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Parisul lui Balzac

Vorbind despre cartierele
Parisului, Balzac descria
imaginea sumbră a străzilor
desfundate, lipsite de trotuare,
pline de dughene întunecoase,
care au dăinuit până după
începutul secolului al XIX-lea.
Încă din faţa intrării,
cumpărătorii începeau să se
strecoare printre saci şi lăzi, care
înaintau claie peste grămadă şi
invadau interiorul lipsit de
ferestre. În lumina slabă de
acolo, greu puteau examina
marfa sau compara alternative.
Doar ascultau aprecierile
negustorului, se târguiau şi
plecau repejor, fiindcă nu era
nicio plăcere să zăbovească.
Strada principală era şi ea
dominată de mici magazine, dar
erau mai emancipate. Unele
aveau chiar ferestre cu geam,
prin care şi seara se zărea din
stradă interiorul iluminat cu gaz.
Erau printre primele.

Cam aşa trebuie că stăteau lucrurile şi în tinereţea lui Balzac
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shoppingul premodern

Tabernae
în Roma
antică

O perspectivă mai stenică asupra situaţiei din Londra preindustrială
proiectează Daniel Defoe, cronicar şi critic al vieţii publice. El
surprindea în 1725 momentul apariţiei shopping-ului premodern, cel
pe care comercianţii se străduiau să-l facă agreabil. Ajungeau să
investească două treimi din venit nu doar în amenajarea interioară, în
desfăşurarea rafinată a mărfurilor pe raft, dar şi în uşi şi ferestre
elegante cu sticlă clară – marea noutate! „E un obicei modern,
necunoscut strămoşilor noştri, care totuşi se pricepeau şi ei la
negustorie… E adevărat că o prezentare iscusită a mărfurilor poate
atrage clienţi, dar ca să devină asta o regulă, nu s-a mai întâmplat
până acum” , scria el. Există o oarecare nostalgie în amintirile lui

despre comerţul tradiţional, cu clienţi fidelizaţi, preţuri negociabile şi
plata la salariu, care se întâmpla în prăvălii decente, dar lipsite de
ferestre cu geam. Negustorii se adaptaseră însă iscusit condiţiilor: două
goluri de-o parte şi de alta a uşii erau prevăzute cu obloane care se
ridicau prin basculare, formând copertine, iar o tăblie se rabata până la
nivelul parapetului, formând o tejghea. Mai dificil era acest tip de
comerţ pe timp de iarnă şi la vreme de seară, mai ales în ţările
nordului.
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shoppingul premodern

Geamul clar era scump atunci când a apărut, dar cei
câţiva comercianţi temerari care l-au adoptat n-au
regretat. Afacerea le-a mers cu atât mai bine, cu cât
răspundeau adecvat unei cereri tot mai mari de bunuri,
chiar neesenţiale, chiar de lux, venită din partea claselor
mijlocii, aflate atunci în creştere. În acest context s-au
dezvoltat ulterior vitrinele şi odată cu ele, o formă plăcută
de petrecere a timpului la cumpărături. Dar Daniel Defoe
nu le-a mai apucat.

Sticlă clară, dar ochiuri mici, în Anglia secolului al
XVIII-lea

Intrarea triumfală a vitrinei în viaţa cotidiană a
oraşelor s-a petrecut abia peste un secol de la
acele prime magazine din Charing Cross, cu
ferestre vitrate cu ochiuri mici. În anii '30 ai
secolului al XIX-lea, un nou procedeu inovat în
Germania şi repede importat de restul Europei, a
permis producerea de foi mari de sticlă trasă, la o
calitate superioară şi la scară largă. Fiind astfel
accesibile investitorilor comerciali, la fel cu
tâmplăria metalică, tot mai multe partere ale
clădirilor au fost străpunse de mari goluri vitrate. În
acele vitrine ale începuturilor, proprietarii doar îşi
etalau cât mai frumos abundenţa de produse.
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FOILE DE STICLĂ TOT MAI MARI DESCHID VITRINELE

Chiar şi aşa, produceau impresii puternice, mai ales celor din clasele
sociale modeste, care nicicând nu văzuseră atâta bogăţie; la fel şi
copiilor, care nicicând nu văzuseră atâtea jucării. Probabil că Daniel
Defoe ar fi apreciat acel bun mijloc de educare a gustului public. Ar
fi sesizat, desigur, cum strădania comercianţilor de a se prezenta în
pas cu moda şi cu gustul zilei susţinea concurenţa şi oxigena astfel
economia de piaţă.
Cu mult entuziasm a salutat Balzac apariţia la Paris a noilor
magazine cu vitrină la stradă, care permiteau expunerea mărfii în
siguranţă şi invitau trecătorii să le treacă pragul. A fost o revelaţie.
Fie că aveau sau n-aveau ceva de cumpărat, cu drag se puteau
plimba de-a lungul străzilor, admirând exponatele iscusit
prezentate.
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Apoi, după succesul de la Palais Royal, unde încă din 1786 se
deschiseseră Galeries-de-bois cu peste 100 de boutiques-uri,
s-a declanşat moda galeriilor vitrate.

La Paris, ca şi Londra, Leeds şi în alte mari oraşe, au proliferat pe tot parcursul
secolului al XIX-lea arcadele cu structură metalică, cu panouri şi luminatoare de
sticlă. Ele ofereau un mediu de cumpărături sigur, plăcut, protejat de intemperii şi
departe de străzile murdare şi zgomotoase. Un fel de mall-uri, dar care aparţineau
spaţiului urban.
Dughenele au devenit boutique-uri luminoase, transparente, iar galeriile comerciale
au devenit centre de atracţie, care au coagulat cafenele şi restaurante, la fel de
transparente.

Burlington Arcades, Londra, 1818

În paralel, după ce Haussmann şi-a tăiat marile bulevarde prin vechile dughene, au
apărut magazinele universale supraetajate, cum ar fi Au Printemps, Le bon marché,
Galeries Lafayette... Parterul lor, adesea şi mezaninul, erau deschise prin vitrine
aproape neîntrerupte. Interiorul amplu, uneori cu atrium central, cu scări
mărinimoase, era luminat ziua prin cupole de sticlă, iar noaptea era luminat electric à
giorno. Până la sfârşitul secolului, arta prezentărilor în stradă a minunăţiilor din
interior ajunsese la un nivel demn de noul Paris şi noua Londră, de Milano, de noul
Chicago şi apoi alte mari oraşe.
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Tot începând de pe la 1850 s-a născut o nouă estetică a vitrinelor. Nu mai erau expuse
mostre din toate mărfurile, ci ele erau selectate pe criteriile unor aranjamente artistice,
de care se ocupa un specialist. Spaţiul deschis privirii din stradă a căpătat profunzime,
s-a îmbogăţit cu manechine şi semăna tot mai mult cu o scenă de teatru. Precum
actorii, manechinele prezentau spectacole narative tematice. Mises en scènes evocând
situaţii realiste ofereau imagini (3D) aflate între realitate şi vis. Expuse contextualizat,
produsele depăşeau simpla afirmativitate a utilităţii şi a unui preţ, trecând pragul
valorii culturale.
Apariţia iluminatului electric a însemnat un moment de mare impact public. Vitrinele
puteau oferi de-acum o feerie chiar şi noaptea, când magazinele erau închise. Pe
străzile încă slab luminate, aceste minuni astrale dădeau viaţă oraşului, zi şi noapte.

Les grandes magasins şi vitrinele lor, la Paris şi în toată lumea

Specialistul care se ocupa de atractivitatea expunerii şi punerea în valoare a mărfii în
vitrină se numea étalagist. Ca un adevărat magician, acest decorator specializat a făcut
nu doar din cumpărături, ci şi din simpla baleiere a vitrinelor elegante şi conştiente de
sine, o formă plăcută de petrecere a timpului. A admira obiecte frumoase, puse în
scenă ca un spectacol senzorial, a visa cu ochii deschişi, era o plăcere în sine. Vitrina
elaborată îi atrăgea pe domnii şi doamnele care ştiau să aprecieze frumuseţea şi pe
gospodinele care colindau străzile sub pretextul cumpărăturilor.
În paranteză fie spus, exista şi o parte a aristocraţiei care considera vitrina o
manifestare vulgară, lipsită de demnitate şi corupătoare. Ba mai era şi exhibiţionistă,
când manechinelor nude li se schimbau hainele în văzul lumii. Dar în pofida
cârcotaşilor şi datorită artei étalagist-ului, plătit de comercianţi de ispravă sau de un
management inteligent al marilor magazine, vitrina a fost ridicată în secolul al XIX-lea
la rang de obiect estetic.
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Secolul XX a adus în vitrine influenţele
artelor şi arhitecturii culte. În anii '30,
strânsa legătură cu evoluţia artelor şi
tehnicii a dus la un boom al creativităţii
Berlin 1916

în industria comerţului. În Germania
modernistă, de exemplu,
abstracţionismul, raţionalismul dezvoltat
la Bauhaus, cinematograful expresionist
şi stilul maşinist au inspirat copios
tehnicile de prezentare în comerţ. În
toată Europa, tineri scenografi ori artşti
plastici fără loc de muncă se angajau ca
decoratori de vitrine. Chiar şi artişti de
înaltă calitate precum Salvador Dali şi
Andy Warhol s-au perindat prin meseria
de étalagist.
Decorarea vitrinelor a evoluat ca tehnică

Când vine ploaia la Veneţia

sofisticată de marketing şi ca artă cu un
vocabular propriu. A creat o relaţie de
quasi amor cu marele public şi legătura
s-a dovedit până azi indestructibilă. Ca şi
prezenţa cârcotaşilor, de altfel. Jean
Baudrillard, de exemplu, considera vitrina
o invitaţie indecentă la consumerism
inutil, creatoare totodată de feerie şi de
frustrare - "on voit, mais on ne peut pas
toucher". Dar fantezia şi supleţea cu care
arta vitrinieră s-a adaptat timpurilor,

Vitrină de Andy Warhol, 1961

dezvoltării tehnologice, perindării
stilurilor şi curentelor artistice, i-a
asigurat longevitatea şi actualitatea. Era

Vitrină de Salvador Dali

no name când a revoluţionat comerţul en
détail şi a contribuit semnificativ la
naşterea modernităţii. Azi, după două
secole, înnobilată cu titlul design de
vitrine, e promovată cu acelaşi succes de
casele de modă. Şi publicul e încântat de
o artă primită gratis.

pag. 11

spaţiile publice interioare şi stradă, care ar trebui mediată de
vitrină, e lăsată frecvent la voia oricărui angajat comercial
prost plătit, îndrumat de un şef dezinteresat şi cu educaţie
estetică la fel de întâmplătoare. Situaţia e tolerată de un
public în mare parte tot dezinteresat, obişnuit cu urâtul, tot
mai derutat, ignorant şi, oricum, neputincios. Nu-i vorbă că la
fel erau şi masele din marile oraşe europene de acum două
sute de ani, dar nu nivelul lor de educaţie estetică s-a impus.
Nici nivelul de gust al angajaţilor lăsaţi de capul lor. Nu voia
întâmplării. Dimpotrivă, oameni cu educaţie estetică,
comercianţi cu minţi luminate, în parteneriat cu politica, au

COMERȚUL ROMÂNESC

Nu peste tot se întâmplă aşa. Există locuri în care relaţia dintre

dezvoltat designul de vitrine, care a ridicat gustul public.
Privim cu nostalgie spre trecutul comerţului românesc, la
imaginea stradală a prăvăliilor lui Tache, Ianke şi Cadâr, fără
mărfuri expuse la stradă, doar cu panglici contra muştelor
atârnate la uşi. Magazinul de cafea al armeanului, drogheria
ovreiului, prăvălia de coloniale a grecului, brăgăria turcului,
băcănia românului, spiţeria neamţului, au existat prin târguri
şi la periferii până după naţionalizare. Au un farmec special azi
pentru noi, datorită literaturii şi istoriei. Pentru contemporanii
lor însă, o încântare mult mai mare a fost apariţia
modernităţii, cu schimbarea imaginii urbane şi o nouă
înţelegere a arhitecturii, a comerţului şi marketingului.

Sediul din 1907 al unei librării din lanţul Socec, dispărut, şi
magazinul universal Socec-Lafayette, care i-a luat locul în 1928
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GLORIA STICLEI TRANSPARENTE

S-a întâmplat în România ce se întâmplase şi în Europa după 1834,
când noua productivitate a foilor de sticlă a permis construcţia
marilor luminatoare şi proliferarea vitrinelor. Gloria sticlei
transparente sau colorate a început la noi în jurul anilor 1900, cu
Pasajul Englez, cu Vulturul Negru, cu Macca-Villacrosse. În acelaşi
timp, "o adevărată constelaţie livrescă" cu vitrine ademenitoare s-a
înlănţuit la Bucureşti de-a lungul Căii Victoriei şi în apropiere –
Socec (pe locul unde mai târziu s-a construit magazinul SocecLafayette, azi magazinul Victoria), Cartea Românească (pe locul
unde mai târziu a fost Romarta copiilor), Alcalay (la parterul
hotelului Herdan, ulterior Grand hôtel du boulevard), Hachette (pe
Lipscani) ş.a. Au explodat magazinele universale şi hotelurile cu
display de vitrine la parter şi mezanin. Nu cred că parterele
hotelurilor de lux şi ale restaurantelor se ascundeau atunci după
perdele, în semiobscuritate, pândite de securiştii la datorie – cu tot
spionajul din preajma războaielor.
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Pe Calea Victoriei, doamnele baleiau vitrinele elegante ale
cofetăriilor, ale magazinelor cu pantofi la comandă, cu stofe
englezeşti şi vestimentaţie la modă. În centrul - şi atunci istoric –
faţadele Art Nouveau de la Voaleta, Familia, Do Re Mi şi altele, se
ofertau prin mari deschideri vitrate. Acelaşi lucru se întâmpla şi în
alte oraşe româneşti - toute proportion gardée.
Strălucirea de altădată a vitrinelor s-a păstrat în mare parte şi în
perioada comunistă, chiar dacă nu prea aveau ce prezenta şi
magazinele erau naţionalizate. Aveau nume noi, dintr-un
repertoriu standard – Victoria (fost Socec-Lafayette), Bucureşti
(fost Popp&Bunescu), George Coşbuc (fosta Hachette), Magazinul
de stat "6 martie" (fost Leonida, showroom de automobile de lux,
refuncţionalizat de comunişti în alimentara), Patria (Aro),
Republicii, Pionierul, Gloria, Drum nou, Pacea etc., nume pe care
generaţia adultă postbelică nici nu şi le-a însuşit. Vechile branduri
mari erau încă repere, vibrând de viaţă mondenă, alături de altele
noi ca Romarta, Eva, Adam, Romarta copiilor, Aşchiuţă, Scala, Sora
şi altele – acum plecate după Tache, Ianke şi Cadâr.
Amintirea gloriei lor se mai păstrază şi azi, izolat, punctual şi
inconsecvent, mult agravată acum de situaţia pandemică.
Situaţiile sunt diverse: recuperări meritorii sau bine intenţionate
de faţade cu vitrine (Voaleta, magazinul Bucureşti, Gambrinus
etc., aflate momentan în dificultate; şi nu sunt singurele),
apreciate refuncţionalizări (Cărtureşti, fostă magazinul Familia,
clădire naţionalizată de la bancherii Chrissoveloni), restaurări
binevenite arhitectural, dar fără folos public, cu partere
funcţionând enigmatic după perdele sau geamuri negre, straşnic
păzite de ochiul străzii (Capşa, hotel Lido, Ambasador), eroice
magazine de tradiţie care, printr-o minune, încă rezistă pâlpâind,
cu vitrinele lor triste (magazinul Muzica, magazinul Victoria,
Pasajul Englez). Unele parcă şi-au pierdut speranţa (Hachette,
magazinul Sora, restaurantul Triumf, cofetăria Albina). Multe şi-au
lăsat spaţiile unor funcţiuni mai solvabile, cel mai adesea centre
de telefonie mobilă, bănci şi supermarketuri. Aşa e viaţa,
schimbătoare. Nici Imperiul Roman n-a dăinuit o veşnicie, nici
magazinele cu metraje, nici cofetăriile, nici cinematografele de
modă veche. Atâta doar că noile funcţiuni, utilitar-prozaice, se
prezintă străzii cu amenajări, ce-i drept decente, dar la limita de
jos a investiţiei şi lipsite de atractivitate.
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Există, desigur, şi câteva amenajări lăudabile, la unele magazine
de modă vestimentară, styling, cosmetice şi parfumuri sau florării.
Dar nu scapă nici vitrinele lor fără cel puţin trei-patru lipituri de
hârtiuţe cu anunţuri – e amprenta locală, răspuns la o irestibilă
tentaţie plastică.
În cartiere se vede cel mai bine cum oraşele au fost în general
abandonate farmaciilor, băncilor, caselor de pariuri şi magazinelor
alimentare, tapetate cu autocolante şi multe, multe lipituri.
Campioane ale urâtului sunt farmaciile, urmate de agenţiile de
turism. Mai onorabile sunt buticurile, second hand sau nu, turceşti
sau nu, cu interiorul la vedere şi vitrine la care fete harnice se
ostenesc să îmbrace zilnic câteva manechine – după posibilităţi.
Marele window shopping n-a dispărut, dar l-au dezvoltat mallurile, la interior. Doar câte o cafenea transparentă îşi strecoară
afară terasa, să dialogheze cu parcarea şi cărucioarele pentru
cumpărături.
În schimb, supermarket-urile de mâncare din toate lanţurile şi
naţionalităţile, impresionate poate de benzile desenate de la
Voroneţ, Moldoviţa şi Suceviţa, ne oferă display-uri ample de
abţibilduri cu castraveţi, portocale, jambon şi cumpărători fericiţi,
împingând căruţuri pline cu provizii. Abundenţa de alimente,
descrisă bidimensional pe kilometri întregi dintr-un cartier, ar
trebui să fascineze o populaţie care mult timp n-a văzut decât
cozile la alimente, desfăşurate pe aceleaşi lungimi. Autocolantele
reprezintă un salt – bon pour l'Orient - şi faţă de anii trecuţi, când,
nu de mult, în locul lor, aceleaşi vitrine erau tapetate cu foi A4,
lipite cu scotch, cu informaţii despre promoţii şi angajări. De fapt,
ele sunt nelipsite şi acum. Ultimul nivel atins de inventivitatea
locală sunt afişele lipite de cealaltă parte a sticlei, peste legumele
şi chipurile surâzătoare de pe autocolante. Soluţiile de obturare a
sticlei au fost impuse şi de amenajările interioare, invariabil cu
rasteluri aşezate de-a lungul vitrinei, cu fundul la stradă.
Dar regulamente pe tema imaginii stradale a spaţiilor publice
construite există în ţara asta? Educaţie estetică există în şcoli?
Cine ar mai fi rămas s-o facă? Dăcât unii cu doisprezece clase sau
ceva de genul…?
Cum ar comenta toate astea Daniel Defoe, omul tuturor
magazinelor? Dar Balzac, observatorul creşterilor şi decadenţelor?
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Bucureşti.
Foto: Lucian Mihăescu şi Anca Sandu Tomaszewski
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Milano & New York
Foto: Anca Sandu Tomaszewski
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… O ȘCOALĂ DE VARĂ
ÎN DIALOG CU LIMITELE
O CĂLĂTORIE ÎN CĂUTAREA LIMITELOR LUMII VECHI PENTRU ÎNȚELEGEREA PREZENTULUI

LIMITE… ÎN LUMEA VECHE, ÎN SATUL NOSTRU

DE ARH. ANA MARIA CRIȘAN

pag. 18

INFO 2

Satul vechi este un martor al istoriei care se
repetă.
Limitele, ale satului sau locuinței, sunt
delimitări care, de-a lungul timpului, au
îmbrăcat forme diverse, care au trecut
peste pandemii și epidemii…
Aceasta a fost premisa pentru Școala de
vară LIMITE… ÎN LUMEA VECHE, ÎN SATul
nostru, desfășurată în Sibiu, în luna iulie, cu
intenția de a învăța din trecut cum s-au
raportat predecesorii noștri la limite lor,
când și de ce au apărut limitele și cum au
devenit ele parte din viața tuturor prin
definirea și transmiterea unor modele.

© Corina Matei

© George Dobre
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Exercițiul invers de repoziționare față de
limite, în contextul mondial din ultimii doi
ani al tuturor barierelor impuse, necesare și
- nu în ultimă instanță - virtuale, a presupus
o imersie în spațiul rural și în reprezentarea
lui picturală, o trecere de la contemplare la
atingere. Printr-o intervenție bazată pe
educație non-formală dedicată tinerilor
arhitecți, s-a propus o descoperire aplicată,
un drum de întoarcere la trecutul
vernacular pentru o mai bună reprezentare
a prezentului.
Școala de Vară LIMITE… ÎN LUMEA VECHE,
ÎN SATul nostru a urmărit căutarea limitelor
într-un spațiu fizic (Complexul Național
Muzeal Astra) și transpunerea acestora în
universul reprezentărilor picturale (Muzeul
Național Brukenthal), forme primordiale
pentru universul vernacular al satului.
© Corina Matei

O aplecare asupra lumii vernaculare - o reexperimentare a universului rural, după anii
pandemiei, a adus în atenție SATUL ca un
supraviețuitor construit în timp, un expozant de
microuniversuri, toate cu limitele și limitările
inevitabile. Satul vernacular în drumul său de la
statutul unui ansamblu de piese/construcții
expuse (complexul muzeal) la statutul unui
univers accesibil, relevant permanent a fost
văzut ca exponentul multiplelor moduri de a
locui. Valoarea adăugată a proiectului rezidă în
deschiderea unui univers ancorat aparent în
trecut (cel al satului vechi) și citirea lui în diverse
chei, precum și relaționarea cu universuri
similare, reproduse în picturile din Muzeul
Național Brukenthal - totul ilustrat în cheia
comună a granițelor.

© Corina Matei
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Bazat pe educația non-formală și observația intuitivă, proiectul a vizat apropierea față de universul
vernacular și înțelegerea patrimoniului cultural material RE-construit ca un exponent al rezistenței cu
valoare de model. Vechile gospodării privite ca exponente ale limitelor au fost baza descoperirii relațiilor
- aplicabile atât la vârsta copilăriei, cât și la vârsta adultă.
Această înțelegere și experimentare intuitivă au fost, în fapt, mecanisme de deschidere ale universului
satului către comunitatea locală și, în același timp, mecanisme de înțelegere pe un alt palier al pieselor
din ansamblul muzeal (specific Complexului Național Muzeal Astra).
În arhitectură, poate, mai mult ca în alte domenii, înțelegerea patrimoniului stă la baza conservării,

© George Dobre

asimilării și protejării unor valori perene, al unui univers al experiențelor trecute.
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Școala de Vară a fost un proiect de educație nonformală semnat CULTURE RESERVE, venit în
susținerea tinerelor generații de arhitecți care șiau început formarea în/cu LIMITĂRILE impuse de
SARS-CoV2 și dezvoltat în arealul Complexului
Național Muzeal Astra. Aceasta s-a dorit a fi o
cercetare aplicată a limitelor care definesc

Rezultatele proiectului vor fi prezentare în

contextual arhitectura vernaculară. Studenții,

cadrul Anualei de Arhitectură de la București

care s-au format în perioada pandemiei - formare

2021, într-un sistem integrat de expoziție și

tradusă în limite impuse și contacte reduse cu

comunicare științifică, și ulterior se dorește

realitățile arhitecturale - au fost îndrumați de o

reluarea prezentării, ca expoziție temporară în

echipă de arhitecți, specialiști și autori de

cadrul Complexului Național Muzeal Astra.

proiecte, conferințe și articole cu vizibilitate.

Astfel încât ne revedem în octombrie la Sibiu, în

Totul a fost posibil cu susținerea strategică a

cadrul sesiunii UAR dedicate Școlilor de Vară,

partenerilor: Complexul Național Muzeal Astra,

cu un proiect în Sibiu, pentru Sibiu,

Muzeul Național Brukenthal, Universitatea de

descoperind Sibiul, în 3 forme particulare:

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București,

patrimoniul rural, fond pictural și spațiul pentru

Uniunea Arhitecților din România.

educație.

© Alexandru Crișan
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LIMITless
UN PROIECT MANIFEST DESPRE EXPLORAREA LIMITELOR

LIMITLESS ÎN SIBIU

DE ARH. ANA MARIA CRIȘAN
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Ultimii doi ani au schimbat percepția lumii, în pandemia SARS-CoV-2, și au venit cu
particularitatea împingerii locuirii LA LIMITĂ - au repoziționat individul și familia în spațiul
intim al locuinței și în spațiul public, aspect survenit după un secol de detașare, de
dezmembrare a intimității și de negare a necesitații absolute a spațiului privat.

Nu întâmplător subiectul Bienalei de Arhitectură de
la Veneția din 2021 este How will we live together? și
discuta posibilitatea vieții în comunitate ca
normalitate, utopie, distopie sau manifest.
Ce faci după un an + de pandemie, când limitele și
limitările ajung să facă parte din viață? Când granițele
capătă consistență, când arhitectura ajunge să se
raporteze decisiv la numere, capacități, fluxuri…?
Cum locuiești? Cum trăiești… ÎMPREUNĂ… după ce ai
învățat să trăiești singur?
Nu ajungea alienarea indusă de mijloacele media și
globalizare, relocare, anii aceștia am trăit izolarea prin
prisma necesității și a instinctului de supraviețuire.
În acest context s-a născut un răspuns efemer, care
pentru un timp scurt a dezmembrat Limitele în
LIMITless - un exercițiu de experimentare și explorare
al orașului, pe tema Limitelor. Nu întâmplător,
teritoriul a fost Sibiul, un oraș cu limite materializate
între Orașul de sus și Orașul de jos, cu limite
permeabile între public și privat, cu spații de tranziție,
cu pasaje și treceri peste și prin limite, cu ziduri peste
care poți sau nu poți privi prin limite, un oraș în care
drumurile te poartă, te aduc, te conduc, te tranzitează
peste limite.
Proiectul manifest s-a născut ca un răspuns la
dialogul dintre condiționările arhitecturale, un dialog
permanent între pozițiile extreme: întotdeauna cu
limite versus fără limite… un răspuns care a îmbrăcat
tema inițiată de Christine Vișcoțel și Corina Matei, pe
o educație non-formală, vizând restabilirea legăturilor
și conexiunilor dintre participanți, după un an de
destabilire a acelorași legături.
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Paradoxal, tema tratează dintr-o
perspectivă complementară tema
Limitelor dezvoltată de Școala de vară
LIMITE… ÎN LUMEA VECHE, ÎN SATul nostru
în care erau imersați participanții, bazată
pe descoperirea și recunoașterea rolului
limitelor. În LIMITless se poartă un dialog
cu acestea bazat pe interacțiune.

La limita pașilor. Extrase din exercițiul vizual al echipelor
pentru LIMITless în Sibiu, iulie 2021

Și… pentru că limitele par o temă barocă în sine cu acel
more is more specific, s-au lansat teme multiple: limitele
pașilor, limitele simțurilor, limitele vizuale, limita sunetului
etc. - toate subiecte care explorau simțurile și
interacțiunile care derivau din acestea.
S-a inițiat un traseu ad-hoc, care urmărea limitele, un
traseu de descoperire incipientă, o introducere în
teritoriul Sibiului, urmărind preponderent limitele, fie
liniar, fie în tranzitarea lor, un traseu arhitectural de bază
care a oferit un suport fizic.
Echipele de lucru au plecat în descoperire, o descoperire
neghidată, o descoperire personală, cu tema de a capta
această interacțiune cu limitele simțurilor și surprinzător,
aceste descoperiri au integrat Sibiul, l-au asimilat ca o
scenă. S-a materializat pentru scurt timp o scenografie a
limitelor, capturată în imagini, o scenografie care trebuia
să integreze majoritatea membrilor echipei, limitele, și să
vorbească într-un moment capturat despre… limite.
Limitele orașului, limitele arhitecturii sau limite
personale… ? - este o întrebare care a rămas și care a
potențat acest joc, care din poziționarea față de limite și
poziționarea în context a construit poezii vizuale.

Pe o limită. Extrase din exercițiul vizual al echipelor pentru LIMITless în Sibiu, iulie 2021
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Pasajele, trecerile prin limitele construite fizic au fost limita pașilor văzuți, pierduți printre ziduri; porticele
au rămas spațiul de tangență al publicului și privatului în care trasee și oameni se întâlnesc sau coexistă
în același spațiu; tot în portice lumina și umbra s-au materializat în alb și negru ca în peliculele lui Fellini.
Precum în pelicula Inception, limita pașilor sfidează gravitația și împământenirea, dar este nevoie de
suport pentru a bate la picior zidurile verticale de la Podul Minciunilor. Limitele Orașului de Sus au
devenit succesiv suport de ghilotină, pentru capete, amintind de viața orașelor medievale. Cariatidele
Casei Bethlen au fost văzute la limita rezistenței, necesitând suport suplimentar. În pelicula Perfect
Sense, regizată de David Mackenzie în 2011, tot in contextul unei pandemii, simțurile dispăreau
progresiv… și percepția se amplifica pe paliere. LIMITless explorează această amplificare a percepției în
contextul urban al Sibiului.

Extinderea unei limite. Extrase din exercițiul vizual al echipelor pentru LIMITless în Sibiu, iulie 2021
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Ultim sau prim, limitele au rămas
personale, impuse de alții sau cu alții,
vizualizate ca o mască a emoțiilor,
trăirilor, ca o acoperire care ne
transformă în persoane fără gen, timp
sau loc… doar oameni în spatele
măștilor, toți la fel în contextul
pandemiei.
LIMITless a fost o surpriză… o
experimentare neașteptată a
arhitecților în primii an de formare, cu
energia copilăriei, curajul vieții de
adulți și perspectiva out of the box
specifică vârstei, cu o creativitate
neașteptată pe suportul unui exercițiu
concret.

La limita trecerii. Extrase din exercițiul vizual al echipelor
pentru LIMITless în Sibiu, iulie 2021

Și Sibiul… dincolo de toate, l-am
revăzut pentru prima dată ca și
acum mulți ani… un teritoriu al
zidurilor, în care zidurile despart,
susțin și limitele conduc, aduc
laolaltă - o senzație trăită
demult, când învățam să străbat
orașul și dincolo de repere
verticale (turnuri și biserici),
aflam de la bunici că lucrurile
tangibile, zidurile Sibiului îmi
sunt aproape și mă protejează,
conțin și adună experiențe.

Limita rezistenței. Extrase din exercițiul vizual al echipelor pentru LIMITless în Sibiu, iulie 2021
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DESPRE ȘCOALA DE VARĂ

Subiectul s-a referit la LIMITE cu un scop bine definit:
Școala de Vară a fost dedicată celor două generații
de studenți arhitecți juniori care s-au format în
perioada pandemiei, formare tradusă în limite
impuse și contacte reduse cu realitățile arhitecturale.
Școala de Vară a îmbrăcat forma unei educații nonformale, pluridisciplinare, orientate către cultura
vizuală. LIMITless a fost construită ca un exercițiu
independent de educație non-formală, opțional, pe
suportul tematic al Școlii de Vară și teritoriul Sibiului,
având ca suport fizic traseul ZIDURILOR.
Topicul a reluat într-un gest de coeziune spațială și
culturală tema Bienalei de Arhitectură de la Veneția,
How will we live together?, în încercarea de a genera
un răspuns al tinerilor arhitecți și al comunității
locale.

Pe o limită.
Extrase din
exercițiul vizual
al echipelor
pentru LIMITless
în Sibiu, iulie
2021

Limita sunetului. Extrase din exercițiul vizual al echipelor pentru LIMITless în Sibiu, iulie 2021
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ARHITECTURA ȘI DESIGNUL
PEISAJULUI URBAN
DEZBATERE VIDEO PE PLATFORMA EUROURBANISM.RO

SUMAR EXECUTIV

DE MIHAELA PLEUȚ

În cadrul Comunității OSC: EuroUrbanism, în data de 4 august, a avut loc
dezbaterea profesională💡„Arhitectura și designul peisajului urban”, moderată de
arh. Șerban ȚIGĂNAȘ. Dezbaterea video „Arhitectura și designul peisajului urban”
este un eveniment de comunicare profesională și informare al Platformei
EuroUrbanism.ro, organizat de Oameni și Companii, cu sprijinul Wienerberger și
Velux, în calitate de Parteneri.
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DESPRE PROGRAM

Întâlnirea este parte a unui ciclu de dezbateri profesionale lunare ale specialiștilor în
arhitectură, urbanism și domenii conexe, pe teme de actualitate.
Program de comunicare profesională derulat de Oameni și Companii din 2006, dedicat
unei comunități de specialiști și lideri de opinie implicați în dezvoltarea urbană din
România – arhitecți privați, arhitecți publici, urbaniști, reprezentanți ai asociațiilor de profil
și ai industriilor conexe.
Detalii și pe platforma digitală dedicată Comunității de arhitectură și urbanism:
www.EuroUrbanism.ro

ARH. ȘERBAN ȚIGĂNAȘ
MODERATOR
Preşedinte – Dico şi Țigănaş Birou de Proiectare
Secretar General – Union Internationale des Architects (UIA)
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PEISAJUL CA MOTOR DE
DEZVOLTARE TERITORIALĂ ȘI
INVESTIȚIONALĂ

Dr. Arh. Habil. Urb. Cerasella Crăciun
Profesor Universitar, Habilitat îndrumare Doctorat, Departament
„Proiectare Urbană și Peisagistică”, Coordonator Master „Peisaj și
Teritoriu”, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și
Urbanism “Ion Mincu” București
•Peisajul este un domeniu extrem de complex, iar atunci când vorbim
despre peisaj trebuie să ținem cont de toate cele 3 elemente care îl
compun, și anume peisajul cvasi-/semi-natural, antropic/construit –
arhitectural si urban, precum și peisajul cultural. Important este
integrarea în orașe a spațiilor verzi în cadrul unui Sistem VerdeGalben-Albastru, care sa coreleze toate cele trei scări ale peisajului:
macro-, mezzo-teritorială și de detaliu.
•Peisajul este un domeniu transdisciplinar pentru că are omul și
comunitatea în centrul tuturor lucrurilor. Acesta poate să devină un
element de tip reper la nivelul unui oraș, unei așezări, poate să
devină un model de gestiune și de susținere a rolului de spațiu public
urban. Poate, de asemenea, să fie un motor care să conducă, atât la
dezvoltare teritorială, cât și investițională. Mai mult decât atât,
peisajul este și un catalizator al vieții urbane, deoarece poate să
genereze, folosind natura, patrimoniul urban și arhitectural, o
valoare care poate fi pierdută în urma intervențiilor care au loc în
arhitectură sau urbanism.
•Peisajul poate fi atât un atât un element morfo-structurant pentru o
așezare, care a contribuit la evoluția sa istorică, cât și o axă sensibilă
de infrastructură.
• Un aspect de o importanță majoră ar fi ca specialiștii (arhitecți,
urbaniști, peisagiști, ingineri), cât și reprezentanți celorlalte domenii
integrate, care se ocupă de peisajul cultural (etnografi, etnologi,
antropologi), să colaboreze și să conducă la transformarea peisajului
într-un vector economic de interes.
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PEISAJUL CA INFRASTRUCTURĂ ȘI
NU CA ORNAMENT AL ORAȘULUI

PRESENTATION

Conf. Dr. Arh. Ioana Tudora
Conferențiar la Universitatea de ȘtiinteAgronomice și Medicină
Veterinară București, Departamentul „Peisagistică,Biodiversitate şi
Horticultură ornamentală”
•În cultura noastră, în acest moment, peisajul este conotat ca un fel
de bibelou pe mileu, pește pe televizor etc.
•Suntem într-o plină schimbare de paradigmă, ecologia fiind una
dintre marile schimbări, iar această profesie este o profesie care încă
se construiește pe ea însăși.
•Suntem într-un fel de vehemență verde din punct de vedere social,
suntem într-o stare de vehemență gri din punct de vedere
administrativ și atâta timp cât suntem în vehemențe probabil că
lucrurile nu se vor echilibra ușor. Bunul echilibru pleacă de la lucrul în
echipă și din planificare, cel puțin în mediul urban.
Maidanul – valoare biologică și socială
•Sunt o mare iubitoare a maidanelor. Am copilărit într-un astfel de
mediu și încă de atunci i-am perceput adevărata valoare, atât
biologică, cât și socială. Din păcate, încă există percepția, atât din
partea societății, cât și din partea administrației, cum că vegetația ar
fi echivalentă cu buruienile. Maidanul există oriunde îl lăsăm. Se
poate planifica existența maidanului în oraș, în sensul de a-l lăsa în
pace.
•De asemenea, politica de laissez-faire este o idee susținută și de
Gilles Clement la conferința ce a avut loc săptămâna trecută la
București, organizată de de cei de la Tranzit.ro si R-Urban.
•Un aspect interesant de luat în considerare și de analizat este
raportul dintre peisajul ca ornament al orașului sau ca infrastructură
a acestuia.
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TENDINȚE ACTUALE ÎN
DESIGNUL AMENAJĂRILOR
EXTERIOARE

Arh. Irina Ivan-Turean
Technical Consultant, Wienerberger România
• Wienerberger este un brand austriac, care are peste 200 de ani de
activitate, fiind prezent în peste 30 de țări. Din punct de vedere al
sistemelor de dale și pavaje, Wienerberger este numărul unu în
Europa Centrală.
•La nivelul unei construcții, pe lângă materialele de tip dală și pavaj,
Wienerberger are și alte branduri, pentru blocuri ceramice Porotherm, ţiglă ceramică - Tondach, Terca pentru cărămidă
aparentă și Pipelife pentru sistemele de țevi
•Prin intermediul consultanților noștri, dar și online aveți acces la
catalogul nostru – Idei pentru grădină, care este cel mai complet și
care conține toate texturile și toate informațiile tehnice, atât pentru
sistemele de dale și pavaje, cât și pentru garduri și ziduri, precum și
toată accesorizarea necesară unei grădini.
•Prin intermediul fabricilor din România, producem dale și pavaje din
beton vibropresat. În completarea acestui produs, în proiectele de
restaurare sau care au nevoie de aviz de la Ministerul Culturii, se pot
regăsi și pavaje ceramice. Gama Penter este cea prin intermediul
căreia putem asigura în proiectul respectiv un material natural. Și
pentru că această gamă s-a extins de la an la an, nu în ultimul rând
dalele porțelanate antiderapante pentru exterior.
•Tendințe actuale în designul amenajărilor exterioare
Tehnologii de producție:
·Beton vibropresat/ beton vibrat;
·Argila arsă – pavaj ceramic;
·Dale porțelanate pentru exterior.
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MĂNĂSTIREA
HUMOR [1]
MONUMENTE BUCOVINENE

text:
arh. Alexandru PANAITESCU

Aproximativ în centrul de greutate al bogatului spaţiu
cultural din nordul Moldovei, renumit prin
nenumărate monumente istorice şi de arhitectură, la
circa 40 km vest de Suceava şi la nord de Gura
Humorului se găseşte Mănăstirea Humor.

Biserică mănăstirii, cu hramul Adormirea Maicii
Domnului şi Sf. Mucenic Gheorghe, datează din 1530 şi
este ctitoria marelui logofăt Toader Bubuiog şi a soţiei
sale, cneaghina Anastasia [2], importantă familie
boierească din anturajul domnului Petru Rareş (15271538 şi 1541-1546), la îndemnul şi cu sprijinul căruia a
fost construit lăcaşul de cult. Acesta a fost aşezat la
aproximativ 300 de metri de o mai veche biserică de
mănăstire, cunoscută ca Humorul Vechi, ridicată
probabil pe timpul lui Alexandru cel Bun, anterior
anului 1415 sau chiar la sfârşitul secolului al XIV-lea şi
distrusă în condiţii puţin cunoscute pe la 1527, astăzi
fiind conservată ca ruină.

foto:
arh. Rodica & Alexandru PANAITESCU

1.Biserica Humor,
vedere din 1928
2.Ruinele bisericii
Humorul vechi

Clopotnița, biserica și turnul lui Vasile Lupu în anii 1930

Biserica Humor, ante 1935

Biserica marelui logofăt Bubuiog, prin dimensiuni şi conformare arhitecturală, depăşeşte o
ctitorie boierească obişnuită şi se înscrie evident în programul mai amplu iniţiat de Petru Rareş,
de construire sau/şi pictare, mai ales la exterior, a unor edificii religioase.
Arhitectura lăcaşului de cult, fără turlă, se dezvoltă, ca și biserica anterioară, după un plan
triconc, de data asta alungit, şi se remarcă mai ales prin prevederea, pentru prima oară la o
biserică din Moldova, a unui pridvor deschis, dispus înaintea pronaosului şi „... care face o trecere
subtilă de la exterior la interior, de la profan spre sacru” [3].
Cu dimensiuni monumentale, pridvorul, care este principalul element arhitectural al exteriorului
bisericii, se exprimă într-o formă originală pe toată înălţimea faţadei de vest prin două arcade în
ogivă sprijinite pe pile masive din zidărie, cu secţiune pătrată, legate la bază de un socluparapet înalt. Spaţiul său interior este acoperit cu două bolţi în cruce cu muchiile ieşite,
separate printr-un dublou lat. Spre faţadele de nord şi sud, laturile de capăt ale pridvorului se
deschid cu câte un arc uşor frânt la cheie, care descarcă pe pilele de colţ şi pe zidul bisericii,
fiecare având partea inferioară liberă, astfel că pridvorul are conformarea unui pasaj din care se
intră în biserică.

Biserica Humor, desen din 1954
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Din pridvor se accede în pronaos printr-o uşă
cuprinsă într-un cadru profilat, format din trei
arce ogivale, dispuse în perspectivă şi care
reflectă influenţa gotică, la fel ca și arcadele
porticului şi ancadramentele ferestrelor.
Pronaosul, de formă aproximativ pătrată, este
acoperit cu o cupolă de mari dimensiuni,
sprijinită pe patru pandantive care la rândul
lor descarcă pe pereţi prin intermediul a
patru arce în consolă.
Cupola pronaosului este pusă în valoare de
pictura de pe intrados, având ca temă
centrală pe Fecioara Maria într-o ipostază
glorioasă, „Maica Domnului Vlacherniotissa”,
redată într-un medalion înconjurat de două
inele concentrice, primul alcătuit din 16 îngeri
splendid redaţi, pentru ca în al doilea rând,
de la baza cupolei, să se înşiruie 24 de profeţi,
fiecare excelent personalizat, antrenaţi într-o
horă frenetică. Modul de rezolvare
compoziţională, cât şi a redării generale a
picturii de pe cupolă se constituie ca o
abordare strălucită în „... sensul arhitectural al
decoraţiei, [care] n-a atins nicăieri în Moldova
un asemenea grad de perfecţiune ...” [4].
Portalul dinspre pronaos și gropniță

O certificare a importanţei ctitorului este
prevederea între pronaos şi naos a
gropniţei pentru acesta şi soţia sa,
amenajată ca un spaţiu cu înălţimea
mult mai mică decât cea a pronaosului şi
naosului, diferenţă care a permis
prevederea deasupra sa a unei tainiţe [5],
cameră de refugiu în caz de nevoie sau/şi
ascunzătoare pentru obiecte preţioase, la
care se ajunge printr-o mică scară în
spirală, parţial încastrată în zidul de nord
al bisericii.
Cupola pronaosului
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Ctitorii, mormântul lui Teodor Bubuiog (stânga), portretul acestuia (mijloc), mormântul și portretul cneaghinei
Anastasia (dreapta)

Gropniţa, la fel ca și tainiţa, este acoperită de o boltă semicilindrică, dispusă perpendicular pe
axul longitudinal al bisericii şi este separată de pronaos şi naos prin ziduri masive, în axul cărora
este câte un gol, cu dimensiunea aproximativă a unei uşi, subliniat cu ancadramente cu muluri
de inspiraţie gotică, în semiacoladă spre pronaos şi simplu dreptunghiular spre naos.
Amenajarea monumentelor funerare este sub formă de arcosolium [6], încastrate în zidurile
exterioare, la sud pentru Toader Bubuiog şi la nord pentru soţia sa, Anastasia, fiecare având
deasupra un tablou votiv care-i reprezintă în genunchi în faţa Mântuitorului, respectiv în faţa

Bolta gropniței

Fecioarei cu Pruncul Iisus în braţe.
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După ce se traversează gropniţa, se intră în
naos, al cărui spaţiu central, amplificat de
cele două abside laterale, este acoperit de o
structură de tip „boltă moldovenească” ce
susţine o calotă sferică. Ca în marea
majoritate a bisericilor ortodoxe, din
înălţimea cupolei credincioşii sunt priviţi şi
binecuvântaţi cu maiestate de Iisus Hristos
Pantocrator, reprezentat într-o stea cu 8
colţuri.
Dovedind că biserica s-a ridicat sub patronaj
domnesc, într-un tablou votiv pictat în partea
stângă a peretelui de vest al naosului, Petru
Rareş împreună cu doamna Elena şi fiul său,
Iliaş, sunt reprezentaţi cum prin intermediul
Sfintei Fecioare închină biserica lui Iisus
Hristos, figurat şezând pe un tron.

Absida de sud din naos

Naosul este separat de altar de un fastuos
iconostas sculptat în lemn de tisă, donat de
Gheorghe Movilă în 1590 (cel puţin
crucifixul Răstignirii) şi pe care se remarcă
icoanele împărăteşti, Iisus Hristos şi Maica
Domnului, datate din secolul al XVI-lea.
La fel ca la interior şi la exterior, arhitectura
bisericii este pusă în valoare într-un mod
strălucit de pictura murală, operă din jurul
anului 1535 a lui Toma de la Suceava,
„zugrav şi curtean” al lui Petru Rareş, la
interior realizată şi cu ajutorul a încă trei
pictori.
Iconostasul
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Frescă
reprezentând
asediul
Constantinopolului

Pictura exterioară impresionează prin ilustrarea compusă cu măiestrie a „Judecăţii de Apoi”,
desfăşurată pe totalitatea suprafeţei de pe faţada de vest din pridvor. Pe latura de sud sunt
redate cele 24 de strofe ale „Imnului Acatist al Bunei Vestiri”, dar şi asediul Constantinopolului
[7]. Pe înălţimea firidelor, inclusiv pe pereţii de legătură dintre acestea de pe abside laterale şi
ale altarului este ilustrată „Marea Rugăciune a Tuturor Sfinţilor” sau „Cinul” (Procesiunea
Sfinţilor). Pe faţada de nord, din cauza orientării defavorabile, expusă în măsură mult mai mare
la intemperii, pictura, cu tema principală „Arborele lui Ieseu”, se află într-o avansată stare de

Detaliu de frescă, „Glorificarea Fecioarei”

degradare [8].

Detaliu de frescă de pe fațada de sud

Detaliu frescă de pe bolta pridvorului
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Turnul Vasile Lupu, a - desen din 1955, arh. Victor Lissai (stânga); b - vedere din 1960, ante restaurare (mijloc),
c - vedere din 1967, după restaurare (dreapta)

Alături de biserică, în anul 1641, Vasile Lupu (1634-1653) a mai construit un robust turn pătrat cu
latura de 8,00 m, cu patru niveluri şi o galerie de strajă care îmbracă perimetral partea sa
superioară. Acesta făcea parte dintr-o incintă, astăzi practic dispărută şi care avea o evidentă
destinaţie defensivă, confirmată atât de masivitatea zidăriei, de organizarea spaţiilor interioare,
cât şi de modul de acces în turn.
După ocuparea în 1775 de către Imperiul Habsburgic a Moldovei de Nord - numită de atunci
Bucovina (Ținutul Fagilor), în cadrul reformelor de modernizare ale statului inițiate de împăratul
Iosif al II-lea, implicând și restrângere drastică a vieții monahale, în 1785 se desfiinţează şi obştea
monahală de la Humor, iar starea construcţiilor mănăstireşti intră într-o perioadă de degradare
[9]. Biserica a fost destinată parohiei din sat, iar în celelalte construcţii mănăstireşti a funcţionat
o şcoală, apoi, după 1850, aici a fost un depozit. În jurul anului 1900, biserica a făcut obiectul
unor cercetări întreprinse de arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer, dar fără să fie restaurată
aşa cum s-a întâmplat cu Biserica Sf. Gheorghe de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava
sau ca la Putna şi Solca.

Abia la începutul anilor 1960, între 19611965, prin grija DMI, s-au desfăşurat
lucrări aprofundate de cercetare şi
restaurare a monumentului de la
Humor sub conducerea arh. Ioana
Grigorescu, într-o primă etapă în
colaborare cu arh. Nicolae Diaconu,
redând acestuia strălucirea
arhitecturală iniţială.

Turnul lui Vasile Lupu și biserica Humor în anii 1950
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În această etapă se reface acoperişul
bisericii, care este înălţat şi rezolvat cu
pante frânte, permiţând realizarea unor
streşini late, care contribuie la o mai bună
protejare a picturii exterioare. Atrage
atenţia în mod deosebit lăţirea
impresionantă a streşinii de pe faţada de
vest, trasată semicircular, în formă de
umbrelă (care aminteşte de soluţia
folosită şi la biserica din Arbore, restaurată
aproximativ în aceeași perioadă, după
proiectul arh. Virgil Antonescu), prin care
s-a obţinut atât punerea în valoare a
pridvorului, dar şi o sporire spectaculoasă
a monumentalităţii întregii faţade.
O atenţie deosebită a fost arătată
restaurării Turnului Vasile Lupu, aflat în
partea nord-estică a curţii bisericii. În
primul rând s-a refăcut acoperişul într-o
alcătuire mai înaltă, cu accentuate
frângeri de pantă, rezolvare care a permis
cuprinderea sub acelaşi volum a galeriei
perimetrale din lemn de la partea
superioară a turnului, din care se mai
păstrau anterior restaurării numai câteva
console.

1.Turnul Vasile Lupu, fațadă, secțiune și plan
(după arh. Ioana Grigorescu)
2, 3. Turnul Vasile Lupu, vederi din 2016
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Pentru accesul la etajul întâi al turnului,
Ioana Grigorescu, fidelă concepţiilor sale
de restaurare, a propus o scară exterioară
cu forme de un modernism bine stăpânit şi
care, de fapt, se pare că lua locul unui
ipotetic pod ridicător10, pentru care nu se
mai păstrau martori siguri anteriori
restaurării. Cu o structură din beton armat
aparent, cu un singur vang, dispus central,
care susţine trepte independente din lemn
masiv, scara are două rampe, dispuse în
unghi drept, articulate de un podest
intermediar şi înfăşoară în bună parte două
dintre laturile turnului. Prezenţa de o
eleganţă fragilă şi relativ discretă a scării,
cu o autentică arhitectură modernă,
caracteristică mijlocului secolului al XX-lea,
nu a tulburat cu nimic conformarea
tradiţională a turnului care există de mai
bine de trei secole, din timpul lui Vasile
Lupu. Lucrările de restaurare ale turnului
au mai cuprins, printre altele, consolidarea
zidăriei, refacerea bolţilor prăbuşite şi
înlocuirea pardoselilor din piatră.

1. vedere din 2016, după restaurarea restaurării
2. Scara de acces în Turnul Vasile Lupu, vedere din 2016;
3. vedere din 2014, ante refacere.
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Galeria Turnului Vasile Lupu

Ruinele vechilor chilii ale Mănăstirii Humor

Ansamblul Mănăstirii Humor este înscris în LMI - cod SV-II-a-A-05570; Biserica Adormirea Maicii
Domnului şi Sf. Mucenic Gheorghe, cod SV-II-m-A-05570.01; turnul Vasile Lupu, cod SV-II-m-A05570.04; ruinele casei mănăstireşti şi turnul-clopotniţă din secolul al XIX-lea, cod SV-II-m-A05570.02 şi respectiv cod SV-II-m-A-05570.03.
Datorită valorii excepţionale a picturii murale, cu precădere a celei exterioare, biserica de la Humor
a fost înscrisă din decembrie 1993 în grupul de Biserici din Moldova cu picturi murale exterioare
aflat în patrimoniul cultural mondial UNESCO.
Destinaţia parohială a bisericii de la Humor, impusă la sfârşitul secolului al XVIII-lea, s-a păstrat
până în 1991, când a revenit la vocaţia sa monahală, prin aşezarea aici a unei obşti de maici.

Turnul Vasile Lupu, vederi interioare
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Biserica Humor, plan și secțiune,
după Gheorghe Balș

Biserica Humor, după restaurarea de la mijlocul anilor 1960

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. pisaniei aflate în dreapta intrării de pe faţada de sud.
3. Cf. Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura, Monumente medievale din Bucovina , Editura ACS, 2015, p.

201.
4. Cf. Paul Henry, Monumentele din Moldova de Nord, de la origini până la sfârşitul secolului al
XVI-lea - Contribuţie la studiul civilizaţiei moldave , Editura Meridiane, 1984, p. 198.
5. Rezolvare întâlnită apoi şi la bisericile mănăstirilor Moldoviţa (1532) şi Suceviţa (după 1581).
6. 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).
7. Sub pretextul redării asediului Constantinopolului de către perşi, care a avut loc în 626, se face o

referire străvezie la asediul şi cucerirea oraşului de către armata otomană în 1453, apreciată la
vremea respectivă ca o catastrofă pentru lumea creştină, mai ales cea ortodoxă. Tema originală în
iconografia moldovenească din secolul al XVI-lea, aceasta se mai regăseşte şi la alte biserici pictate
la exterior în timpul lui Petru Rareş, cum ar fi la Moldoviţa, Arbore, Baia, Bălineşti sau la Sf.
Gheorghe din Suceava, dar dispare pe la 1600 din pictura de la Suceviţa.
8. Restaurarea picturii murale a avut şansa unei atenţii deosebite mai ales de la începutul anilor

1970. O primă etapă semnificativă a fost între 1970-1974, când la Humor s-a desfăşurat un şantierpilot, sprijinit financiar şi profesional de UNESCO, marcându-se un moment important în evoluţia
restaurării picturilor murale, în primul rând prin formarea în domeniu a unei prime generaţii de
pictori restauratori din România. Restaurarea picturilor exterioare a fost realizată în final de o
echipă coordonată de Dan Mohanu şi alcătuită din Maria Dumbrăvician, Elena Marin şi Gina
Baranovschi. În 2003-2004 şi iconostasul a fost restaurat de pictorii restauratori Cornelia şi Dinu
Săvescu. cf. Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura, op. cit. pp. 244-245.
9. Ruine ale vechilor chilii sunt astăzi conservate în curtea bisericii.
10. Cf. studiului arh. Ioana Grigorescu, Poduri ridicătoare la unele turnuri din incintele
mănăstirilor moldovene , text dactilografiat, nedatat, Fondul Ioana Grigorescu, arhiva UAR.
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PAUL EMIL
MICLESCU
TEXT: DR ARH. GABRIELA PETRESCU

Paul Emil Miclescu s-a născut la începutul zbuciumatului secol al XX-lea,
la 20 mai 1901, la București, și l-a trăit aproape în întregime, părăsindu-l
Paul Emil Miclescu,
PEM, cum îl
numeau prietenii
încă din facultate
și după cum își
semna proiectele, a
fost un arhitect,
urbanist și publicist

la 22 martie 1994, în Frankfurt.
Paul Emil Miclescu a fost descendent din mari familii boierești Grecianu și Miclescu, înrudite cu floarea aristocrației române și nu
numai (mama lui era nepoata contelui Kiseleff, iar pe linie paternă avea
un străbunic francez, înalt ofițer în armata lui Napoleon).
Familia Miclescu, era una dintre cele mai vechi familii din Moldova.
Săndulache Miclescu, tatăl său (1804-1877), s-a căsătorit la Paris cu Marie

român, promotor al

Joséphine Ernestine Guinier. La Paris s-a numărat printre membrii

arhitecturii

Societății Studenților Români, prezidată de Lamartine. În 1848 a

funcționaliste, dar

participat la adunarea revoluționarilor de la Hotelul Petersburg din Iași,

și al arhitecturii

ulterior fiind nevoit să părăsească țara, ajungând la Constantinopol.

tradiționale.

Reîntors din exil, a fost ales deputat în Divanul ad-hoc, având concepții
liberale. A avut opt copii, între care inginerul Emil Miclescu, cel ce a
ocupat funcția de director general al Căilor Ferate Române.
pag. 45

Paul Emil Miclescu (mijloc) cu
Eugenia Greceanu și Ștefan Balș
Revista Arhitectura, 2015, nr. 1

Biserica Slobozia, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru, București

Paul Emil Miclescu, fiul lui Emil Miclescu și al Alexandrinei Grecianu, a făcut
primii pași în ucenicia învățăturii îndrumat de cel care a fost mai târziu
dascălul Regelui Mihai, profesorul și compozitorul N. Saxu.

Și-a continuat apoi studiile la Paris, iar în 1930 a absolvit cursurile Școlii Superioare de
Arhitectură din București.
În interviul dat în 1991 lui Mihai Sorin Rădulescu, PEM povestește despre profesorii pe care i-a
avut la Facultatea de Arhitectură: Petre Antonescu, la cursul de Arhitectură românească, Paul
Smărăndescu și Ștefan Burcuș la Atelier, Nicolae Ghica Budești, cel ce făcea corecturi
studenților fără a-i contrazice, Constantin Iotzu, „cel ce cultiva cu evlavie amintirea lui Ion
Mincu”.
Paul Emil Miclescu a făcut parte din gruparea avangardistă din jurul revistei „Contimporanul”
creată, condusă și finanțată de Marcel Iancu și poetul Ion Vinea.
Între cele două războaie mondiale se afirmă atât ca arhitect, cât și ca publicist, fiind unul din
fondatorii revistei „Simetria”, alături de G. M. Cantacuzino, Octav Doicescu. Matila Ghyka, Tudor
Vianu, Marica Cotescu, Haralamb Georgescu.
Ca arhitect a proiectat imobile cu diverse funcțiuni; locuințe, industriale, sistematizări de
municipii.
Una dintre primele lucrări realizate de Paul Emil Miclescu au fost Atelierele Ford, de pe Calea
Floreasca. Realizată în 1932 în stil modernist, hala fabricii are 140 m lungime, 45 m lățime și 14
m înălțime. În partea din față, era prevăzută cu etaj parțial pentru birouri și showroom la
parter. Emil Miclescu a colaborat cu inginerii de rezistență Dumitru Marcu și Nicolae Gane. În
prezent, hala este înscrisă pe lista monumentelor istorice, urmând a fi restaurată.
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Atelierele Ford, Calea Floreasca 1932, demolate în 2005

Atelierul de montaj, Ford

În perioada 1934-1945 a fost arhitect-șef al Căilor Ferate Române, ocupându-se de proiectarea
unor gări.
În perioada 1936-1947 a colaborat cu Duiliu Marcu la realizarea Palatului Căilor Ferate Române.
În anul 1953, în mijlocul Parcului Bazilescu, aflat în cartierul Bucureștii Noi, denumit la acea
vreme Nicolae Bălcescu, se inaugura una dintre cele mai importante lucrări de arhitectură
contemporană - Teatrul de vară. Era, practic, printre cele mai mari amfiteatre în aer liber din
țară. Teatrul a fost inaugurat cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților,
organizat în acel an de către țara noastră. Operă a arhitectului Paul Emil Miclescu, teatrul de
vară are o capacitate de 2.000 de locuri dispuse în evantai. Elementele arhitecturale în stil
neoclasic conferă teatrului un aspect armonios, cu o coerență stilistică deosebită, care se
încadrează perfect în peisajul parcului.
Paul Emil Miclescu a fost un important restaurator de monumente lucrând alături de arhitecți
precum Ștefan Balș, la restaurarea Bisericii Kretzulescu, sau cu Anghel Marcu, la restaurarea
zonei Curtea Veche. A contribuit la amenajarea Dealului Patriarhiei, la restaurarea Bisericii
Slobozia din București, la salvarea parțială a Bisericii Sfântul Visarion etc.
A fost membru în comisiile de avizare ale DMI.

Palatul Căilor Ferate, actualul Minister al Transporturilor, București, cu arh. Duiliu Marcu

pag. 47

Referitor la restaurările bisericilor de lemn, PEM spune:
„Bisericuțele de lemn ale țării noastre, modeste lăcașe de rugă
rămase din trecut, în simplitatea lor patriarhală păstrează taina
unui farmec adânc, care ne pătrunde și ne înduioșează ca un
cântec bătrânesc. Din clădirile omului «unele sunt mute; altele
vorbesc: iar altele - care sunt cele mai rare - cântă», spune Paul
Valery. Bisericuțele noastre de lemn - oricât vor fi ele de umile și
adesea de sărmane chiar - sunt dintre acestea din urmă.
Rămase de când era țara noastră aproape toată acoperită cu
păduri - de când vorba «codrul, frate cu românul» era un adevăr
- ele trezesc în noi armoniile unor doine străvechi de pe
vremurile eroice ale începuturilor vieții românești, vremuri de
legendă și de basm: vremuri de bejenie când valea răsuna de
buciumul vestitor de cotropire: vremuri de evlavie și de credință
curată” [Paul Emil Miclescu, Biserici de lemn (O biserică regăsită

la Bascov - Argeș), în revista Arhitectura nr. 3-4, 1942].

Biserica din Bâscov,
desene de P. E. Miclescu
Revista Arhitectura, 1942,
nr. 3-4
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1.Teatrul N. Bălcescu în cartierul Bucureștii Noi (Bazilescu - 1953); 2. Axonometrie, Teatrul N. Bălcescu în cartierul
Bucureștii Noi (Bazilescu - 1953); 3. Secțiune, Teatrul N. Bălcescu în cartierul Bucureștii Noi (Bazilescu - 1953)
În Alexandru Panaitescu, De la Casa Scânteii la Casa Poporului, Simetria, București, 2012

Paul Emil Miclescu a fost și un cunoscut prozator român, cunoscut mai ales prin lucrările „Din
Bucureștii trăsurilor cu cai”, Editura Litera, 1985, sau „Noi povestiri desuete”, Editura Litera, 1991.
„Colegul și prietenul său, profesorul Octav Doicescu, întrebat care îi pare a fi cuvântul cel mai
potrivit cu care Pem [Paul Emil Miclescu] ar putea fi definit, după ce a ezitat, spunând că nu
poate fi caracterizată o personalitate atât de complexă cu ajutorul unei singure vorbe, a
răspuns totuși: Pot doar da un răspuns de felul lui «Aristofocle» sau «Tolstoievski»; aș zice
humortolerantointeligența” (Silvia Colfescu, în http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2013/06/din-

bucurestii-trasurilor-cu-cai-paul-emil-miclescu).
Proiecte realizate/nerealizate:

-restaurări de edificii social culturale pentru Eforia Kretzulescu;
-Atelierele Ford, Calea Floreasca, 1932, demolate în 2005;
-grupuri sociale și locuințe muncitorești în Petrila, Vulcan, Lupeni;
-Palatul Direcției Generale CFR (Ministerul Transporturilor) în colaborare cu Duiliu Marcu și Șt.
Călugăreanu (1936-1947);
-lucrări CFR, ateliere la Craiova, Turnu Severin, Iași, Simeria, Arad, Timișoara.
-sistematizarea municipiului Buzău;
-Teatrul de vară „N. Bălcescu” în cartierul Bucureștii Noi (Bazilescu - 1953) împreună cu Dan V.
Marinescu;
-sistematizarea și construcția ansamblurilor rezidențiale din fostele raioane Grivița Roșie, N.
Bălcescu, Gh. Gheorghiu-Dej din București;
-restaurare Biserica Kretzulescu, 1935-1936, împreună cu Ștefan Balș;
-restaurare Potlogi 1955, cu Eugenia Greceanu, Ștefan Balș;
-restaurări la Catedrala Patriarhală și Palatul Patriarhiei cu paraclisul său, 1960-1962;
-restaurarea Bisericii Slobozia cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru - din București;
-restaurarea și amenajarea zonei Curtea Veche (1963-1973) împreună cu arhitectul Anghel Marcu;
-restaurarea și amenajarea Hanului lui Manuc (autor C. Joja);
-Hanul cu Tei și Hanul Gabroveni (1963-1973) în colaborare cu Anghel Marcu și D. Antonescu;
-restaurări de monumente legate de bătălia lui Leon Vodă la Slobozia;
-proiect de refacere a casei Candiano Popescu, 1946, nerealizat;
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Catedrala patriarhală, București

Biserica Kretzulescu, București
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Proiect de refacere a casei
Candiano Popescu - nerealizat
Arhiva PMB, dosar 147/1946 I
Galben
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Septembrie 2021 / Info 7

AȘEZĂRILE
DE MÂINE
de arh. Dorin BOILĂ

Ca un exercițiu de vacanță, putem încerca să conturăm viitorul așezărilor
noastre, orașe și sate, prin extrapolarea unor elemente existente azi, dar
posibil de a expanda spre alternative mai complexe. Totul este prezentat în
ipoteza păstrării statu-quo-ului european - adică fără războaie asimetrice,
neconvenționale etc., fără demantelarea U.E. ș.a.m.d.

O a doua premisă se referă la schimbarea
radicală a modului de a face politică și a
conduce România - pentru care am tot votat!
Adică eliminarea mafiei cleptocrate de pe
toate palierele administrației, care a devenit o
contra-administrație! Și deci, ulterior,
posibilitatea ca la conducerea acestui stat să
ajungă oamenii de valoare pe care o
asemenea țară îi merită...
În același timp, considerăm fenomenul
demografic românesc drept imposibil de
ameliorat pe termen mediu, păstrând cel
mult nivelul actual al populației - deci
acționând prin pârghii ale statului ca să nu
scadă procentul populației active din totalul
locuitorilor, fără a se încuraja emigrarea celor
din alte culturi! Un fenomen negativ, dar greu
de gestionat administrativ, este polarizarea
excesivă a populației în centre regionale mari
(Cluj, Timișoara, Iași), în dauna orașelor mici și
a zonei rurale...

Paradigmele unei evoluții favorabile a
localităților spre orizontul anului 2050:
1. Economisirea resurselor - construcții pasive/
restrângerea circulației intra-urbane a
vehiculelor / utilizarea energiei regenerabile
(apa de ploaie, soarele, deșeurile).
2. Segregarea sistemului de HABITAT
PAROHIAL, atât la oraș, cât și la sat - adică
utilizarea anticului remediu spre solidarizarea
comunităților umane, viabilizarea lor prin
spirit și comuniune! Vecinătățile pot porni de
la mărimea de 50 de familii la țară, pentru a
ajunge la 1.000 de familii în orașe.
3. Păstrarea diferențelor structurale între sat
și oraș! Ceea ce presupune alte premise de
modernizare-eficientizare a vieții în zona
rurală, pentru a păstra avantajele ritmurilor și
economiei diferite față de oraș, și a nu
importa dezavantajele specifice orașelor
medii și mari... Ar fi trist (în sensul cel mai
complet!) ca peste câteva decenii să ne
trezim cu niște bazaconii de localități care au
pierdut toate atuurile satului și n-au reușit
decât să imite în zadar prerogativele
urbanității...
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4. Amenajarea teritoriului - în primul rând, ar fi de dorit să se elimine „explozia urbană” prin
acapararea terenurilor agricole și silvice! În al doilea rând, ar fi foarte necesară dezvoltarea
cooperării între localități, pe de o parte în SISTEM METROPOLITAN unde avem un nucleu urban
de minimum 100.000 locuitori, iar pe de altă parte, în SISTEME DE COMUNE rurale, cu sateliți
care să susțină integrarea spațială a habitatului cu terenul muncii, terenurile pentru
agrozootehnie-silvicultură.
5. Construcțiile se vor dezvolta în sistemul nucleu+expandare+funcțiune eco.
6. Circulația va cunoaște o segregare accentuată: pe axele importante de transport vor fi
prioritare trenurile pe infrastructură neconvențională, iar pe rutier va prevala transportul în
comun - pe căile locale de circulație, se vor reinventa transportul fără tranzit, tipuri
neconvenționale cu tracțiune animală și, evident, cele acționate de forța omului (având ca
strămoși bicicleta, skate-boardul etc.). Automobilul? - va fi mai rar prezent în cartiere, cu
greutate foarte mică, aproape deloc poluant...
7. Vegetația, azi aproape o cenușăreasă în localitățile noastre, va deveni mult mai prezentă - în
locuințe, curți interioare, pe fațade și acoperișuri etc. Se vor înmulți plantațiile funcționale
intensive (în zonele peri-urbane pentru horticultură / în zonele interstițiale pentru silvicultură,
pepiniere etc.). Cred și sper că vom asista la revenirea unui regim strict și foarte sever al
pădurilor și perdelelor forestiere de orice tip!
Îmi place să consider că, tocmai în acești ani, se nasc și își încep educația în familii normale
tinerii care, și în România, vor transpune în realitate aceste tendințe. Doamne Ajută!
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BRUKENTHAL
Dezvelirea statuii baronului Brukenthal la Sibiu

sursa: oradesibiu.ro

Statuia baronului Samuel von Brukenthal a fost dezvelită, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii la
care a luat parte și președintele României, Klaus Iohannis. Evenimentul a avut loc în Piața Mare a
municipiului Sibiu.
Statuia lui Samuel von Brukenthal, făurită de sculptorul Deak Arpad din Oradea, a fost dezvelită
în cadrul ceremoniei de sâmbătă, în prezența președintelui Klaus Iohannis și a primarului
Sibiului, Astrid Fodor. Ceremonia a avut loc în Piața Mare din municipiul Sibiu.
În cadrul ceremoniei a luat cuvântul și președintele Klaus Iohannis, care a fost însoțit la
eveniment de Carmen Iohannis.
„Vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi
alături de dumneavoastră la acest
eveniment. Apreciez în mod deosebit
contribuția tuturor celor care au făcut
posibilă așezarea statuii lui Samuel von
Brukenthal în inima civică a Sibiului, în fața
muzeului care îi poartă și îi duce mai
departe numele, moștenirea și strădania. Vă
felicit pentru realizarea acestui proiect atât
de apropiat de inima sibienilor. Gestul de
respect pentru marele iluminist
transilvănean este un îndemn la prețuirea
personalităților și a valorilor trecutului”, a
spus, Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei.
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Astrid Fodor a declarat că Sibiul a fost un oraș caracterizat ca fiind deschis, multietnic și cu un
spirit cultural și cosmopolit încă de pe vremea baronului Brukenthal.
„Ne aflăm în Piața Mare, în centrul istoric al Sibiului, un ansamblu arhitectural inestimabil ca
valoare pentru oraș. De-a lungul istoriei, orașul s-a tranformat în pas cu vremurile, iar astăzi
poartă marca celor peste 800 de ani care au trecut peste el. Este datoria noastră să continuăm
să adăugăm acestui patrimoniu. Astăzi își găsește locul în Piața Mare, statuia baronului
Samuel von Brukenthal, una dintre figurile marcante ale istoriei Sibiului, oraș caracterizat prin
multietnicitate, prin deschidere spre Europa și prin spiritul cultural și cosmopolit încă de pe
vremea baronului Brukenthal”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Finanțatorul principal și motorul proiectului de realizare a statuii este Mircea Ureche, directorul
general SC Boromir SA, care a luat, de asemenea, cuvântul. „Brukenthal s-a întors acasă și vă
spune tuturor Bine Ați Venit. Să ne înțelegem bine, e la el acasă, nu este în altă parte. (…) Noi, cei
de la Boromir, suntem lovișteni. Pentru noi, realizarea acestui obiectiv reprezintă bucurie, onoare
și pe undeva, o obligație. Bucurie, pentru că am reușit să finalizăm aceste eforturi și astăzi să-l
avem lângă noi pe baronul Brukenthal. Onoare, pentru că cei îndreptățiți să realizeze statuie,
moștenitorii lui Brukenthal, ne-au acordat nouă această onoare”, a spus Mircea Ureche.
Începând din anul 2018, anul centenar, zi de zi, printr-un parteneriat între Muzeul Național
Brukenthal și Boromir, fiecare vizitator primește după vizitarea muzeului un biscuite Brukenthal.
Până în momentul de față, peste 2 milioane de biscuiți Brukenthal au fost împărțiți în mod
gratuit.
Statuia este realizată din bronz și are trei metri înălțime, iar soclul pe care este așezată are 60 de
centimetri. Aceasta a fost amplasată la 8,75 metri de clădirea Muzeului Brukenthal și la 18,70
metri față de clădirea Primăriei Sibiu.
Amplasarea statuii lui Brukenthal este simetrică față de cea existentă, a lui Gheorghe Lazăr, aflată
la intrarea în Piața Mare dinspre strada Avram Iancu, fiind orientată cu fața către Piața Mare.
Despre personalitatea Baronului Brukenthal puteți citi aici:
https://adevarul.ro/locale/botosani/cine-fost-adevarat-samuel-von-brukenthal-implicare-avutrascoala-horia-closca-crisan-1_614082dd5163ec427137e1df/index.html
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PRIMIM DE LA CITITORI

VILA

2021

MATHILDA

DE LA EDITH ȘTEFĂNESCU
sursa: b365.ro

Una dintre
cititoarele
noastre, dna
Edith Ștefănescu
care nu este
arhitectă, este
pasionată de
patrimoniul
construit și, din
când în când,
trimite la
redacție articole
care au
impresionat-o, cu
intenția să se
bucure de ele cât
mai multe
persoane care
împărtășesc
aceeași pasiune
cu a ei.

arh. Mircea
Țibuleac

Când ne plimbăm prin ce-a mai rămas din Micul Paris, trecem pe lângă
clădiri vechi și palate uimitoare, dar de puține ori avem voie să intrăm în
ele, să le descoperim din interior. Cine-ar fi crezut că pe strada Oțetari
din București, într-o vilă construită în stil eclectic, cu elemente neoromânești, se ascunde a opta minune a lumii: panouri și tavane pictate
de Ștefan Luchian. N-am văzut ceva mai frumos ca Vila Mathilda, de
lângă biserica Oțetari din București. Cât am stat acolo, două ore, cu ochii
in tavanele lui Luchian, am avut senzația că misterioasa Mathilda poate
oricând să intre pe ușă ca să-mi ofere o dulceață. Acum și aici, o altă
poveste excepțională din “Make Bucharest Great Again”, proiectul B365.ro
dedicat salvării și restaurării clădirilor de patrimoniu din București.

Vila Mathilda se

De când scriu despre casele de patrimoniu din București, mă simt ca în

află pe strada

contul de Netflix: atunci când simte că îți place un film, te trimite să vezi

Oțetari si a fost

și altele la fel. Cu aceeași temă, din aceeași categorie, dragoste sau

proiectată de N.

horror. Scenariul este același. Iată-l: la început de secol 20, un boier sau

Mihăescu, un
mare artitect. Foto
credit Alberto
Grosescu, ARCEN.

diplomat, politician, bancher sau militar își face o casă impunătoare în
București, impreună cu cei mai mari arhitecți din România acelor
timpuri.
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În timpul comunismului, picturile lui Luchian din Vila
Mathilda au fost acoperite cu vopsea

Tavanele Vilei
Mathilda sunt
pictate de Stefan
Luchian, elevul lui
Nicolae
Grigorescu.

Boierul ăsta, marele boier o înfrumusețează cu tavane pictate, stucaturi,
vitralii și obiecte de mare preț. O face pentru rangul său, cu pricepere și
dragoste pentru frumos, o casă în Micul Paris cum n-a văzut Parisul. Apoi
vin comuniștii, o naționalizează, o distrug pentru că nu ei au făcut-o, iar
pe proprietarii de drept îi trimit să locuiască în baie, la subsol în cel mai
bun caz, sau direct la închisoare. Casa Mathilda de lângă biserica Oțetari
(o altă bijuterie arhitectonică, pictată de Gheorghe Tăttărescu, să o
vedeți și voi) a avut noroc. Mare noroc. A fost restaurată în anii ’80 și este
bine conservată. Există. Cu tot cu povestea ei de dragoste pe care v-o
spun mai jos.
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„După Naționalizare, Valorile au fost întoarse cu josul în sus”

„Este minunat
Bucureștiul, sunt
atâtea lucruri
frumoase și
nedescoperite în
București. Imediat
după Revoluție, și nu
numai după
Revoluție, după
Naționalizarea din
anii ’50, multe imobile
au avut o soartă
tragică. Cum această
casă a fost bătaia de
joc a regimului
comunist, așa au fost
foarte multe care au
avut de suferit. Pur și
simplu, Valorile reale,
Valoarea a fost
întoarsă cu fundul în
sus. Ar trebui să fie
păstrate aceste
comori arhitectonice
și culturale care au in
ele identitatea
orașului București”.

Eduard Uzunov, „Regatta”, Leader of Romanian Real Estate Brands.
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Vila Mathilda a
fost proiectată
de arhitectul
N. Mihăescu în
stil eclectic cu
elemente
neoromânești.
Numele
enigmaticei
Mathilda
rămâne pe
vecie scris pe
pardoseala
casei.

Cine-a fost
Mathilda, al
cărei nume
este scris în
mozaic,
pentru
totdeauna, pe
pardoseala
sufrageriei, ca
în vilele din
Pompei?

Documentele ne spun că era verișoara pictorului Ștefan Luchian și că, în
anul 1896, mama sa, Alessandrina Luchian îi oferă casa drept zestre.
Mathilda se mărită cu magistratul Ion Rădoi, de care avea să se despartă
repede, legenda spune că a divorțat tocmai pentru că-l iubea mai mult
pe vărul sau, Luchian. Așa o fi fost? Dumnezeu știe. Portretul Mathildei nu
are voce.
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PANOURI SEMNATE DE ȘTEFAN LUCHIAN ȘI LAMBRIURI DIN STEJAR

„Dispunerea interioară a spațiilor se află în concordanță cu profesia
liberală a proprietarului, Ioan Rădoi. Rădoi avea un birou la parter, cu
acces direct de la intrare, salonul și masa fiind retrase spre curte. La
subsol se aflau o sufragerie de vară, bucătăria, spălătoria, cămara,
camera servitorilor, pivnițe de vin și de lemne” spune Oana Marinache
în studiul “Casele Familiei Luchian și Arhitecților”. Oana Marinache a
urmat cursurile Facultății de Istoria și Teoria Artei-Universitatea
Națională de Arte București. Este membră a UAP, secția Critică, și
președinte al Asociației “Istoria Artei”.
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ȘTEFAN LUCHIAN
Nicolae Grigorescu i-a fost Maestru. Chiar
linga Vila Mathilda se afla Biserica Oțetari
pictată de profesorul său, Gh. Tattarescu.
Luchian venea cu velocipedul la casa pe
care o picta pentru verișoara sa
Din dragoste pentru Mathilda, Luchian
pictează panourile și tavanele casei. Nu am
fi știut cum arată chipul Mathidei, dacă
pictorul nu i-ar fi făcut două portrete din
care misterioasa domniță ne privește și
astăzi. „Începută încă din primele zile ale
lunii

martie

1897,

construcția

VILEI

MATHILDA, de pe stradă Otetari numărul 2,
era gata către sfârșitul verii. […] Până
toamna târziu, cu excepția perioadelor
ploioase, Luchian a parcurs pe velociped
drumul dus și întors zilnic, dimineața și
seara, din șoseaua Kiseleff, unde locuia întro spațioasă vila“. “Itinerar inedit prin case
vechi din București”, Petre Oprea, 1986,
Editura Sport Turism.

Ștefan Luchian, „poetul plastic al florilor” a fost elevul lui Gheorghe Tattarescu, Theodor
Aman și Constantin Stăncescu.

NICOLAE MIHĂESCU
Un arhitect uitat, Nicolae Mihăescu, cel care-a proiectat clădiri publice în București, dar și
Palatul Miței Biciclista sau Vila Mathilda
Arhitectul Vilei Mathilda este Nicolae C. Mihăescu (1863-1934). Mihăescu a făcut studii la
Paris (1888-1892) fiind elevul profesorului Julien Gaudet. A fost profesor la Școală de
Arhitectură din București (1898-1934) și a proiectat, printre altele, Palatul Funcționarilor
Publici din Piața Victoriei (1899-1900), Casa Școalelor și Casa Bisericii între anii 1908-1911
(astăzi sediul Ministerului Educației și Învățământului din strada Gen. Henri Berthelot). De
asemenea, puțini știu că Mihăescu a proiectat Biserica Boteanu între anii 1908-1911, Casa
Mița Biciclista din strada Biserica Amzei, și a restaurat mai multe monumente religioase,
cum sunt Mănăstirile Văratec, Agapia, Neamț, Hurezi și Căldărușani.
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Luchian venea cu velocipedul la casa pe care o picta pentru verișoara sa

Ferestrele
decorate din Vila
Mathilda.

Din dragoste pentru
Mathilda, Luchian
pictează panourile și
tavanele casei. Nu am fi
știut cum arată chipul
Mathidei, dacă pictorul
nu i-ar fi făcut două
portrete din care
misterioasa domniță ne
privește și astăzi.
„Începută încă din primele zile ale lunii martie 1897, construcția VILEI MATHILDA, de pe
stradă Otetari numărul 2, era gata către sfârșitul verii. […] Până toamna târziu, cu
excepția perioadelor ploioase, Luchian a parcurs pe velociped drumul dus și întors zilnic,
dimineața și seara, din șoseaua Kiseleff, unde locuia într-o spațioasă vila“ .

“Itinerar inedit prin case vechi din București”, Petre Oprea, 1986, Editura Sport Turism.

Vila Mathilda a fost primul proiect de decorare
murală a marelui Luchian, singurul de o
asemenea amploare care a supraviețuit

Când stai în vilă, te aștepți ca Mathilda să intre
oricând pe una dintre ușile cu sticlă decorativă.
„În legătură cu decorarea casei se consemnează
colaborarea dintre arhitectul Alexandru Clavel și
pictorul Ștefan Luchian, buni prieteni. Restauratorii
din anii 1983 consemnează existența unor panouri
pictate și semnate de Luchian, precum și existența
unor camere în stil românesc sau în stil oriental, ceea
ce denotă o comandă artistică din partea
proprietarului. Lucrările la Vila Mathilda sunt
finalizate în anul 1897, după cum s-a consemnat pe
pardoseala nișei din sufragerie”, Oana Marinache,
“Casele Familiei Luchian și Arhitecților”.

Vila Mathilda decorată cu motive florale
semnate de Luchian.
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VILA A APARȚINUT GENERALULUI VĂITOIANU
Vila a aparținut
Generalului Văitoianu,
unul dintre cei care au
făcut România Mare,
erou în Primul Război

În centrul imaginii,
Generalul Văitoianu, cel
cu cizme, alături de
membrii guvernului său,
Primul Guvern al
României Mari. 1919,
fotografie de la investire.

Când dragostea dintre Mathilda și magistrat se termină, casa este închiriată, pe rând,
domnului Băicoianu și apoi ministrului Bădărău. În anul 1920, Mathilda vinde proprietatea,
casele și terenul (la prețul de 750.000 de lei) generalului și omului politic de orientare
liberală Arthur Văitoianu (1864-1956). Clădirea intră într-o nouă perioadă de glorie din viața
sa, îmi închipui cum alergau ordonanțele Generalului prin sufragerie, cu ceaiuri și prăjituri.
De câte ori nu au auzit pereții de atunci și de astăzi “ Ordonați, să trăiți, domn’ General!”.
Generalul își lasă amprenta asupra casei și iși pune monograma pe ușa de la intrare.

Un General uitat, Văitoianu a organizat
primele “alegeri universale” din România
Mare, in anul 1919
Generalul Văitoianu a fost Guvernatorul Basarabiei
(octombrie 1918) și unul dintre făuritorii Unirii Basarabiei
cu România. A fost Prim-ministru al României (1919), iar
în timpul mandatului său au avut loc primele “alegeri
universale” din România Mare. În timpul regimului
autoritar impus de Carol al II-lea a fost numit Consilier
Regal. Este inmormântat la Mausoleul din Mărăști,
alături de Mareșalul Averescu și alți generali. A fost
decorat cu Ordinul “Mihai Viteazul”, clasa a III-a pentru
felul strălucit în care a condus Corpul II Armată, în
bătălia de la Mărăști din vara anului 1917. (Sursa Arhivele
Naționale, fondul General Văitoianu).

Generalul Vaitoianu a făcut șapte ani de
închisoare la Sighet, iar casa i-a fost
confiscată.
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ȘAPTE ANI LA SIGHET

Iunie, 1917.
Generalul
Berthelot il
decorează pe
Generalul
Arthur
Văitoianu cu
Legiunea de
Onoare, cea
mai inaltă
distincție
civilă si
militară
franceză.

După instaurarea comunismului, Generalul este scos din casă și
trimis pentru șapte ani la Sighet

În anul 1947, la vârsta de 83 de ani, generalul Arthur Văitoianu este arestat și întemnițat la
Sighet, alături de majoritatea personalităților care au făcut România Mare. Va fi eliberat
după 7 ani de temniță grea, la vârsta de 91 de ani. Moare un an mai târziu, în 1956. Astăzi,
aproape că nu există în cartea de istorie a României pe care NU o studiază copiii la școală și
puțini știu cine a fost și cât îi datorăm. Știm sigur că a iubit Vila Mathilda, iar dormitorul său
dădea spre curtea Bisericii Oțetari. Am fost acolo, e multă liniște.
Până în anul 1981, Vila Mathilda este considerabil avariată de chiriașii impuși de comuniști.
Pur și simplu, proletarii se apucă să vopsească tavanele lui Luchian. Arhitecta Maria Marcu
restaurează casa între anii 1983 și 1987 și scoate la iveală picturile originale. Luchian poate fi
admirat astăzi cu ochii noștri de acum. Despre casa in care a murit (in prezent, restaurant)
voi scrie cât de repede.
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Vila Mathilda
se află la
vânzare,
Eduard
Uzunov ar
dori ca
superbele
interioare să
adăpostească
o Pinacotecă

Eduard Uzunov are

Eduard Uzunov este colecționar de artă, fondatorul Regatta, cea mai

în portofoliul

veche și importantă agenție imobiliară specializată în imobile de lux

„Regatta” cele mai
valoroase palate și
vile din București.

din România. Deține Galeria de Artă Rotenberg-Uzunov, în care
promovează și încurajează talentul tinerilor artiști. Este brokerul
imobiliar al milionarilor din România si prin pasiunea sa, Regatta a
devenit Leader of Romanian Real Estate Brands. A avut și are în
portofoliu cele mai scumpe și mai frumoase imobile din București.
Iubește orașul cu toată ființa sa, este îndrăgostit de Micul Paris și
niciodată nu și-a imaginat că ar putea să trăiască în alt oraș, deși a
văzut toată lumea.
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Vila Mathilda se află într-o locație excepțională, în zona vechilor
Palate din București
Eduard Uzunov: “Vila Mathilda se află într-o zona absolut specială, întro zonă în care, la început de secol 20, se construiau Palate. Avem
Palatul Marmorosch de pe strada Tudor Arghezi, fostul consulat al
Ambasadei Americii. Mai avem un alt Palat reprezentativ, extraordinar,
Palatul H. Spayer care a fost vândut acum un an. Mai este și Palatul
Curții Supreme de Justiție. Această casă, Vila Mathilda este foarte
specială, a fost construită pe o suprafață de 1241 de mp de teren,
construcția este de 950 de mp, în centrul orașului”.

Detaliu tavan,
Vila Mathilda.

Un tablou semnat de Ștefan Luchian s-a vândut cu 300.000 de euro
Eduard Uzunov: “Valoarea de vânzare a proprietății actuale, nici pe
departe nu poate să fie comensurată, datorită valorii uriașe a picturii
murale făcute de Luchian. Un tablou de Luchian a fost vândut cu
300.000 de euro, deci picturile din Casa Mathilda nu pot fi
comensurate, aproape că nu au preț. Marele pictor a fost ajutat la
decorarea interioarelor de alte nume mari: Alexander Clavel, N.
Vermont, Constantin Artachino și Al. Bogdan. Această Casă ar trebui să
facă parte din patrimoniul cultural, face parte pentru că este
monument istoric, dar ar trebui să fie pus mai mult accent pe
patrimoniul cultural”.
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IN MEMORIAM

DORU STĂNCULESCU
(1950 - 2021)

MATERIAL ADUNAT DE

TORY MIHĂESCU

Vestea neașteptatei treceri în neființă a celebrului
nostru coleg Doru Stănculescu (1950 – 2021), nume de
referință al muzicii folk din România, de profesie
arhitect, a șocat publicul larg. Toți i-am cunoscut și
aplaudat activitatea, generații de arhitecți s-au bucurat
de muzica sa și dispariția sa reprezintă o uriașă pierdere
pentru noi.
Muzician desăvârșit, personalitate îndrăgită pentru
talentul și verva sa, pentru romantismul și sensibilitatea
sa, Doru Stănculescu încântă de mai bine de 50 de ani
lumea noastră.
Deplângem astăzi dispariția sa alături de cei care l-au
cunoscut, l-au iubit și apreciat.
Prezentăm câteva dintre gândurile celor care i-au fost
apropiați.

Două amintiri
de arh. Mircea Ochinciuc

"Doru Stănculescu a

Nu pot spune că există o „frăție” a arhitecților, că ne-am

fost unul dintre

iubi ... necondiționat unii cu alții fie și numai grație școlii și

puținii arhitecți pe
care i-am iubit din
inimă cu toții."

profesiei care ne unește. Am însă încredințarea că Doru
Stănculescu a fost unul dintre puținii arhitecți pe care i-am
iubit din inimă cu toții!
Eram asistent și întâmplarea a făcut să fiu de față, în
cabinetul prorectorului Facultății de Arhitectură, când
acesta l-a chemat pe studentul Doru Stănculescu să-l
muștruluiască pentru absențe și pentru nu mai știu ce-l
învinuia profesorul de atelier.
A suportat „morala” senin, spăsit, dar în ochi cu o ușoară
ironie, mascată de rama ochelarilor. Cu greu și doar la
insistențele prorectorului a motivat cauza „indisciplinei
universitare” ce i se reproșa – mărturisindu-și pasiunea
pentru muzică pe care colegii lui o cunoșteau îndrăgindu-i
... „baladele”.
De atunci l-am ascultat, de fiecare dată cu încântare,
asemuindu-l, fie-mi iertată comparația, ... trubadurilor ce
colindau castelele Evului Mediu.
Cu câțiva ani în urmă, când am avut ideea să-i chem la
Balul Arhitecților din 2016 pe Marius Pop, Alexe Andrieș,
Ioana Mântulescu, Mugurel Vrabete și Sorin Minghiat să
cânte pentru arhitecți, fără ... răsplată, Doru a acceptat
amuzat invitația, promițând că va cânta și el 10-15 minute!
Avea să plece odată cu mine pe la 3.00 noaptea, după ce
ne-a oferit un regal cu toate melodiile pe care i le-au cerut
colegii. A fost ultima mea și cea de neuitat întâlnire cu
Doru Stănculescu.
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S-a dus Doru Stănculescu
de arh. Călin Irimescu

"Ne-a legat o
adevărată prietenie

Când m-a sunat ieri Sorin Minghiat să-mi spună de
moartea lui Doru am înțepenit. Nu-mi venea să cred. Și
acum am această senzație ciudată: nu se poate, nu-i

de mai bine de 50

adevărat. Cu puține zile în urmă ne văzusem toți trei,

(cincizeci) de ani."

împreună și cu Gabi și Dan Păsărin, să bem o bere la „Carul
cu bere” din Centrul Vechi.
Ne-a legat o adevărată prietenie de mai bine de 50
(cincizeci) de ani. M-am bucurat și de prietenia părinților
lui. Mama lui Doru mă suna, când știa că trec pe la ei, să
mă întrebe ce vreau să-mi facă de mâncare. Stăteam cu
toții în bucătărie și vorbeam tot ce ne trecea prin cap. Pe
Mihaela Mihai am cunoscut-o la Paris în ani `92-`93. Locuia
în Le Vesinet în afara Parisului, într-o casă înconjurată de
un lac minunat. Ne-am hlizit ca și cum ne cunoșteam de o
viață, depănând amintiri din țară, despre oameni cunoscuți
și amintiri comune. Era vorba să-i fac o casă, dar n-a fost să
fie.
În anii `70-`80 Doru era „Prezidente”. Așa-i spuneam
majoritatea colegilor de cântări. Cu umor, era o formă de
respect. Doru nu se juca pe scenă, cânta din tot sufletul, iar
piesele sale erau niște bijuterii muzicale, de cele mai multe
ori cu texte proprii. Câteodată găsea el versuri ale unor
poeți pe care le îmbrăca în sonorități speciale. Așa a apărut
„Ai, hai” pe versuri de Constantin Săbăreanu și „Ion
Crâșmaru” pe versuri de Octavian Goga, sau „Șambala,
Șambala” o compoziție fabuloasă în care vocile (Doru și
Sorin) sau instrumentele se completau reciproc. Doi
oameni erau o orchestră.
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În timpul în care m-am ocupat de Clubul A și au fost mulți
ani (din 1969 până în 1989 cu o pauză de patru ani

"Niciodată nu a zis
nu. Niciodată nu a
solicitat onorariu."

stagiatura la Suceava) l-am invitat pe Doru să cânte în sala
din str. Blănari. De foarte multe ori. Niciodată nu a zis nu.
Niciodată nu a solicitat onorariu. Întotdeauna sau aproape
întotdeauna venea cu Minghiat, cu care a fost coleg de
grupă, la școala noastră.
A intrat la Arhitectură după un an de STACO și asta a fost
dragostea lui în afară de muzică. Cu multe peripeții a
terminat prin anii `84.
Doru a bătut toată țara cu muzica lui. S-a bucurat de un
succes enorm. A fost categoric, un lider autentic al
generației sale. O muzică rafinată, fără nimic complicat, cu
mesaje foarte percutante într-o mantie muzicală
personală. Marele muzician Dan Andrei Aldea l-a invitat în
studioul său din Munchen să-i reorchestreze piesele
imprimate mai întâi la Electrecord sau la Vali Sterian. Pe
cine a mai orchestrat Aldea??? Spunea despre Doru că este
cel mai mare compozitor român în viață.
Ascultați discurile făcute de Doru cu Aldea și o lume
întreagă se va revărsa peste voi. Păcat că s-a dus să-l
întâlnească prea devreme. Mult prea devreme.
Mie, Doru îmi va lipsi foarte mult. Parcă-l aud „Ce faci
Doruleț? Fac ce vreau” și vorbeam despre orice. Mereu mă
invita pe la el să-i gust ce „oficia” ca bucătar sau mergeam
să mâncăm pește pe la Zexe sau la mine acasă.
S-a dus un bun și vechi prieten, Doru Stănculescu. Mă rog
ca bunul Dumnezeu să-l odihnească și să-i dea liniște
sufletească.
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"Nu are rost să
vorbesc despre
cântecele lui, ele au
rămas și vor rămâne
neuitate marturii ale

L-am văzut prima dată pe viu
la Club A
de arh. Iulian Vrabete

unui romantism
inegalabil și ale unei

L-am văzut prima dată pe viu la Club A, într-unul din

sensibilități unice."

incredibilele concerte nocturne prilejuite de deschiderea
sau aniversarea Clubului. Între mine și Doru Stănculescu
era pe atunci distanța firească dintre un spectator și un
artist. În curând aveam să ne întâlnim în fraternitatea
involuntară din spatele scenei, înainte de nenumărate
spectacole sau festivaluri. Am împărțit ultima dată scena la
Balul Arhitecților din 2016, cântând pentru foștii noștri
colegi și profesori, astfel că prima și ultima noastră
întâlnire au fost ambele sub generosul semn al arhitecturii.
„Prezidente”, căci acesta îi era numele în rândul colegilor,
își merita porecla, pentru că boema apariției sale în
costumații cu ștaif de vechime, emfaza plină de umor și
mustățile răsucite o îndreptățeau pe deplin. Nu are rost să
vorbesc despre cântecele lui, ele au rămas și vor rămâne
neuitate marturii ale unui romantism inegalabil și ale unei
sensibilități unice.
Neuitate vor rămâne și amintirile noastre cu Doru, simbol
al unei perioade de aur a Institutului de Arhitectură, anii
’70, când școala, creativitatea și muzica ascundeau în ele
fronda față de cenușiul aparent al acelor vremuri.
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Casa artistului
"Pe Doru l-am
cunoscut la Club A și
am rămas parteneri
de scenă timp de 49
de ani."

de arh. Sorin Minghiat

Într-un bloc din strada Viitorului, cum spun lăutarii „în
stație la Lizeanu”, undeva la etajul 8, și-a dus ultimele zile
prietenul meu, marele artist Doru Stănculescu, muzician
printre arhitecți, cel mai mare compozitor al generației
sale, așa cum spunea Dan Andrei Aldea. Pe Doru l-am
cunoscut la Club A și am rămas parteneri de scenă timp de
49 de ani.
În modestul apartament, pe lângă bucătăria care te
întâmpina de la intrare, dată fiind pasiunea lui pentru
gătit, un loc foarte special era dormitorul lui Doru. De cum
intrai, în dreapta era un pat metalic lipit de perete, cât să
facă loc unei mari planșete așezate în mijlocul camerei.
Deasupra patului avea niște polițe înțesate cu cărțile lui
dragi. Te strecurai pe lângă o comodă și un scaun cu spătar
până la fereastra de pe peretele opus, unde era nelipsitul
televizor. Lângă acesta, în colțul din stânga, era un toc de
chitară, adăpostind un valoros instrument muzical, ales cu
mare grijă împreună cu prietenul lui Dan. Pe planșetă,
împrăștiate în dezordine, avea numeroase lucruri și
instrumente de desen, peste care se depusese mult praf. Și
tocul chitarei începuse să se prăfuiască și el. Se deschidea
din ce în ce mai rar, iar acum va rămâne închis pentru
totdeauna.
Doru ne-a lăsat singuri și a plecat să cânte la Sfinți.
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