neapărat pentru sportivi de performanță. Este important că se adresează locuitorilor orașului
care vor să-și petreacă timpul liber în natură. Un aspect bun al acestui proiect e că se poate
etapiza, astfel se fac diverse obiective pentru fiecare etapă”.

ASTRID FODOR
PRIMARUL
MUNICIPIULUI SIBIU

„Este categoric un proiect care trebuie implimentat pe etape. Cum ați spus este un proiect de
amploare care necesită resurse financiare foarte mari. Din acest motiv, am spus să-l abordăm
cu precauție. Nu ne permitem să blocăm o sumă de bani în ceva ce nu vom putea continua.
Dacă începem un proiect, vrem să-l finalizăm, fie și treptat în etape. Dar trebuie să fim siguri
că putem finaliza o etapă și următoarea poate să înceapă. Prima etapă în acest caz se referă
la zona de Aqua-Park, inclusiv cu bazine acoperite, pentru ca să poată fi folosită mai multe
luni din an. Următorul proiect este să amenajăm o zonă de relaxare și divertisment, o zonă
culturală în Pădurea Dumbrava, fostul depozit militar. Este ceva foarte avangardist”.
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MIHAELA PUȘNAVĂ
ELABORATORUL
DOCUMENTAȚIEI
DE URBANISM

„Majoritatea terenurilor sunt în proprietatea privată a municipiului Sibiu. Este o zonă total
neconstruită. Ce mi se pare relevant de menționat este faptul că zona aceasta de studiu a
fost stabilită prin avizul de oportunitate pe care noi l-am primit la momentul în care a fost
atribuită documentația, iar noi am făcut mici alternări în așa fel încât să fim exact pe limitele
de proprietate și să fim siguri sută la sută că reglementăm corect teritoriul”.

Primăria Sibiu a publicat și primele simulări cu modul în care va arăta complexul.
„Subliniem că amenajările nu vor fi invazive în cadrul natural, ci dimpotrivă au fost
gândite în cadrul unui proiect «verde» pentru Sibiu. Practic, vom crea un nou parc în
lungul râului Cibin în suprafață de aproximativ 17 hectare, din care minim 5 hectare vor fi
spații verzi, iar restul va fi amenajat cu obiective pentru sport și agrement”; transmite
Primăria Sibiu. După clarificarea aspectelor tehnice și de infrastructură și după obținerea
avizului din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,
municipalitatea va începe dezbaterile publice pe tema acestui proiect.
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Firma care lucrează la documentația PUZ, ce va fi supusă votului Consiliului Local Sibiu, va
trebui să prezinte cel puţin două variante de concept de dezvoltare pentru întreaga zonă de
reglementare, să consulte în avans toate instituțiile care trebuie să își de ulterior avizul, pentru a
stabili corect capacitățile și gradul de asigurare a necesarului de utilități pentru investiţia noului
complex de agrement și sport, prevedeau cerințele contractului.„Sibiul a fost gazda unui număr
larg de evenimente sportive, tendință susținută activ pe plan local de către municipalitate prin
promovarea unui Agende Sportive în paralel cu Agenda Culturală a orașului. Aceste tipuri de
manifestări aduc notorietate națională și internațională orașului, fiind adresate în special
sportivilor de performanţă și acoperind o gamă variată de sporturi cum ar fi ciclismul, tenisul
sau baschetul. Dincolo de acest tip de evenimente, în rândul populaţiei orașului există o cerere
puternică pentru o infrastructură sportivă care să permită practicarea sportului de masă. (...)
Pentru a menţine și crește calitatea vieţii, dincolo de investiţiile în infrastructură, lucrările de
reamenajare a zonelor rezidențiale trebuie să suplinească și deficitul de dotări din zonele
respective (locuri de joacă, terenuri de sport în aer liber, grădiniţe, etc.). Totodată, este important
să se acorde o atenţie sporită amenajării spaţiilor publice, în vederea creşterii accesibilității
acestora pentru copii, persoane vârstnice sau persoane cu handicap”, prevedeau
documentațiile aferente proiectului.
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MONUMENTE BUCOVINENE
MĂNĂSTIREA PUTNA [1]

Mănăstirea Putna, cu
hramul Adormirea Maicii
Domnului, este prima
ctitorie a lui Ștefan cel
Mare (1457-1504), iar
întemeierea sa este
învăluită în legende.
Aceasta este legată, în
primul rând, de relaţia
dintre voievod şi
duhovnicul său, Daniil
Sihastru, care se zice că l-a
îndemnat să ridice lăcaşul
ca mulţumire adusă lui
Dumnezeu pentru victoriile
repurtate în primul rând în
conflictele cu păgânii.

TEXT:
arh. Alexandru PANAITESCU

FOTO:
arh. Rodica & Alexandru
PANAITESCU

O variantă se referă la lupta din 1466 cu tătarii din Câmpia
Rădăuţilor sau ca urmare a cuceririi de la ungurii, în 1465, a
cetăţii Chilia, iar sfinţirea se pare că s-a făcut la 3 septembrie
1470, după victoria asupra tătarilor de la Lipnic. De la
mijlocul secolului al XIX-lea, în publicul larg a avut mare
succes mai ales legenda alegerii locului pentru mănăstire,
pe care Ştefan cel Mare ar fi făcut-o trăgând cu arcul de pe
dealul din apropiere, locul în care a căzut săgeata fiind
destinat Sfântului Pristol (masa altarului). Cert este că
zidirea lăcașului s-a făcut între 1466-1469, fiind destinată de
la început să-i fie marelui domn principalul loc de pomenire
şi necropolă, atât lui, cât şi multora din familia sa.
Importanţa pe care Ştefan cel Mare a conferit-o Mănăstirii
Putna se zice, tot numai pe baza unor legende, că l-a
determinat pe voievod, printre altele, să dispună aducerea în
apropierea noului lăcaș a unei bisericuţe din lemn aflată la
Volovăţ şi care se crede că a fost ridicată de Dragoş Vodă,
„Primul Descălecător” al Moldovei.
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După 1775 până în 1918, Putna s-a găsit aproximativ în centrul
ţinutului numit de către stăpânirea austriacă Ducatul
Bucovina (Buchenland = Ţara Fagilor), iar după cedările
teritoriale din 1940/1944 este foarte aproape de graniţa de
nord a ţării, care mai întâi ne-a despărţit de Rusia sovietică, iar
din 1991 - de Ucraina.
În ceea ce priveşte zona în care Ştefan cel Mare a ales locul
pentru ridicarea primei sale mănăstiri, după mai bine de patru
secole, Karl Adolf Romstrofer preciza că „localitatea Putna se
găseşte, fiind înconjurată jur-împrejur de dealuri împădurite,
în valea lărgită a pârâului cu acelaşi nume, şi anume la
extremitatea răsăriteană a lanţului dinspre nord al Carpaţilor
Păduroşi”[2].

Dovedind precaritatea epocii,
în 1653 Vasile Lupu (1634-1653),
recurge la un gest extrem,
demolând biserica din temelii.
Motivul a fost că era foarte
şubrezită, dar se pare şi în
speranţa deşartă de a găsi
comori înzidite [3], cât şi
pentru tabla de plumb care
acoperea lăcaşul, jefuită de
cazacii conduşi de ginerele
domnitorului, hatmanul Timuș
Hmelnițki. După aceea, chiar
Vasile Lupu începe
reconstrucţia, apucând în
scurtul timp pe care l-a mai
avut până la sfârşitul domniei
să ridice noile ziduri ale
bisericii până sub ferestre.
Rezidirea este continuată şi în
timpul domniei lui Gheorghe
Ştefan (1653-1658), rivalul şi
învingătorul lui Vasile Lupu,
dar a fost terminată şi sfinţită
din nou abia în 1662 sub
domnia lui Eustatie (Istrati)
Dabija (1661-1665).

Cu toată importanţa sa, atribuită de la ctitorire, mănăstirea nu
a avut o existenţă liniştită. Până la noi a ajuns doar foarte puţin
din zidirea ștefaniană, respectiv numai o parte dintr-un turn
masiv aflat pe latura de vest a incintei, cunoscut ca Turnul
Tezaur, datând din 1481, când se consemnează şi finalizarea
incintei fortificate a mănăstirii. În 1484 documentele
pomenesc de un incendiu puternic, după care mănăstirea este
refăcută imediat, alt incendiu de proporţii are loc în 1536, fără
să afecteze biserica, iar în 1559 şi Alexandru Lăpuşneanu mai
face o serie de lucrări de construire în cadrul mănăstirii.
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Noua biserică, existentă şi astăzi, are un plan relativ apropiat
de cel iniţial, de tip triconc, pe zona pronaos-gropniţă-naos cu
o lăţime puţin mai mare decât cea originară şi a fost ridicată
aproximativ pe traseul fundaţiilor vechi, dar asemănările se
pare că se opresc aici.

Biserica Mănăstirii Putna, vederi din 1930

În gropniţă se găsește, pe
latura sudică, mormântul lui
Ştefan cel Mare († 1504) sub
forma unui arcosoliu [5]
marcat cu un baldachin de
factură gotică. Lângă acesta
este lespedea tombală mult
mai simplă a Mariei Voichiţa (†
1511), fiica lui Radu cel Frumos
și a treia soție a Domnului și
mama succesorului său la
tron, Bogdan al III-lea. Vizavi,
pe latura nordică, se mai
găsesc câteva morminte, al
celei de a doua soţii a lui
Ștefan cel Mare, Maria de
Mangop († 1477), monument
tot de tip arcosoliu cu
baldachin, cât şi piatra
funerară a doi băieţi minori ai
voievodului, Bogdan († 1479) şi
Petru († 1480).

Biserica din secolul al XV-lea era probabil fără pridvor (punct
de vedere susţinut cu tărie de arh. Ioana Grigorescu), iar după
alte opinii acesta ar fi existat de la început (situaţie avută în
vedere de arheologul Nicolae Puşcaşu) sau că pridvorul ar fi
fost adăugat la scurtă vreme după ctitorire, ipoteză foarte
plauzibilă avansată de istoricul de artă Tereza Sinigalia [4].
Intrarea în biserica din secolul al XVII-lea se face prin
exonortex (pridvor) pe laturile de sud și nord, prin portaluri
monumentale de factură gotică, după care urmează spaţiile
obișnuite ale unei biserici domnești din Moldova secolelor al
XV-lea și al XVI-lea, pronaos, gropniţă, naos şi altar, iar absidele
laterale, cât şi cea a altarului, sunt luminate prin trei ferestre
fiecare. De asemenea, trebuie semnalat că altarul a fost lăsat
pe locul originar, în mod sigur pentru a păstra poziţia mesei
acestuia, care are o semnificaţie sacră.
Față de biserica ștefaniană, unde gropnița era separată de
naos de un perete gros cu o singură deschidere la mijloc, la
cea de secol XVII cele două spații au o separare transparentă,
formată din trei arce care descarcă pe doi stâlpi masivi.
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În pronaos se găsesc mormintele lui Bogdan al III-lea, zis „cel
Chior” († 1517) şi al Mariei Cneajna († 1518), fiul și, respectiv, fiica
lui Ştefan cel Mare. Tot aici sunt şi pietrele tombale ale lui
Ştefan cel Tânăr sau Ştefăniţă, zis „cel Groaznic” († 1527),
nepotul lui Ştefan cel Mare, dar şi mormântul Mariei, prima
soţie a lui Petru Rareş († 1529). În exonartex sunt pietrele de
mormânt ale mitropoliţilor Moldovei, Teoctist (1453-1478) şi
Iacov Putneanul (1750-1760, † 1778), dar şi ale părinţilor celui
din urmă [6]. Mormintele de la Putna au fost deschise şi
cercetate în 1856, în prezenţa autorităţilor austriece, după ce
cripta lui Ştefan cel Mare mai fusese deschisă şi-n 1758.

Pe rândul superior
ancadramentele sunt însă mai
scunde și terminate cu arce în
plin cintru. Cele două rânduri
de arcade sunt separate de un
brâu în torsadă, de influență
muntenească, care face
trimetere și la cel de la
Dragomirna, dar fără să aibă
secţiunea viguroasă a aceluia.
Aspectul general al bisericii
rezidite la Putna se regăseşte
în mare măsură în arhitectura
Bisericii Sf. Onufrie de la Siret
(1673), chiar dacă are
dimensiuni mai mici și-i
lipseşte spaţiul pentru
gropniţă.

Biserica Mănăstirii Putna, vederi dinspre sud-est din 1972/2016
După rezidirea din secolul al XVII-lea, interiorul bisericii a
rămas nepictat și abia în 1972 s-a aprobat un plan iconografic
care nu s-a materializat imediat. După circa treizeci de ani, cu
binecuvântarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, între 2001 şi 2010,
pictorii Mihail și Gavril Moroșan au executat o pictură într-o
manieră aşa-zis tradiţională, pseudo-bizantină, cu o formă
rudimentară, fără calităţi artistice pe măsura importanţei
monumentului.
Interesantă este decorarea faţadelor bisericii din secolul al
XVII-lea care reflectă tendinţe arhitecturale specifice epocii,
cum ar fi cele două registre suprapuse de ancadramente
oarbe. Acestea au înălţimi diferite, fiind mai mari pe rândul de
jos şi terminate cu arce aproximativ parabolice, care sprijină
pe pseudo-pilaştri.

Ancadramentul unei ferestre de la
biserică
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În 1739 un cutremur foarte puternic şubrezeşte biserica din
secolul al XVII-lea, dar şi zidurile incintei şi câteva turnuri ale
mănăstirii. În 1757, mitropolitul Moldovei, Iacov Putneanu
(1750-1760), cu sprijinul domnului Constantin Racoviţă (17491753, 1756-1757), iniţiază o serie importantă de lucrări pentru
consolidarea bisericii, în care scop, în primul rând, se zidesc cei
cinci contraforţi de pe partea de nord a acesteia. Turla bisericii,
dărâmată tot la cutremur, a fost refăcută cu elemente baroce,
cum ar fi coloanele în torsadă cu rudimentare capiteluri
corintice care susţin arce oarbe în plin cintru, încadrând
decoraţii înflorate dispuse deasupra ferestrelor. De influenţă
barocă este şi baza turlei, care nu mai este stelată, ci are o
formă sinuoasă alcătuită din alternanţa de curbe concave şi
convexe. Totodată, în această etapă, se mai construiesc sau se
repară zidurile de incintă, o casă egumenească, noi corpuri de
chilii, un paraclis din lemn ş.a. În 1757, tot în timpul lui
Constantin Racoviţă, se construieşte şi turnul de intrare aflat
aproximativ la mijlocul laturii estice a incintei, de la sfârşitul
secolului al XIX-lea numit şi Turnul Eminescu, amintind de
prezenţa poetului la manifestările comemorative care s-au
desfășurat la Putna.

Turla bisericii de la Putna
În timpul stăpânirii austriece
(1775-1918), Mănăstirii Putna i
se va acorda o atenţie pe
măsura importanţei sale şi, în
general, va fi bine întreţinută.
Între 1854-1856 s-au
reconstruit din zid casa
egumenească, un paraclis de
iarnă şi o parte din corpurile
de chilii, iar incinta s-a lărgit
spre nord cu 12,5 stânjeni
(circa 23,75 m). În 1859 se face
o intervenţie neinspirată prin
refacerea acoperişului într-un
singur volum, cu coama
liniară, având o înălţime mult
mai mică, pante foarte
domoale şi învelitoare din
tablă. În anul 1882 se ridică
noua clopotniţă în stil
neoromanic, iar în 1889 se mai
întreprind o serie de alte
reparaţii generale.
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Spre sfârşitul secolului al XIX-lea autorităţile imperiale
austriece iniţiază un program amplu de cercetare şi
restaurarea a multor monumente din Bucovina, o atenţie
deosebită acordându-se Mănăstirii Putna. Lucrările de
restaurare de la Putna, primele în sens modern și cu real
suport științific, se vor întreprinde între 1901-1902 sub
conducerea arhitectului austriac Karl Adolf Romstorfer, pe
baza studiilor preliminare bine aprofundate ale acestuia,
coroborate cu cele ale slavistului şi epigrafistului Eugen Kozak
şi care sunt până astăzi de referinţă [7].

Între 1901-1902 la Putna se realizează în primul rând reconformarea acoperişului în forma originală, cu mai multe
volume corespunzătoare părţilor bisericii. Împreună cu
refacerile de acelaşi tip de la Biserica Sf. Gheorghe din Suceava
şi de la Solca, făcute tot de Romstorfer, acestea fiind primele
readuceri la forma iniţială a acoperişurilor de la bisericile din
nordul Moldovei existente din a doua jumătate a secolului al
XV-lea şi din secolul al XVI-lea, care în timp fuseseră
simplificate cu afectarea aspectului general al construcţiei [8].
Justeţea soluţiei arhitectului austriac va fi confirmată mai ales
de restaurările făcute de către DMI între 1960-1975. În timp,
unele opinii critice au fost exagerate referitoare la folosirea
ţiglei smălţuite ca învelitoare, de multe ori subestimându-se
profesionalismul deosebit al restaurărilor lui Romstorfer, care
rămân exemplare.

Etapa cea mai semnificativă în
ceea ce priveşte profunzimea
şi complexitatea cercetării şi
restaurării Mănăstirii Putna a
fost cea dintre 1968-1973.
Atunci, DMI a derulat un
amplu proiect cu obiective
principale biserica mare și
Turnul Tezaur. Săpăturilor
arheologice din biserică
întreprinse între 1969-1970,
conduse de arheologul Nicolae
Puşcaşu, continuate din iunie
1971 de Institutul de
Arheologie, au clarificat
dimensiunile, forma şi alte
detalii referitoare la vechea
biserică, inclusiv relaţia cu
poziţia fundaţiilor bisericii din
secolul al XVII-lea.

Biserica Mănăstirii Putna, în
timpul refacerii învelitorii (sus) și
vedere dinspre nord-est (jos)
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În contradicţie a rămas datarea execuției pridvorului,
problemă menționată mai sus, cât şi nivelul pardoselii din
pridvor. O altă divergenţă, cu posibile consecinţe foarte grave
în timp, a fost cea referitoare la necesitatea consolidării
fundaţiilor bisericii prin subzidirii, cu tot sacrificiul impus de
execuţia lor, implicând distrugerea unor morminte din 15001650, aflate în zona săpăturilor, dar care ar fi permis demolarea
contraforților din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În
final, s-a ales calea minimei intervenţii și s-a renunțat la
lucrarea respectivă. Restaurarea întregii bisericii se va termina
în octombrie 1972, în ultima parte fiind conduse de arh. Virgil
Antonescu. Acum se mai execută consolidarea zidăriei, inclusiv
la baza turlei, iar în 1971 se înlocuieşte învelitoarea din ţiglă cu
tablă de aramă, se demolează zidăria de umplutură care
micşora cele trei goluri de factură gotică de pe partea vestică a
pridvorului, rămas însă tot în formă închisă. În final, lucrările
făcute vor conferi bisericii aspectul pe care îl cunoaștem și
astăzi. În cazul Turnului Tezaur datând din 1481, singura zidire
păstrată din timpul lui Ștefan cel Mare, cercetările din jurul
anului 1970 au constatat că turnul actual îmbracă un turn mai
mic, datând dintr-o fază anterioară, dar tot din secolul al XVlea, fără să poată lămuri dacă primul turn era parte dintr-o
fortificaţie sau mai plauzibil că era o componentă dintr-un
palat sau casă domnească. Restaurarea făcută de arh. Ioana
Grigorescu, începută în ianuarie 1970 şi finalizată în decembrie
1973, oferă posibilitatea observării contraforţilor de la turnul
iniţial, în general urmărind evidenţierea etapelor de realizare
ale monumentului.

Turnul Tezaur, detaliu intrare
Cu toată importanţa deosebită
a ctitorului său, care odihneşte
pentru veşnicie aici, Mănăstirea
Putna a avut o soartă
paradoxală, devenind în timp
victima unei adoraţii exagerate
care, în loc s-o protejeze, mai
mult i-a dăunat. Aşa se face că
din epoca originară s-a păstrat
foarte puţin, mare parte din
cadrul construit actual, care
înconjoară biserica din secolul
al XVII-lea, datează cel mult din
a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi din secolul al XX-lea,
îmbrăcat însă într-un veşmânt
arhitectural care mimează
epoci incerte. Acum mai bine
de patru decenii şi arh. Ioana
Grigorescu se referea cu
tristeţe la condiţiile istorice „...
care au făcut ca mănăstirea
cea mai frumoasă din trecutul
Moldovei să se prezinte astăzi
ochilor noştri cu cel mai redus
şi neînsemnat inventar
arhitectural (lăsând în afara
discuţiilor Turnul Tezaur şi
biserica).
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Pe latura sudică, pe ruinele fundațiilor unor construcții mai
vechi, între 1981-1988, s-a realizat cu mare greutate o așa-zisă
„Casa Domnească”, de fapt, impozanta casă egumenească (arh.
Ştefan Balş şi Virgil Antonescu), având un stil pseudomoldovenesc, presupus din epoca lui Ştefan cel Mare sau
aproximativ dintr-un timp foarte apropiat acesteia. Încă de
când construcția era în faza de studiu, arh. Ioana Grigorescu
aprecia că „… tragedia istorică este ireversibilă. Se preconizează
refacerea unui palat pe ruinele găsite. Trecutul glorios nu
poate fi reînviat printr-o pastişă fără valoare. Doar o restaurare
justă va putea realiza un tot valoros din vestigiile rămase, un
ansamblu demn pentru mormântul lui Ştefan cel Mare,
emoţionând prin însuşi tragismul devenirii sale”.

Pe la mijlocul distanței dintre
turnul-clopotniță și turnul de
intrare se remarcă bustul din
bronz a lui Mihai Eminescu,
operă remarcabilă a
sculptorului Oscar Han,
dezvelit în 1926 de Principesa
Ileana a României pe un loc
aflat inițial în preajma altarului
bisericii. Lucrarea a fost cap de
serie pentru alte variante
asemănătoare aflate în diferite
locuri publice, cum ar fi
monumentul poetului de
lângă Cazinoul de la
Constanța, inaugurat în 1934.
Perpessicius privind statuia
poetului aprecia că ea exprimă
un „… gând plutind peste
pământ și peste robia lui, acest
Eminescu dela Putna [este]
așa de tânăr, așa de viguros,
așa de semizeu” [10].

Pe locul unor chilii din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, în a
doua jumătate a anilor 1970, pe latura vestică a incintei, între
Turnul Tezaur și paraclisul mănăstirii datând din 1759, s-a mai
ridicat clădirea P+1 (arh. Cornel Dumitrescu, Virgil Polizu)
destinată muzeului şi bibliotecii mănăstirii, cu o arhitectură de
o simplitate austeră [9]. De dată foarte recentă sunt și chiliile
parter de pe latura nordică, cu o arhitectură de factură
tradițională bine stăpânită (arh. Virgil Polizu). De prin anii 1970
datează reconstituirea concepută de arh. Nicolae Diaconu a
drumului de strajă, sub forma unei pasarele din lemn, sprijinite
pe console din beton armat aparent, care se desfășoară pe
latura de est a incintei între turnul-clopotniță, stânga-dreapta
turnului de intrare și se întoarce pe latura de sud până la noua
construcție a casei egumenești.
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Pentru marea lor valoare artistică și istorică trebuie amintite
colecțiile adăpostite de muzeul mănăstirii unde se remarcă
multe piese de patrimoniu, cum ar fi Tetraevangheliarul de la
Humor copiat în 1473 de monahul Nicodim, care cuprinde
poate cel mai real portret a lui Ștefan cel Mare. La Putna se
găsește și cel mai valoros tezaur de broderie medievală din
România, cea mai renumită piesă fiind „Acoperământul de
mormânt al Mariei de Mangop”. Tot aici se mai găsesc dvere
(broderii pentru iconostas), una cu portretele lui Ștefan cel
Mare și al Mariei Voichița, sau marea dveră cu imaginea
„Adormirii Maicii Domnului”, hramul bisericii ș.a. Acestora li se
adaugă numeroase bijuterii și obiecte de cult de mare valoare.

De cinci secole, Mănăstirea Putna este unul din monumentele
emblematice ale Moldovei, iar din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea i s-a atribuit şi o puternică simbolistică naţională. În
2011, Mănăstirea Putna adăpostea o obşte monahală de circa
100 de călugări şi este înscrisă în LMI, ansamblul mănăstirii cod
SV-II-a-A-05595, Biserica având hramul Adormirea Maicii
Domnului cod SV-II-a-A-05595.01, iar Turnul Tezaur are codul
SV-II-a-A-05595.03.
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Muzeul mănăstirii, vederi din 2016

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. Cf. Karl Adolf Romstorfer, Das alte griechisch-orthodoxe
Kloster Putna (Vechea mănăstire greco-ortodoxă din Putna),
Allgemeine Bauzeitung, nr. 4/1903 (traducere internă CSCASCDCAS, ianuarie 1969), p. 3.
3. Măsura absurdă şi foarte controversată se bazează pe
relatarea cronicarului Ion Neculce, dar este pusă în discuţie de
unii istorici binevoitori faţă de Vasile Lupu, care cred că
demolarea bisericii ar fi fost impusă în primul rând sau chiar
exclusiv de starea gravă de degradare a construcţiei. Ca
întotdeauna adevărul s-ar putea să fie pe la mijloc.
4. Cf. Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura, Monumente medievale
din Bucovina, Editura ACS, 2015, p.134.
5. Acrosoliusau arcosolium (în lb. Italiană arcosolio, din limba
latină) - la modul general denumeşte o nişă funerară dintr-o
catacombă, termen extins şi la un monument funerar
amenajat într-o biserică sub forma unei nişe create într-un zid,
terminată la partea superioară în arc, de forme care diferă de
la caz la caz şi în care se află un sarcofag sau o piatră funerară
care acoperă mormântul (cripta).
6. Cf. lui Dimitrie Dan, Mănăstirea şi Comuna Putna, Inst. de
Arte Grafice „Carol Göbel”, 1905, pp. 34-47; Karl Adolf
Romstorfer, op. cit. p. 26 şi Teresa Sinigalia, op. cit. p.138.
7. Vezi K. A. Romstorfer, op. cit.
8. Vezi şi cazurile de la Humor, Voroneţ, Suceviţa ş.a.
9. Vezi în revista Arhitectura nr. 1/1982, p. 26.
10. După Doina Păuleanu, Oscar Han, un artist și opera sa,
Monitorul Oficial, București, 2020, pp. 243, 244.
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EXPOZIȚIE DE TAPISERIE
Raveca IACOB
foto: Răzvan HATEA \ video: Lucian MIHĂESCU \ text: Ana DONȚU

Miercuri, 7 iulie, la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR a fost vernisată expoziția de tapiserie
semnată de RAVECA IACOB. Evenimentul a fost organizat de către dl arh. Cristian Ioan IACOB, fiul
artistei, ca un omagiu adus mamei sale la 100 de ani de la nașterea ei. Lucrările expuse au fost
create în anii '80 și reprezintă preponderent tapiserii și compoziții din împletituri cu noduri din
sfoară de Manila.

Dl. arh. Cristian Ioan IACOB povestește cum i-a venit ideea
acestei expoziții și cum a început totul:

„Anul trecut se făcea un an de la dispariția mamei
mele și, la sugestia soției, ne-am gândit să facem o
expoziție retrospectivă cu ocazia aceasta, să fie un
fel de comemorare. Date fiind condițiile pandemice,
anul trecut nu s-a putut face nimic. Prin
amabilitatea dnei arh. Ileana Tureanu am obținut
acest spațiu de expunere în anul curent când se
împlinesc 100 de ani de la nașterea mamei”.

pag. 31

AUGUST 2021

„Mama era o persoană deosebit de activă, era un izvor
de energie, permanent în acțiune chiar și la o vârstă
înaintată. Se ocupa de tot felul de lucruri. Chiar și după
ce s-a pensionat, după moartea tatălui meu, nu avea
timp niciodată. Era mare pasionată de arta culinară, îi
plăcea să se îmbrace frumos, își făcea singură hainele.
Una dintre ocupațiile ei artistice era tapiseria pe care
a învățat-o în anii 70-80, într-un cerc de prietene. Mai
colabora cu Asociația Artiștilor Plastici de pe vremea
aia, unde a activat un timp și a participat la expozițiile
colective de acolo. Colegii o apreciau mult, critica de
specialitate îi era foarte favorabilă, a luat și premii.
Tapiseria este, de fapt, doar una dintre laturile ei
artistice și aceasta este o mică parte din lucrările ei:
sunt cele care au rămas în apartamentul ei, în rest
multe au fost donate. Dar spațiul acesta s-a potrivit
foarte bine pentru genul acesta de lucrări. Sunt foarte
mulțumit de cum a ieșit. Mă bucur că cineva poate să
le vadă”.

INFO 5

CRISTIAN IACOB
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DÂMBOVIȚA URBANĀ
RESURSĂ PENTRU UN BUCUREȘTI
DURABIL

DE CONF. DR. ARH. BOGDAN TOFAN

– propuneri de urbanism și arhitectură –
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DÂMBOVIȚA URBANĀ
În prezent conexarea ideilor de oraș durabil și oraș inteligent prezintă dificultăți:
Problema majoră la nivel teoretic referitoare la conexarea conceptelor constă în aceea că deși există
definiții relativ clare ale orașelor durabile și respectiv inteligente legarea celor două concepte a rămas în
limita speculațiilor. Lipsa de concretețe a abordărilor a făcut ca orașele durabile să reprezinte idealuri
1. Adepții conceptului de oraș durabil sau eco-city consideră că abordarea trebuie să se refere la ”orașele
compacte”, ”orașele eco” sau la viziunea ”dezvoltării neotradiționale” legată de un nou urbanism. În
primul caz se prevede avantajul eficienței tehnologice în sens larg iar în cel de-al doilea se accentuează
utilizarea durabilă a resurselor naturale în contextul metabolismului urban (organizarea spațială,
infrastructura urbană, serviciile furnizate de ecosistemele naturale etc. - Jabareen, Y. R., (2006),
Sustainable urban forms: Their typologies, models, and concepts, Journal of Planning Education and
Research, 26, 38–52; Hofstad, H., (2012), Compact city development: High ideals and emerging practices,
European Journal of Spatial Planning, 1–23.; Rapoport, E., & Vernay, A. L., (2011), Defining the eco-city: A
discursive approach, In Paper presented at the management and innovation for a sustainable built
environment conference, international eco-Cities initiative, pp. 1–15.
2. Pentru susținătorii conceptului de oraș inteligent, principalele două abordări se referă la orientarea
sociala a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) iar de-a doua la orientarea spre interesele
cetățenilor. Astfel, există strategii pentru orașe inteligente care urmăresc eficiența și progresul în
infrastructură și tehnologie (transport, energie, comunicații, alimentare cu apă, deșeuri, apă uzată etc. Kitchin, R., (2014), The real-time city? Big data and smart urbanism, Geo Journal, 79,1–14.; Marsal-Llacuna,
M.-L., Colomer-Llinàs, J., & Meléndez-Frigola, J., (2015), Lessons in urban monitoring taken from sustainable
and livable cities to better address the Smart Cities initiative, Technological Forecasting and Social
Change, 90(B),611–622. ) și strategii orientate către infrastructura de tip ”soft” concentrate asupra
capitalului uman și social (participare, siguranță, echitate, cunoaștere - Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano,
A. C., Mangano, G., & Scorrano, F., (2014), Current trends in smart city initiatives – some stylized facts, Cities,
38, 25–36.).

pag. 36

IULUTCEIORP LUTPECNOC

CONCEPTUL ŞI ABORDAREA PROIECTULUI
- Conceptul pe care se bazează cercetarea „Dâmbovița urbană, o resursa pentru un București
durabil” este re-introducerea în viața publică și privată a locuitorilor Municipiului București a celui
mai important râu care traversează orașul.
- Conceptul include simultan trei abordări:
a. = urbanistică – privind impactul vizual dar având și conotațiile psihologice în ceea ce privește
confortul urban;
b. = de mediu - în principal cu privire la combaterea efectelor insulei de căldură dar şi a poluării
urbane;
c. = economică – cu privire la reintroducerea ca zonă de interes turistic a râului Dâmbovița și
eventuala demarare a unor alte investiții cu caracter utilitar ori comercial.
- Conceptul vine în întâmpinarea inițiativelor de anvergură promovate la nivel de “studiu de soluție”
dar se limitează la a utiliza resursa de apă și spațiul din proximitatea acesteia. Ca urmare, orice altă
dezvoltare ulterioară va putea îngloba soluțiile propuse în proiect. Se încearcă a se demonstra faptul
că prin abordarea râului Dâmbovița plecând de la resursă se pot dezvolta și alte inițiative.

În prezent canalul Dâmboviţa nu are practic spaţiu verde care să îl evidenţieze: betonul canalului se prelungeşte
cu cel al trotuarului şi apoi cu cel al părţii carosabile;

pag. 37

CERINŢELE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

- Să asigure revigorarea spaţiului vizual, îmbunătăţirea confortului urban în zonele adiacente,
creşterea calităţii funcţiunilor zonale etc. Criteriul priveşte relaţiadintreresursaapăinclusăîncanalul
de cugereşimalurile – zona adiacentă;
- Să răspunda cerinţelor de mediu apărute din cauza modificărilor climatice şi de habitat:
reducerea efectelor insulei de căldură urbană, reducerea poluării urbane, revigorarea bio-diversităţii
etc. Criteriul priveşteefecteleaplicăriisoluţiilor propusemai sus asupramediului;
- Criteriul costului care să justifice o astfel de investiţie cu caracter complex şi având efecte la
nivelul comunităţii.
Criteriile de mai sus vor putea fi respectate în cazul adoptării unui mix de soluţii în
are elementul central îl reprezintă panourile flotante cu dotări diferenţiate la care se
adaugă soluţii complementare materializate funcţie de zona considerată.
https://www.youtube.com/watch?v=4BO7szaVtiw

INICRAS ED LUTEIAC

- Propuneri de soluţiiviabile care să răspundă cerinţelor de urbanism pentru un curs de apă
intravilan. Criteriul priveşte relaţiadintreresursaapăşicanalul betonatprin care aceastacurge;
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Pentru soluţionarea problematicii conform cu cerinţelor proiectului s-a optat pentru
tronsonarea canalului de curgere al râului Dâmboviţa în scopul maximizării efectelor
benefice din punct de vedere urbanistic, al mediului înconjurător, al impactului economic
şi social.
S-au ales 12 tronsoane reprezentative:
I. Zone de prioritate I
- I.a. Zona Pasarela Politehnica – Orhideelor;
(L = cca. 3.800 ml) - I.b. Zona Haşdeu – Izvor;
- I.c. Zona Piaţa Unirii (Bibl. Naţ.)– Pod Mărăşeşti;
- I.d. Spitalul Municipal – Pod Operă
II. Zone de prioritate II
(L = cca. 3.760 ml)

- II.a. Zona Pod Cotroceni– Spitalul Municipal;
- II.b. Zona Pod Operă – Haşdeu;
- II.c. Zona Izvor – Calea Victoriei;
- II.d. Zona Pod Mărăşeşti – Pod Nerva Traian.

III Zone de prioritate III
(L = cca. 9.200 ml)
(L = cca. 6.000 ml)

- III.a. Zona Pod Ciurel – Pasarela Politehnica;
- III.b. Zona Zona Carrefour Orhideea –Pod Cotroceni;
- III.c. Zona Calea Victoriei – Unirea (Tribunal);
- III.d. Zona Pod Nerva Traian – Şos. Vitan Bârzeşti.

ENAOSNORT EP AERACIFISALC

CLASIFICAREA PE TRONSOANE A
CANALULUI RÂULUI DÂMBOVIŢA
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SOLUŢII TEHNICE, ARHITECTURALE, DE MEDIU

Ţ

ECINHET II
ULOS

Mai multe detalii găsiți în prezentarea PowerPoint pe care o puteți descărca aici:
https://we.tl/t-TWYALpxbmF
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AGERPRES

AGERPRES
ȘTIRI DIN DOMENIUL ARHITECTURII

Ce legătură are știrea de
mai jos cu amenajarea
teritoriului și alte chestiuni
urbanistice? Vă puteți
răspunde ușor, gândindu-vă
că nici un oraș din
Transilvania nu este legat cu
celelalte provincii prin vreo
autostradă, că legăturile
feroviare sunt o aventură, iar
cele aeriene – la cheremul
unor companii aproape
dezinteresate de servicii
prompte la prețuri decente!
Bravo bihorenilor și la mai
mare!

arh. Dorin Boilă

COMPANIE AERIANĂ LOCALĂ
Primăria Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor vor înfiinţa o companie
aeriană proprie, deţinută de Judeţul Bihor şi Municipiul Oradea, au
anunţat primarul Florin Birta şi preşedintele CJ Ilie Bolojan. Compania
va opera atât zboruri interne, către Bucureşti, cât şi externe, spre
aeroporturi din Uniunea Europeană.
Cele două administraţii şi-au propus să asigure conectivitatea aeriană a
judeţului Bihor prin înfiinţarea unor noi curse aeriene interne, între
Oradea şi Bucureşti, şi externe, între Oradea şi unul sau mai multe huburi aeriene importante din Uniunea Europeană.
Primăria şi Consiliul Judeţean urmează să semneze un protocol de
colaborare, care va trebui aprobat de consilierii locali şi judeţeni.
Protocolul prevede înfiinţarea unei companii aeriene proprii deţinută

arh. Dorin BOILĂ

de Judeţul Bihor şi Municipiul Oradea, eventual şi de alte entităţi din
subordinea directă a celor două autorităţi publice locale.
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...operarea cu două aeronave de noi curse..

Astfel, se vor analiza tipurile de companii prevăzute de legislaţia din România pentru identificarea
soluţiei optime de colaborare: societatea pe acţiuni, societatea cu răspundere limitată etc.
Cele două administraţii doresc operarea cu două aeronave de noi curse:
– Oradea – Bucureşti (Aeroportul Otopeni sau Băneasa) – minimum 3 zboruri pe zi în zilele lucrătoare şi
minimum 2 zboruri pe zi în zilele nelucrătoare. Începerea operării – din luna martie 2022
– Oradea – unul sau două aeroporturi internaţionale din vestul Europei (hub aerian important care să
asigure conectarea către cele mai importante destinaţii din Europa şi din lume) – minimum 1 zbor pe zi
în zilele lucrătoare. Începerea operării – cel târziu din luna octombrie 2022
Activitatea companiei aeriene locale ar urma să fie finanţată din subscripţii publice, sponsorizări şi
donaţii provenite din partea companiilor locale care vor dori să sprijine acest proiect.
Potrivit comunicatului, în perioada următoare se vor identifica soluţiile optime de operare a celor două
aeronave:
– modalitatea de preluare a aeronavelor: achiziţie/leasing/închiriere;
– tipul de aeronave şi capacitatea acestora;
– modalitatea efectivă de operare: operare directă/contractarea serviciilor specifice de la terţi – echipaj,
etc.
„De ce e bine să facem această companie aeriană locală? Suntem un oraş mediu din România care
are în zona de influenţă a aeroportului aproximativ un milion de locuitori pe care se poate baza şi pe
care trebuie să îi deservească. Suntem un oraş şi un judeţ în care operarea zborurilor este la limita de
rentabilitate şi depinde de politicile comerciale ale companiilor şi de contextul global, iar rămânerea
totală la hazardul pieţei aeronautice nu este o soluţie pentru dezvoltarea oraşului. Am decis că este
oportun, urmărind modele de conectare ale altor oraşe mici din Europa la hub-uri aeriene, să
înfiinţăm această companie. Vom achiziţiona sau închiria două aeronave de până la 75 de locuri
fiecare cu care vom opera zboruri spre diverse destinaţii. Urmărim o scădere a preţurilor pe rutele
respective, întrucât cele actuale nu sunt deloc mici” , a declarat preşedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan.

Consiliul Judeţean Bihor va adopta măsuri pentru reorganizarea activităţilor aeroportului din Oradea
(internalizarea serviciilor prestate, amenajarea unui hangar, diversificarea activităţilor, facilităţi cargo
etc.) în vederea susţinerii companiei aeriene nou înfiinţate. În schimb, municipalitatea va derula
campanii de promovare a Oradiei şi a zonei metropolitane ca destinaţie turistică şi zonă de investiţii în
regiunile spre care vor fi operate cursele aeriene.
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IN MEMORIAM

DORIN GHEORGHE
(1930-2021)

S-a născut într-un sat din județul Suceava și a obținut
Uniunea Arhitecților din
România - Sucursala Nord-Est și
Filiala Nord-Est a OAR anunță
cu regret decesul apreciatului
arhitect GHEORGHE DORIN,
născut în zona Fălticeni în 1930.
A lucrat la ISLCG București, fiind
autorul proiectelor caselor de
cultură de la Ploiești, Sibiu, Alba
Iulia, Botoșani, ș.a., precum și al
Centrului civic al municipiului
Miercurea-Ciuc. Înmormântarea
a avut loc joi, 5 august, la
cimitirul Pacea din Suceava.
Condoleanțe familiei îndoliate!

diploma de arhitect în anul 1954, la Facultatea de Arhitectură
din București.
Timp de 43 de ani și-a desfășurat activitatea profesională la
ISLGC. A realizat programe variate în amplasamente diverse:
— Cămine studențești și blocuri de locuințe la Galați (19541960)
— Două cinematografe (1960-1962), blocuri de locuințe (19601970), Casa de Cultură (1969), la Onești
— Sediul sindicatelor (1968-1970) și Grup școlar profesional
(1970-1972), la Focșani
— Case de cultură la Ploiești (1971), Sibiu (1973), Alba Iulia
(1974), Botoșani (1979), Hunedoara (1980), Caransebeș (1981),
Cugir (1982), Dorohoi (1983), Fălticeni (1984), Miercurea-Ciuc
(1984)
— Blocuri de locuințe, str. Nicolae Racotă nr. 12, str. Stolnicului
nr. 4, str. Petöfi nr.47, în București (1975-1977)
— Primăria din Miercurea-Ciuc (1982-1984)
— Ambasadele României la Sofia (1989) și Khartum (1990).
A participat la elaborarea unor schițe și detalii de
sistematizare pentru Onești, Miercurea-Ciuc, centru AlbaIulia, centru Bacău.
După 1995, a proiectat și a executat câteva locuințe
particulare la Suceava, în Voluntari, la Stoenești – Argeș și în
București.
S-a implicat și în activitatea didactică la Institutul de
Arhitectură din București.
Bun desenator, a participat cu desene și caricaturi la expoziții
organizate de Uniunea Arhitecților.
În 2008 a primit Premiul Opera Omnia pentru întreaga
activitate.
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Mai jos prezentăm câteva dintre caricaturile lui Dorin
Gheorghe, adunate de Lucian Mihăescu într-o diaporamă pe
care o puteți descărca AICI.

Dorin Gheorghe văzut de
Constantin Frumuzachi

Pe 2 August 2021 s-a stins din
viață o prezență discretă și
elegantă, un arhitect pasionat
care a lăsat generațiilor viitoare
edificii culturale de excepție.
Dorin Gheorghe și-a început
activitatea în București imediat
după absolvirea facultății de
arhitectură la I.S.L.G.C., devenit
ulterior PRODOMUS.
A îndrumat generații de
studenți către arhitectura ca
artă și știință, iar pentru familie
a fost soț, tată, bunic, străbunic,
frate, unchi și naș mult iubit.
Rămân ca realizări deosebite
casele de cultură de la Alba
Iulia, Sibiu, Ploiești, Miercurea
Ciuc, Botoșani, precum și alte
numeroase lucrări.
Arhitectura românească pierde
un profesionist și un suflet
aparte. Drum lin către lumină!

Ruxandra Gheorghe
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