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ȘCOLI DE VARĂ DE ARHITECTURĂ,
TABERE DE CREAȚIE

REVITALIZARE RURALĂ
GALA DE PREMIERE SIBIU

FOTO: RAW ART PHOTOGRAPHY

DE ANA DONȚU
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CENTRUL DE INFORMARE
TURISTICĂ - PRIMĂRIA SIBIU

29 OCTOMBRIE 2021

Gala de premiere a Secțiunilor „Școli de
vară de arhitectură, tabere de creație” și
„Revitalizare rurală” ale Bienalei
Naționale de Arhitectură 2021, Ediția a
XIV-a „acum”, a avut loc vineri, 29
octombrie, ora 18:00, la Centrul de
Informare Turistică din cadrul Primăriei
Municipiului Sibiu.

arh. Mircea Țibuleac
PREȘEDINTELE UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, SUCURSALA SIBIU

Dl arh. Mircea Țibuleac, președintele Uniunii Arhitecților din România
Sucursala Sibiu, a moderat gala și a vorbit despre dificultățile de a
organiza un eveniment de o asemenea complexitate în condițiile de
restricție pandemică, de provocările întâmpinate și depășirea lor prin
contribuția tuturor celor implicați și cu sprijinul doamnei primar al
Municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

arh. Ileana Tureanu
PREȘEDINTELE UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
„La Bienala trecută, Sibiul a găzduit o secțiune nouă la acea vreme,
care a fost un succes, iar astăzi, în semn de recunoștință, am venit cu
cea mai nouă secțiune a Bienalei, cu școli de vară și de creație
meșteșugărească. Este și cel mai de prestigiu domeniu al activității
noastre care a adus României ceea ce n-a adus nimeni până acum:
Premiul «Europa Nostra» pentru Ambulanța Monumentelor, iar anul
acesta Marele Premiu «Europa Nostra» și Premiul publicului pentru
patrimoniu Bisericii din satul Urși. Au fost peste 600 de proiecte
participante în 15 secțiuni. A fost o participare de o calitate
extraordinară, a fost greu pentru toți jurații să se decidă, au fost multe
proiecte pe care nu le-a departajat decât o stare de spirit a juriului, dar
angajamentul pe care ni l-am luat este să promovăm întregul tezaur
de proiecte. Toți participanții la Bienală vor fi promovați de revistele
noastre, de participările noastre. Noi prețuim fiecare participare!”
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GALA DE PREMIERE

DIPLOME DE EXCELENȚĂ

În calitate de președinte al Uniunii Arhitecților din România, dna Ileana Tureanu a
acordat diplome de excelență dlui Mircea Țibuleac, dlui Tudor Ștefan Popa,
președintele AIOS, devenit recent membru al Sucursalei UAR Sibiu, care s-a implicat
foarte activ în organizarea acestui eveniment, precum și dnei Dana Coman care, din
păcate, nu a putut fi prezentă la gală.
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GALA DE PREMIERE

Astrid Fodor
PRIMARUL MUNICIPIULUI SIBIU
„Le ascultam mai înainte pe tinerele noastre studente care ne spuneau
de ce tema este «Acum». Și m-am oprit la prima, când se spunea că
«Acum este nevoie de arhitectură». Și eu mai adaug: acum este nevoie
de arhitecți și poate și de urbaniști. Aici vorbesc în calitate de primar,
care știe câtă nevoie este de arhitecți, noi ne confruntăm cu această
problemă. Eu vă doresc mult succes și felicitări pentru tot ceea ce
faceți!”

Ștefan Bâlici
MANAGERUL GENERAL AL INSTITUTULUI NAȚIONAL AL
PATRIMONIULUI
„Apreciez foarte mult efortul pe care fiecare echipă îl face nu doar
pentru a salva un loc, pentru a redescoperi sau a ține în viață un
meșteșug, ci și pentru a educa tinerii care participă la toate aceste
inițiative, dar și comunitățile. Cred că în fiecare dintre exemplele pe
care le vedem aici se leagă niște fire foarte solide între echipele care
pun pe picioare astfel de proiecte și comunitățile locale. Acesta este
unul dintre câștigurile mari. Dincolo de frumusețea proiectelor și a
monumentelor asupra cărora se intervine în unele dintre aceste cazuri,
rămâne și această țesătură de legături care se crează între comunități.
Pentru Institutul Național al Patrimoniului tema școlilor de vară a
apărut ca o necesitate.”
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REVITALIZARE RURALĂ

GALA SECȚIUNII

Curator

Juriu

IRINA SCOBIOLA

ANDREEA MATACHE

ZOLTÁN MÁTHÉ

IOANA ZACHARIAS
VULTUR
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PREMIUL SECȚIUNII

Autori:

VIILA CHEIA

ARH. PAUL-MIHAI MOLDOVAN, ARH. ANAMARIA MOLDOVAN, ARH. ADRIAN-IOAN
URDA, ARH. VICTOR-IOAN ȘTEFAN, ARH. ADRIAN OVIDIU BUCIN, ARH. DANIELA
VIERU, STUD.ARH. DIANA CÂNȚA, ARH. FLORIN VASILE LAZĂR, ARH. ESZTER SZOKE

Priveliștea superbă asupra văii Arieșului, din punctul cel mai înalt al livezii de caiși ce
găzduiește Viila Cheia, stă la baza așezării și a formei casei de oaspeți. Construcția devine o
barieră ce întârzie întâlnirea oaspeților cu priveliștea, dar o dată intrați în camera de zi,
perspectiva forțată obținută de conformarea spațiului în plan și secțiune o dezvăluie în
întregime. Camera de zi separă și orientează cele trei componente ale programului
arhitectural: zona camerelor de cazare, zona destinată gazdelor și zona subsolului cu destinație
mixtă. Subsolul ancorează și mai bine volumetria în sit fiind așezat într-o scobitură rezultată în
urma exploatării, la scară mică, de gips și alabastru. Cele 5 camere destinate cazării oaspeților
sunt orientate sud-estic și legate de livadă prin intermediul unor terase ce ascund câte o zonă
de odihnă.
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Autori:

MUZEUL - ATELIER
ȘCOALA DE LA PISCU

ARH. COSMIN PAVEL, ARH. CRISTINA CONSTANTIN
STUDENȚI ARHITECȚI : ANA BĂBUȘ, ANCA BARDAN, SABINA BOBRIC, DANIELA
HUREZEANU, ADONIS LEMNARU, TEODOR NEAGU, DIANA NECULA, OCTAVIAN
PUIU, MIHAI STOICA, ANDREI SUBȚIRICĂ

Un sat de câmpie, desprins din șosea, întins între un șir de bălți și albia Ialomiței, cufundat în
toropeala prăfoasă a unei așteptări cu obiect ambiguu. Un peisaj monoton, domol, bine așezat
în propria banalitate. La prima vedere nimic nu vine în față, nimic nu se anunță cu tărie, totul e
previzibil. Silueta bisericii flancată de brazi, casele vechi cu prispe gracile căzute în uitare, case
noi cu siluete voluptoase, vechea școală modernizată, câteva magazine sătești cu terase,
mușterii și frigidere în stradă. Până la mijlocul anilor ‘60, timp de mai bine de un secol, aici au
ars neîntrerupt zeci, sute de cuptoare de olărit, producând vasele de Pisc. O ceramică utilitară,
folosită în casă, în viața de toate zilele, la sărbători, praznice și parastase. Lucruri de folos
modelate în lutul piscului, arse în cuptoarele lui, călătoreau apoi în tot cuprinsul țării, până jos
la Dunare, intrând în case. Au venit peste toate cooperativizarea, progresul, societatea de
consum și cuptoarele din Pisc s-au stins și s-au surpat prin ogrăzi. Muzeul-Atelier Școala de la
Piscu este locul în care această istorie este cercetată, povestită, dusă mai departe. Adriana –
istoric de artă și Virgil Scripcariu – sculptor sunt cei care instalându-se aici, au dez-văluit locul, iau aflat povestea și rostindu-i-o i-au scos la iveală, chipul. Au facut în sat casă, atelier, cuptor,
școală. S-au contopit cu ființa acestui sat și i-au reconstruit, prin colecția de oale recuperate din
gospodării, trupul cel de lut. Ei au voit să faca în mijlocul satului, pe un pământ larg, un loc de
învățare și de inspirație pentru cei de aici și de aiurea, o casă a muzelor – MUSEUM.
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Autor:

REABILITARE ȘI EXTINDERE
CASĂ TRADIȚIONALĂ, GÂRCIU

ARH. DÉNES PÉTER, DPDA STUDIO

Proiectul are ca și obiect o gospodărie tradițională specifică regiunii, o casă țărănească în față și
corpul transversal a șurei în spate. Scopul proiectului era salvarea gospodăriei lăsată în
paragină și extinderea spațiului de locuit fără alterarea valorilor arhitecturale existente.
Casa a fost reabilitată cu mare atenție, folosiind materiale și technologii tradiționale.
Volumul reținut inserat în acest context încearcă să rămână neobservat, devine vizibil aproape
odată cu intrarea în curte.
Dialogul este inițiat printr-o îndoire ușoară către prispa casei existente. Decupajele generoase
în interiorul steril direcționează privirea către valorile arhitecturale moștenite.
Configurația funcțională a casei face posibilă valorificarea sa ca și casă de oaspeți, fiecare
cameră având baia proprie.
În viitor există intenția pentru reconversia șurei.
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Autori:

GRĂDINIȚĂ CU
PROGRAM PRELUNGIT

ARH. LŐRINCZ BARNA, ARH. ANDRÁS ALPÁR

Clădirea s-a construit într-un țesut specific satelor secuiești cu loturi înguste și lungi în
adâncime, în centrul compus din ansamblul bisericii catolice de monument istoric și clădirea
școlii din sec. XIX.
Datorită premiselor date de teren și modul tradițional de conformare la aceste condiții,
volumul clădirii propuse este alungită. Pentru a nu creea un ax puternic care concurează cu
volumul școlii și pentru a prelua unghiurile firești a terenului și a clădirilor din jur acest volum
alungit are o formă frâmtă, subdivizată în volume mai mici.
Elementele componente sunt înșiruite de-a lungul laturei vestice care formează o fațadă de
dos, încăperile având deschideri pe partea sud-estică.
Acoperișul este de tip șarpantă, cu o înclinație de 40 de grade, caracteristic zonei.
Primul volum spre stradă are o configurație și un finisaj specific caselor din localitate: cu un
raport plin-gol specific și cu finisaj tencuit. Volumele mai spre spate urmează arhitectura
clădirilor anexe ale gospodăriilor cu volumuri mai consistente și cu finisaj de placaj de lemn.
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ȘCOLI DE VARĂ DE ARHITECTURĂ,
TABERE DE CREAȚIE

GALA SECȚIUNII

Curator

Juriu

ALEXANDRA
MIHAILCIUC

SILVIA DEMETER-LOWE

EUGEN VAIDA

RALUCA VIȘINESCU

Alexandra Mihailciuc
COORDONATOARE A PROGRAMULUI CULTURAL „BATEM FIERUL LA
CONAC!”
„Mulțumim pentru seriozitate și pentru anii întregi în care ne-ați
încântat cu acest demers. Așa cum bine știți toate proiectele au în
spate culise și în spatele acestor nominalizări s-au ascuns idei în dialog
și discuții, de aceea aș vrea să-i invit pe jurați să ne împărtășească câte
ceva din ce au discutat, fiindcă este realmente esențial și de interes.”

Silvia Demeter-Lowe
ORGANIZATOR AL ATELIERULUI DE LA MESENDORF
„Uitându-mă la proiectele de astăzi, am avut bucuria să văd că
inițiatorii acestor școli de vară sunt cei care au participat la atelierele
mele de la Mesendorf cu mai bine de 10-12 ani în urmă. Alt lucru care
mi se pare extraordinar este că atunci era o mișcare de pionierat, iar
acum primește în sfârșit o recunoaștere și există o secțiune dedicată
școlilor de vară.”
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ȘCOLI DE VARĂ DE ARHITECTURĂ,
TABERE DE CREAȚIE

GALA SECȚIUNII

Raluca Vișinescu
BIROUL DE ARHITECTURĂ BLOC OFFICE
„Mă bucură mult că s-a făcut această secțiune și că s-a participat cu
proiecte de o calitate arhitecturală foarte înaltă care ar fi printre cele
mai bune la orice secțiune, iar faptul că au ales să reprezinte școlile de
vară mi s-a părut cu atât mai îmbucurător. În decizia de jurizare am
privit și în viitorul acestei secțiuni a bienalei. Școlile de vară au tradiție
și an de an vin cu ceva nou. Prin premiere s-a vrut deopotrivă să
prețuim această tradiție, dar și să acordăm credit celor noi, să ne uităm
la valoarea obiectului de arhitectură.”

Eugen Vaida
FONDATOR ȘI PREȘEDINTE AL REȚELEI COLECȚIILOR ȘI MUZEELOR
ETNOGRAFICE SĂTEȘTI PARTICULARE DIN ROMÂNIA (RECOMESPAR)
„Aproape toți cei din juriu, cei premiați, cei care au venit aici reprezintă
mișcarea rurală a arhitecților din România. Prin ordinul arhitecților am
fixat acum șapte ani acest grup de lucru rural, după care a venit și
secțiunea Bienalei Naționale. Este important că există aceste școli de
vară și am reușit să înființăm un fond de finanțare pentru ele și le-am
scos în evidență. Sunt peste 35, iar cu ajutorul finanțării apar și mai
multe. De ce la Sibiu s-a organizat această gală? Pentru că aici sunt
șase școli de vară. Nu vrem doar să salvăm patrimoniul, ci și să facem o
arhitectură contemporană de bună calitate. ”
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PREMIUL SECȚIUNII

Autor:

RESTAURAREA UNEI BOLȚI
TIP CALOTĂ BOEMĂ

FUNDAȚIA TRANSILVANIA TRUST

Restaurarea bolții tip calotă boemă în fostele grajduri ale castelului Bánffy din Bonțida este
parte integrantă a proiectului de salvare, restaurare și revitalizare a acestui monument istoric,
considerat la începutul secolului XX Versailles al Transilvaniei. Fostul grajd al castelului, locația
proiectului, s-a construit în secolul al XVIII-lea în stil baroc ca parte a Curții de Onoare. După
naționalizare și folosirea inadecvată a spațiului, a ajuns în stare avansată de degradare și ruină.
După consolidarea structurală din anii 2006-2007, s-a început restaurarea, reconstrucția
interioară, iar în acest proces restaurarea bolților de tip calotă boemă sau a vela este un pas
foarte important din mai multe aspecte: se revine la structura originală a spațiului interior, se
realizează cu ajutorul tinerilor voluntari (studenți universitari de la specializările arhitectură,
inginerie, istoria artei, arheologie, etc. sau angajați ai firmelor de construcție care doresc să se
specializeze în domeniul protecției monumentelor istorice), care învață de la meșteri cum se
reconstruiește o astfel de boltă, lucrând cot la cot.
Bolta realizată în anul 2019 este rezultatul unei tabere de restaurare (program educațional cu o
istorie de 20 de ani), în perioada 4-17 august cu participarea a 25 tineri în total, conduși de 2
meșteri zidari.
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Autori:

ȘCOALA DE LA BUNEȘTI

ANA MARIA GOILAV, PETRE GURAN

Echipe mixte formate din studenţi, arhitecţi, profesori, meşteri şi săteni produc obiecte
contemporane de studiu care se adresează atât arhitecţilor cât şi publicului larg. Cel mai bine
reprezentat numeric grup ţintă este cel al studenţilor arhitecţi, care au posibilitatea echivalării
practicii din curricula universitară. De asemenea, proiectul se adresează arhitecţilor aflaţi în
stagiul de obţinere a dreptului de semnătură, dar şi tuturor arhitecţilor preocupaţi de
dezvoltarea profesională individuală. Un grup ţintă din ce în ce mai bine reprezentat este acela
al locuitorilor din mediul urban care migrează înspre rural, direct interesați de practica
recondiționării și a adaptării construcțiilor vechi la nevoile actuale. A treia categorie de
beneficiari o reprezintă membrii comunităţii locale, alături de autorităţi, care sunt atrași în
proiect cu scopul sensibilizării pentru cultivarea specificului local, prin păstrarea şi
recondiţionarea structurilor vechi valoroase şi recursul la resurse locale. Nu în ultimul rând,
încercăm să recuperăm meşteşugul autentic şi să formăm pe fundamentul lui o nouă
generaţie de meşteri. Pe lângă toţi aceştia, trebuie amintiţi reprezentanţii altor domenii
profesionale conexe arhitecturii, în primul rând artele vizuale şi, mai larg, artele liberale:
filosofia, filologia sau istoria.
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Autori:

ȘCOALA DE VARA DIN JURILOVCA

ARH. RALUCA ZAHARIA, ARH. IULIA MANIȚIU - ATELIER RIDA
ING. HORIA MIHNEA - CROSS STRUCTURAL DESIGN
MARIAN STEREA, DANIELA STEREA - LIPOVENESC

Aflată la ediția a doua, Școala de Vară de la Jurilovca propune o incursiune în tehnicile
constructive tradiționale specifice regiunii dobrogene pe fundalul unei gospodării tradiționale
lipovenești din 1893. Proiectul Lipovenesc a început în 2018 cu achiziționarea de un cuplu de
fotografi (Marian și Daniela Sterea) a casei tradiționale din Str. 1 Mai 40, una din puținele case
care iși păstrează integral aspectul exterior și interior nealterat.
In 2020, prima ediție a Școlii de vară, s-a desfășurat în plină pandemie, fiind axată pe producția
de cărămizi de chirpici necesare pentru refacerea casei datând din 1893 dar și a unui corp nou
de clădire ce urmează să înlocuiască o veche anexă.
In 2021, a doua ediție a extins meșteșugurile tradiționale cu ateliere de traforaj în lemn
(tâmplarul Tolic din Sarichioi), acoperiș de stuf (meșterul Dobrin din Jurilovca), zidărie piatră
(Daniela Sterea), cărămizi chirpici (Titina Sterea), tencuială coamă gard tradițional (Daniela
Sterea și Raluca Zaharia).
2020 - 2021 este perioada în care proiectul obține autorizația de construire ceea ce permite ca,
simultan cu desfășurarea școlii de vară, să fie deschis participanților și șantierul de reconstruire
al corpului C2. Astfel au putut să observe modul de realizare al unui beci tradițional de piatră.
2021 - 2022 și edițiile viitoare ale școlii de vară aprofundează tehnicile tradiționale (lemn, piatră,
stuf, chirpici, olane, tencuieli tradiționale) aplicate pe corpurile de clădire existente în baza
proiectului etapizat de intervenție.
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Autori:

ȘCOALA DE VARĂ
„CASA LUTULUI”

ARH. COSMIN PAVEL, SCULPTOR VIRGIL SCRIPCARIU, GABRIEL ENE ȘI ECHIPA ”AIR
BUILDERS” - ÎNDRUMĂTORI TEHNICĂ LIGHT STRAW CLAY

Povestea locului începea în 2016 când Adriana și Virgil Scripcariu se hotărau să întemeieze un
muzeu dedicat ceramicii dar și altor tehnici tradiționale de prelucrare a pământului, la Piscu,
un fost sat de olari din vechii codri ai Vlăsiei. Cercetarea, colecția de artefacte și lucrul cu
comunitatea pe teme de patrimoniu cultural local începuse cu 10 ani înainte. Proiectul
Muzeului se născuse ca lucrare studențească, cu îndrumarea Arh.Cosmin Pavel. Expolarea
satului și cercetarea arhitecturii țărănești din Muntenia fuseseră ingrediente importante pentru
planul noii clădiri, un edificiu neobișnuit în context rural. Școala de vară ”Casa lutului” a fost
evenimentul care a generat construirea a doi pereți în colțul sud-vestic al clădirii. Tehnica de
construcție aleasă a fost Light Straw Clay și a fost experimentată prima dată în SUA. Este
adaptată după tehnici tradiționale, schimbând însă proporția ingredientelor compoziției de
construit, în favoarea economiei de mijloace și a scăderii greutății zidului. Light Straw Clay
înseamnă 90% paie și 10% argilă de olărit. Ghizii nostri în această tehnică au fost ”Air builders”,
o mână de pasionați ai construcțiilor naturale, conduși de Gabriel Ene. S-a lucrat cu un grup de
15 studenți arhitecți. Timpul de lucru: 9 zile. Suprafața zidului: 50 m2, grosime 40 cm. Zidul a
fost finisat cu tencuială de pământ și nisip, lăsându-se și zonă de compoziție cu paie aparentă.
La exterior s-a finisat cu var. Cele 2 ziduri ocrotesc scara de acces la nivelul clădirii și
adăpostesc, sub scară, zona tehnică de centrale termice, asigurând temeinic coordonata
ignifugă.
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FOTO: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

ATELIER

FERONERIE DE ARTĂ

În curtea Bisericii Evanghelice din
Sibiu feronierii de artă Gaetan le Gall,
Adrien Corbin, Quentin Guillerm-Le
Guen și Germain Fortin au făcut o
demonstrație de meșteșug pentru
toți cei interesați.
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CASELE FAMILIALE V4
CONFERINȚA ARHITECȚILOR DIN
UNGARIA, CEHIA, SLOVACIA, POLONIA

DE ANA DONȚU

FOTO: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC, RĂZVAN HATEA
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19 OCTOMBRIE 2021

CENTRUL DE CULTURĂ
ARHITECTURALĂ

Marți, 19 octombrie, la sediul Uniunii
Arhitecților a avut loc Conferința Țărilor de
la Visegrád cu participarea dnei Ileana
Tureanu - președintele Uniunii Arhitecților
din România, Lorin Niculae - comisar BNA
2021, András László Kósa - directorul
Institutului Maghiar, András Borsos secretarul general al Asociației Arhitecților
din Ungaria, Wojciech Małecki - Maleccy
Biuro Projektowe, Polonia și Villányi Norbert.

Începând cu 2008, expoziția itinerantă „Case unifamiliale din Grupul de la Visegrad” prezintă în fiecare
an câte 4 case unifamiliale din Republica Cehă, Polonia, Ungaria și Slovacia. Expoziția oferă o imagine de
ansamblu a situației arhitecturale a țărilor din V4. Scopul expoziției este de a prezenta publicului larg și
profesioniștilor case de înaltă calitate, influențând astfel modul în care oamenii se gândesc la arhitectură
și la mediul construit. Expoziția a fost organizată în colaborare cu Asociația Arhitecților Maghiari (MÉSZ),
Asociația Arhitecților Polonezi (SARP), Asociația Arhitecților Slovaci (SAS), Asociația Arhitecților Cehi (OA),
Facultatea de Arhitectură a Universității Tehnice din Praga și Institutul de Arhitectură al Universității
Tehnice din Košice. Expoziția itinerantă a fost vernisată pe 18 octombrie la București, în cadrul Bienalei
de Arhitectură din România, la Teatrul Național din București.
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arh. Ileana Tureanu
PREȘEDINTELE UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
„Vreau să mulțumesc Institutului Maghiar, colaboratorul nostru
permanent, fiindcă pentru a treia oară ajung la noi realizările
arhitecților din Țările de la Visegrád în materie de locuințe individuale
și ne prilejuiește un schimb de idei, de impresii. Spre deosebire de anii
trecuți, ne aflăm chiar în miezul Bienalei Naționale de Arhitectură și
astfel am putut să contribuim astăzi cu proiectele remarcate și
proiectele nominalizate în Bienală. Suntem extrem de încântați de
proiectele pe care le-am primit anul acesta și sper să le apreciați și
dumneavoastră”.

András László Kósa
DIRECTORUL INSTITUTULUI MAGHIAR

„Expoziția «Case unifamiliale din Țările de la Visegrád» este un proiect
care se realizează în fiecare an și sperăm să-l aducem aici de fiecare
dată. Sunteți o gazdă foarte primitoare. Anul acesta e un pic mai
special, pentru că Ungaria deține președinția Țărilor de la Visegrád, de
aceea am organizat și această conferință mică. Avem doi invitați, un
cuplu beneficiar al unei case unifamiliale care a fost nominalizată”.
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Wojciech Małecki
MALECCY BIURO PROJEKTOWE, POLONIA
A prezentat două proiecte din Silezia:
Departamentul de Radio și TV al Universității din Silezia, Katowice
Noul Departament de Radio și TV al Universității din Silezia este situat
pe un teren vacant, într-o zonă consolidată a orașului Katowice. Pe
teren, în mare parte gol, exista o clădire abandonată pe care clientul
plănuia inițial să o demoleze. Proiectul păstrează această clădire și îi
adaugă o extindere, protejându-i totodată stilul. Pe lângă aceasta,
cuprinde încă o clădire de înălţime mai mică ce ocupă zona blocului
interior, lăsând curtea centrală proeminentă. Designul proiectului
nostru își propune să fie sensibil cu arhitectura clădirii existente și
profită de valorile vizuale ale acesteia, construind deasupra un volum
abstract. Noua clădire ocupă întreaga parcelă și în același timp
formează o curte centrală, aceasta devenind elementul cheie pentru
toate activitățile sociale care se desfășoară în jurul studiourilor și sălilor
de curs de la noua secție universitară.
Nowy Werdon
Proiectul complexului de locuințe Nowy Werdon a apărut ca un
răspuns la apelul cooperativei MGSM din Ruda Śląska. Am fost intrigați
de această provocare - Ruda Śląska, situată la doar 15 minute de mers
cu mașina de centrul Katowice, este un complex urban bine
poziționat, dar sărac, compus din mici clădiri pentru mineri, unite în
secolul al XX-lea într-un district (Wirek), caracterizat prin frumoasa
biserică neogotică din 1909. Complexul de clădiri, aflat vizavi de
biserică, poartă denumirea de „Werdon”, denumire care provine de la
locuitorii ei - veteranii bătăliei din Verdun, care s-au stabilit în zonă.
Ideea primei investiții a MSGM este un act de revitalizare a cartierelor
de locuințe dărăpănate, care sunt foarte comune în Silezia. Vechile
case multifamiliale, construite pentru minerii din Silezia, nu au rezistat
timpului și nu au mai putut fi renovate, așa că au trebuit demolate și
înlocuite cu clădiri noi. Am fost atrași de acest model de acupunctură
arhitecturală și am respectat structura urbană și pe cea a clădirilor
existente, dar am conferit o nouă calitate a spațiului

pag. 23

ANDRÁS BORSOS

INFO 2

András Borsos
SECRETARUL GENERAL AL ASOCIAȚIEI ARHITECȚILOR DIN UNGARIA
András Borsos a prezentat proiectele participante în expoziție ale
arhitecților maghiari, precum Hello Wood Kabinka, Ferdeház Paradigma Ariadné, Casa familială din Piliscsaba, Cabinet veterinar și
farmacie în Kapuvár, Biserica Baptistă din Verőcei, Renovarea Bisericii
reformate din Békés veche de 300 de ani etc. De asemenea, a vorbit
despre obiectivele istorice ale Asociației Arhitecților din Ungaria,
strategiile, proiectele și colaborările lor.

Hello Wood Kabinka

Ferdeház

Casa familială Piliscsaba

Biserica reformată, Békés

„Asociația Arhitecților din Ungaria este o organizație non-profit fondată
în 1902 drept reprezentantă a calității profesiei de arhitect și
colaborează cu alte domenii ale artei, precum și cu organizații
internaționale de arhitectură, în cazul de față - Uniunea Arhitecților din
România.”
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Villányi Norbert
V. MARTON ROZÁLIA, VILLÁNYI NORBERT
Majoritatea construcțiilor noastre sunt situate în Budapesta. În
activitatea noastră nu ne-am limitat doar la anumite tipuri de proiecte,
ci ne-am implicat într-o mare diversitate cum ar fi proiecte pentru
clădiri istorice, pentru lăcașuri de cult, construcții industriale sau
rezidențiale, precum și proiecte de design interior, mai ales în ultimii
câțiva ani. În această prezentare vreau să vă arăt câteva dintre lucrările
noastre cele mai dragi, care sunt speciale pentru noi într-un fel sau
altul. Și aș vrea să încep cu această casă, o construcție foarte mică,
proiectată în 2014 și realizată în 2015. Este căsuța noastră de vacanță
situată într-un sat micuț.

Lorin Niculae
COMISAR BNA 2021

Am văzut exemple superbe de arhitectură. Selecția a fost făcută de
jurii din mai multe țări, bazată pe criterii diferite. Cehia a adus design
abstract, Ungaria - exemple foarte interesante de lucrări din materiale
speciale, Polonia - construcții de o geometrie deosebită, Slovacia clădiri foarte frumoase din materiale naturale. Dar, dincolo de toate
acestea, am văzut lucrări de înaltă calitate.
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ARHITECTURA VERDE, SUSTENABILĂ
O SECŢIUNE CU SPERANŢE PENTRU VIITOR

DE CONF. DR. ARH. DORINA ONESCU-TĂRBUJARU
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La mijlocul toamnei, mai precis pe data de 18 octombrie, la Teatrul Naţional din Bucureşti,
bătea gongul, şi s-a ridicat cortina Bienalei Naţionale de Arhitectură 2021 (BNA 2021),
denumită anul acesta ACUM. După o lună de zile plină de evenimente, a sosit momentul să se
lase cortina.

S-a muncit intens, în condiţiile actuale destul de precare din cauza pandemiei, atât la promovarea
concursului printre arhitecţi, în scopul înscrierii a cât mai multor proiecte, cât şi la organizarea galelor de
premiere, dar şi a activităţilor culturale conexe secţiunilor: expoziţii cu lucrările din concurs, expoziţii
tematice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde/dezbateri cu membrii juriilor - dar şi cu alţi invitaţi,
lansări de carte, vizite la obiective arhitecturale, concerte sau momente muzicale etc..
Rezultatele au fost pe măsură, în final, fiind înscrise cinci sute cincizeci de proiecte în cele cincisprezece
secţiuni ale bienalei. Da, anul acesta au fost cincisprezece secţiuni, faţă de ediţia anterioară din 2018,
când au fost doar unsprezece, iar la ediţiile din 2016 şi 2014 au fost doar şase, respectiv şapte secţiuni. În
fruntea clasamentului s-a situat secţiunea Arhitectură de Interior cu aproape opt zeci de proiecte, iar la
coada listei s-a aflat secţiunea Arhitectura verde, sustenabilă, cu doar nouă proiecte. Ce s-a întâmplat cu
această sectiune fierbinte şi care ar fi trebuit să fie în top, că a ajuns cenuşăreasa bienalei? Şi tocmai
când România se pregăteşte să fie, peste doi ani, gazda concursului internaţional Solar Decathlon
Europe, cea mai importantă competiţie universitară de case sustenabile! Aceasta a fost situaţia, nu avem
cum s-o schimbăm şi trebuie să mergem mai departe.

În final, după dezbaterile din cadrul secţiunii Arhitectură verde, sustenabilă, juriul format din Marius
Şoflete, Iulia Stătică din Anglia şi Kristia Argyridou-Christou din Cipru, a hotărat caştigătorul ca fiind
EFdeN Sustainable City. Aceasta reprezintă o recunoaştere binemeritată şi binevenită la noi în ţară a ce
înseamnă EFdeN care, în străinătate, este deja cunoscut de mai mulţi ani.

Imagini de la festivitatea de premiere
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„EFdeN Sustainable City a luat naştere ca urmare a dorinţei de a integra cele două prototipuri de case
solare EFdeN care au reprezentat România la competiţiile Solar Decathlon într-un concept mai amplu,
un laborator urban. Obiectivul este de a crea un model de bune practici în continuă dezvoltare pentru
viitorul oraşelor din Romania, dar şi un catalizator al comunităţii" după cum menţionează autorii pe siteul de prezentare al bienalei.
La numai două zile după Gala de premiere, a avut loc un eveniment găzduit de EFdeN şi anume
„Arhitectura sustenabilă ACUM şi în viitor", o masă rotundă/dezbatere cu participarea membrilor juriului
şi a curatorului secţiunii Arhitectură verde, sustenabilă, a comisarului BNA 2021 Lorin Niculae şi a
reprezentantului EFdeN, Mihai Toader Pasti. Discuţiile s-au purtat în jurul cenuşăresei bienalei care,
pentru moment, a devenit prinţesă.

Aspecte de la masa rotundă

Oraşul sustenabil/oraşul viitorului

În episodul următor vor fi prezentate mai multe evenimente organizate şi găzduite de EFdeN, la sediul
din oraşul sustenabil/oraşul viitorului, în cursul anului care tocmai se sfârşeşte.
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VIAȚA NESIGURĂ
A MONUMENTELOR DIN BUCUREȘTI (I)

DE ARH. ALEXANDRU PANAITESCU

Surse bibliografice și ale ilustrațiilor:
Ioana Beldiman, Sculptura
franceză în România (1848-1931),
Editura Simetria, Bucureşti, 2005.
Anca Benera şi Alina Şerban
editori, Bucureşti. Materie şi
Istorie. Monumentul public şi
distopiile lui, Editura Institutului
Cultural Român, Bucureşti, 2011.
Dan Berindei, Sebastian
Bonifaciu, Bucureşti, Ghid
turistic, Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1978.

Valentina Bilcea şi Angela Bilcea, Dicţionarul monumentelor şi locurilor celebre din
Bucureşti, Editura Meronia, Bucureşti, 2009.
Cezar Petre Buiumaci, Ieri şi astăzi în Bucureşti - Then and now in Bucharest, Editura
Muzeului Municipiului Bucureşti, 2016.
Şerban Caloianu şi Paul Filip, Monumente bucureştene, tipărit la Monitorul Oficial RA,
Bucureşti, 2009.
Viorica Dragu Dimiriu, Povești cu statui și fântâni din București, Editura Vremea, București,
2010.
Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979.
Alexandru Panaitescu, De la Casa Scânteii la Casa Poporului, Editura Simetria, București,
2012.
Alina Ioana Şerbu, Marius Butunoiu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983.
Site-ul hhtp://ro.wilkipedia.org, accesat la 29.07.2018.
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Încercând o privire retrospectivă asupra situaţiei monumentelor de for public din Bucureşti
din ultimii circa 100-150 de ani se constată o realitate nefirească, caracterizată de multe ori
prin nesiguranţă sau/şi improvizaţie.

Faptul este determinat, în general, de două categorii principale de motive, care, în funcţie de caz, s-au
manifestat fie separat, fie conjugat. În primul rând este vorba de influenţa, uneori brutală, a politicului,
expresia discreţionară a acestuia, nu numai în cazul guvernărilor autoritare sau totalitare, dar şi a celor
pretins democratice, care s-au manifestat în mod radical mai ales la schimbarea unui regim politic cu
altul, situaţii care au afectat profund evoluţia recentă a societăţii româneşti. Însă, pe de altă parte, nu de
puţine ori precaritatea amplasării unor monumente a fost generată şi de imprecizia soluţiilor de
dezvoltare urbană a unor spaţii publice reprezentative din Bucureşti, care fără excepţie încă n-au o
conformare definită coerent şi, de cele mai multe, ori nu sunt pregătite să integreze corespunzător
monumente de for public importante.

O prefigurare a atitudinii brutale faţă de
monumente, cât şi-a situaţiei lor uneori
nesigure, a constituit-o existenţa scurtisimă a
vorba de statuia Libertăţii sau „România
deliverată”, de Constantin Daniel Rosenthal
(1820-1851), inaugurată la 23 iunie 1848 şi care
reflecta spiritul revoluţionar al momentului.
La mai puţin de o săptămână de la montare,
va fi distrusă pe 28 iunie, din ordinul
caimacamului conservator Emanoil Băleanu,
adept al regimului politic impus prin
Regulamentul Organic. Într-o manieră
specifică epocii, tema patriotic-revoluţionară
a statuii era exprimată alegoric, printr-o
femeie îmbrăcată în togă, cu o cunună de
lauri pe cap, lanţul care o încătuşase era rupt,
iar într-o mână ţinea o cruce şi-n cealălaltă
balanţa justiţiei. Pe soclu statuii era aşezat un
tablou cu aceeaşi temă, distrus odată cu
statuia. Astfel s-a consumat de timpuriu „...
un prim moment din succesiunea faptelor
de vandalism, de distrugeri de statui şi
monumente din România. Gesturi de acelaşi
tip vor fi întâlnite peste o sută de ani, într-un
context similar de răsturnări politice” [1].

„Statuia Libertăţii” sau „România deliverată”, de Constantin Daniel Rosenthal

primei statui de for public din Bucureşti. Este
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Din ultimul sfert al secolului al XIX-lea, când începe o perioadă caracterizată şi printr-un efort de
modernizare a centrului Capitalei, până la începutul celui de al Doilea Război Mondial, se va da o atenţie
din ce în ce mai mare ridicării unor monumente de for public, atât din inţiativa autorităţilor, dar mai ales
a societăţii civile, cu fonduri strânse prin colecte publice de către comitete de iniţiativă constituite în
aceste scopuri. Monumentele omagiau personaje istorice emblematice, începând cu Mihai Viteazul
(1874, sculptor Carrier Belleuse) [2], dar şi unele personalităţi politice care au avut un rol determinant în
modernizarea României. Multe dintre statuile acestora din urmă au avut o existenţă nesigură, influenţată
de schimbăriile politice, majoritatea cazurilor fiind prezentată în continuare. Dacă câteva acţiuni
urbanistice nesigure au afectat, înainte de 1940, amplasamentul unor monumente din Bucureşti, în 1948
s-a consumat momentul cel mai dificil în existenţa acestora, când regimul comunist, instalat deplin la
putere după abolirea monarhiei, a declanşat o agresivă campanie de distrugere a statuilor dedicate
personalităţilor istorice pe care le considera ca indezirabile din punct de vedere politic.

Monumentul lui Ion C.
Brătianu (forma inițială și
reconstituirea din 2019)

Fără excepţie acestea erau valoroase opere de artă care marcau puncte de interes din Bucureşti. În
primul rând a fost vorba de monumentul lui Ion C. Brătianu din Piaţa Universităţii (1903, sculptor ErnestHenri Dubois, soclul- arh. Petre Antonescu). În ianuarie 2014, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a
aprobat o hotărâre privind ridicarea în Piaţa Universităţii a altui monument dedicat lui Ion C. Brătianu,
reconstituire făcută de sculptorul Ioan Stoicescu, soclul - arh. Marius Marcu-Lapadat, inițiativă finalizată
în toamna anului 2019.
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Statuia Regelui Carol din 1939, sculptor Ivan Meštrović (stânga) și din 2010, sculptor Florin Codre (dreapta)

Tot la începutul regimului comunist au fost distruse şi două opere cu existenţe efemere realizate de
sculptorul croat Ivan Meštrović: statuia ecvestră a Regelui Carol I din faţa Palatului Regal (1939) şi
impunătorul monument dedicat Regelui Ferdinand I (1940), format din statuia ecvestră a acestuia,
flancată de patru coloane din granit roşu, fiecare purtând câte o statuie alegorică a Victoriei şi care era
ridicat pe partea vestică a primului rond al Şoselei Kiseleff.
Statuia Regelui Carol I a fost demolată cu tancurile în noaptea de 30/31 decembrie 1947 din ordinul lui
Constantin Doncea, unul dintre liderii din acel moment ai PCdR şi viceprimar al Bucureştiului. Mai ales
după anul 2000 s-au făcut o serie de demersuri pentru reconstituirea statuii lui Carol I după macheta
executată de Ivan Meštrović şi care se află la Zagreb, Croaţia. În urma eşuării acestor tentative, Primăria
Bucureşti a comandat sculptorului Florin Codre un monument relativ asemănător cu cel original, care a
fost inaugurat în 6 decembrie 2010 pe acelaşi loc de vizavi de fostul Palat Regal. Chiar dacă nu are
puternica vigoare artistică a lucrării lui Ivan Meštrović, statuia de astăzi este o binevenită şi necesară
reparaţie istorică.
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Referitor la monumentul Regelui Ferdinand I trebuie
amintit că amplasarea lui a fost marcată de multă
indecizie şi a tulburat, în 1940, existenţa altor trei
sculpturi. Iniţial, s-a dorit aşezarea sa în Piaţa Victoriei,
pe locul aflat între Şos. Kiseleff şi Bdul Aviatorilor ocupat
din 1930 de Monumentul Eroilor Corpului Didactic sau
Monumentul Legionarilor [3] (sculptori Ion Jalea şi
Cornel Medrea, în colaborare cu pictorul Arthur Verona).
Acesta a fost demontat în 1940, urmând să se găsească
un alt loc, decizie amânată din cauza războiului şi apoi a
condiţiilor din primii ani ai regimului comunist, dar în
timp piesele componente au dispărut (!). Întrucât până
la urmă s-a constatat că locul din Piaţa Victoriei era prea
mic pentru grandiosul monument regal, acesta s-a
montat la repezeală pe partea vestică a primului rond
de la Şosea. Vizavi se găseau Monumentul Infanteriei
(1936, sculptor Ion Jalea, arhitect Nicolae Georgescu) şi
bustul lui Barbu Delavrancea (sculptor Cornel Medrea).
Acestea au fost demontate şi ele în 1940, în primul rând
pentru că soldaţii ilustraţi în Monumentul Infanteriei ar
fi avut armele aţintite spre Monumentul Regelui
Ferdinand, situaţie inacceptabilă. Piesele din bronz ale
primului au fost duse tot la Muzeul Militar, de unde
ulterior şi ele au dispărut (!), iar bustul lui Delavrancea a
fost amplasat pe una din aleile Parcului Kiseleff.

Monumentul Infanteriei din 1936

Monumentul Regelui Ferdinand I, sculptor
Ivan Meštrović

Monumentul Regelui Ferdinand I, sculptor Ivan Meštrović
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În anul 2000, pe acelaşi loc, din partea estică a primului rond de la Şosea, s-a ridicat alt monument
dedicat infanteriei Române, sculptor Ioan Bolborea, lucrare de mari dimensiuni, executată integral din
bronz, dar care se profilează pe un fundal masiv de verdeaţă, cu care se confundă, fiind astfel lipsită de
vizibilitate. Pe amplasamentul Monumentului Regelui Ferdinand, pentru scurt timp a fost expusă
macheta statuii ecvestre a generalisimului rus Alexander V. Suvorov (sculptor Marius Butunoiu), înainte
de finalizarea și inaugurare sa în 1959 la Dumbrăveni, între Râmnicu Sărat şi Focşani.

Actualul Monument al Infanteriei

Distrugerea precipitată de către regimul
comunist a celor două monumente regale s-a
înscris într-o acţiune vastă pentru ştergerea
imediată a tuturor însemnelor monarhice
aflate în locuri publice sau în orice instituţie,
desfăşurată la începutul anului 1948.

Monumentul Ostaşului Sovietic

În a doua jumătate a anilor 1980 aici a fost aşezat
pentru câţiva ani şi Monumentul Ostaşului Sovietic
(vezi mai jos). Ultimul beneficiar al acestui loc este
bustul poetului, matematicianului şi astronomului
persan Hakim Omar Khayyam (1048-1131), montat
aici în 2001 din iniţiativa Ambasadei Iranului, lucrare
de mici dimensiuni, improprii cu amplasamentul.
Din 2012 au parcurs drumul sinuos al avizărilor
studiile pentru amplasarea în Piaţa Victoriei a unui
nou monument ecvestru al Regelui Ferdinand
(sculptor desemnat Florin Codre). Aceasta suscită
controverse între specialişti în lipsa unui plan
coerent de amenajarea a zonei, chiar dacă în 2018
decizia era precipitată de aniversarea Centenarului
Marii Unirii. Pentru acelaşi spaţiu s-a discutat la un
moment dat şi de amplasarea unei copii a
Columnei lui Traian (!).
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Anterior, nu din motive politice, alt monument regal a
fost demontat și anume grupul statuar „Pe aici nu se
trece” dedicat Regelui Ferdinand I, redat încununat de
către Nike, zeița victoriei (1924, sculptor Ioan Iordănescu),
expus în holul central al Muzeului Militar din Parcul
Carol I. Acesta din cauza avarierii grave în urma unui
incendiu din 1938 și a cutremurului din noiembrie 1940,
a trebuit să fie demolat până în 1942, urmând să se ridice
în locul său un monument dedicat Eroilor Nemului,
proiect abandont după 1944. Până la urmă între 19581963 s-a construit aici un impunător panteon pentru
liderii comuniști, dezafectat în 1990 și dedicat din anul
2006 unui memorial pentru eroii ultimelor războaie, cel
al Independenței și al celor două războaie mondiale. În
spațiul său central, în locul mormântului liderului
comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, după o atentă
restaurare, și-a regăsit locul statuia Regelui Ferdinand I,
care în perioada comunistă a avut șansa să fie
conservată de Muzeul Militar.

Monumentul
Corpului
Didactic

Grupul statuar „Pe
aici nu se trece”
dedicat Regelui
Ferdinand I, expus
până la sfârșitul
anilor 1930 în holul
central al Muzeului
Militar din Parcul
Carol I
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La începutul perioadei comuniste, de pe Arcul de Triumf (1922, 1936, arh. Petre Antonescu), dedicat
victoriilor armatei române în Primul Război Mondial, au fost distruse efigiile Regelui Ferdinand şi Reginei
Maria, fiind înlocuite cu medalioane florale. Tot atunci s-au distrus şi proclamaţiile regale aflate pe părţile
laterale ale monumentului, s-au acoperit stemele regale ale României, dar şi denumirea Budapesta din
şirul de localităţi în care s-a dinstins armata română şi care sunt enumerate pe intradosul arcului, la care
s-a mai adăugat distrugerea unor detalii mai mărunte care puteau aminti de regimul anterior.
Într-o primă formă [4], din 1922, construită în mare grabă cu ocazia încoronării Regelui Ferdinand şi
Reginei Maria, Arcul de Triumf a fost conceput într-o formă clasică, cu o singură deschidere, cu o
structură din beton armat, soclu placat cu granit, dar în rest era finisat provizoriu cu materiale perisabile,
care în scurt timp s-au degradat. În această variantă, decoraţia, de factură neoromânească, era mai
bogată şi cuprindea o serie de opt statui impunătoare executate din ipsos, care în grupuri de câte două
flancau fiecare faţă a pilonilor arcului, ilustrând istoria militară a românilor. Pe parte nordică un grup era
format dintr-un soldat roman (sculptor Frederic Storck) împreună cu un soldat dac (sculptor Oscar
Späthe), iar celălalt grup asocia un soldat din timpul lui Mircea cel Bătrân (sculptor Cornel Medrea) cu un
oştean al lui Ştefan cel Mare (sculptor Dimitrie Paciurea). Pe partea sudică un grup era alcătuit dintr-un
soldat al lui Mihai Viteazul (sculptor Alexandru Severin) şi un pandur al lui Tudor Vladimirescu (sculptor
Ion Jalea), iar ultimul grup reunea un dorobanţ din Războiul de Independenţă (sculptor Ion Iordănescu)
şi un ostaş din Primul Război Mondial (sculptor Dumitru Măţăuanu). În 1935-1936 cu ocazia refacerii cu
placaje din piatră de talie de la Turcoaia, Câmpulung, Başchioi, Bamporoc şi Ruşchiţa se adoptă o
decoraţie mai reţinută, tot de influenţă neoromânească, dar simplificată în sens modern, şi se renunţă la
marile grupuri statuare. Principalele elemente sculptate sunt medalioanele cu efigiile regale (sculptor
Alexandru Călinescu), aşezate pe partea sudică a monumentului, la care se adăugau patru basoreliefuri
cu reprezentări simbolice ale Victoriei (sculptori Constantin Baraschi, Mac Constantinescu, Cornel
Medrea şi Dimitrie Onofrei), câte două pe fiecare faţă a Arcului şi medalioane cu reprezentări ale
Credinţei (sculptor Constantin Baraschi) şi ale Bărbăţiei (sculptor Ion Jalea) pe partea nordică. Restul
decoraţiei sculptate este relativ discretă, subordonată unei concepţii arhitecturale sobre şi foarte
impunătoare. În forma finală Arcul de Triumf are înălţimea de 27 m la cornişă, la bază cu lăţimi de 25 m
pe partea frontală şi de 11,5 m pe cea laterală, iar arcul central are deschiderea de 9,5 m şi înălţimea de 16
m. În 1992, într-o tentativă foarte limitată de revenire la forma originală, pe Arcul de Triumf au fost
reaşezate replici din bronz ale medalioanelor cu portretele celor doi suverani. În cadrul unor lucrări
ample de restaurare din anii 2014-2016, efigiile regale au fost refăcute din piatră şi s-au completat toate
părţile distruse în perioada comunistă, s-au reconstituit inclusiv panourile cu proclamaţiile Regelui
Ferdinand, aflate pe părţile laterale ale monumentului.
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De asemenea la începutul anului 1948, la Ateneul Român au fost acoperite cu zugrăveală, fără să fie
distruse, cele cinci medalioane din mozaic (autor Costin Petrescu) aflate în partea superioară a porticului
de intrare, reprezentând câţiva domnitori români, mari ctitori culturali, Neagoe Basarab, Alexandru cel
Bun, Vasile Lupu, Matei Basarab, la care în centru se adăuga şi figura Regelui Carol I. În sala de concerte,
o draperie din pluş vişiniu a ascuns fresca monumentală, de 75 m lungime şi 3 m înălţime (inaugurată la
26 mai 1938, pictor Costin Petrescu), ilustrând istoria poporului român, printre numeroasele personaje
figurând şi regii Carol I, Ferdinand I, reginele Elisabeta şi Maria. De la început existenţa lucrării n-a fost
liniştită. La scurt timp după abdicarea la 6 septembrie 1940 a Regelui Carol al II-lea, ultima secvenţă a
frizei în care erau reprezentaţi acesta şi Marele Voievod de Alba Iulia Mihai a fost ştearsă din dispoziţia
conducătorului statului, generalul Ion Antonescu, la sugestia căruia a fost amplificată scena dedicată
Primului Război Mondial, Marii Uniri şi cuplului regal Ferdinand I şi Maria, completată cu personaje care
simbolizează principalele provinicii românești.

Fresca de la Ateneu, secvențele cu Alexandru Ioan Cuza și Regele Carol I

Acoperirea picturii la începutul anului 1948 a
fost grăbită şi de desfăşurarea la Ateneu, între
21-23 februarie 1948, a congresului PCdR, care
prin absorţia PSDR a devenit Partidul
Muncitoresc Român. Friza pictată din sala de
concerte, cât şi medalioanele exterioare vor fi
din nou expuse public în 1966. Gestul poate fi
interpretat ca unul dintre primele semnale,
este adevărat că foarte discret, privind treptata
orientare naţionalistă a regimului comunist,
care pe moment însă a avut un ecou pozitiv în
rândul populaţiei, cu precădere a celei
intelectuale.
Fresca de la Ateneu, secvență cu Regele Carol al II-lea și
Mihai, Marele Voievod de Alba Iulia, distrusă după 1940
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Înainte de al Doilea Război Mondial, legat de transformarea Pieței Palatului Regal, tot în zona Ateneului
a fost modificată și grădina din fața sa, ocazie cu care s-au risipit numeroasele busturi care existau aici,
multe de la sfârșitul secolului al XIX-lea, numai câteva ajungând în Grădina Cișmigiu, majoritatea
dipărând fără urmă. Primul monument din Grădina Ateneului (până în 1888 Grădina Episcopiei) a fost
Colana cu Vultur, din 1874, sculptor Karl Storck, poreclit mai târziu și „Chibritul lui Pache”, o coloană
corintică ce susținea un vultur cu aripile desfăcute, având în spate un glob. În 1890 coloana este mutată
în Piața C. A. Rosetti, dar unde nu stă mult, datorită amplasării în 1903 a statuii lui C. A. Rosetti, astfel că
va fi mutată din nou în mijlocul Pieței Regina Maria, dar și de aici va dispărea în 1977, când a fost
dărâmată de cutremur, de atunci aștepându-se în zadar refacerea sa.

Chibritul lui Pache, amplasamentul din Piața Rosetti
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Monumente și busturi din Grădina
Ateneului: coloana g-ral Florescu

În 1895 se instalează în Grădina Ateneului un monument
insolit, o teavă de tun, susținută pe o piramidă de ghiulele,
având în vârf un vultur, iar pe mijlocul țevii era așezat
medalionul generalului Ion Emanoil Florescu, căruia îi era
dedicată lucrarea, opera sculptorului Jules-Clement
Chaplin. Existența sa va fi destul de agitată, în 1915 va fi
remplasat tot în incinta grădinii, iar în 1926 este demontat și
depozitat la Muzeul Militar Central, urmând periplul acestei
instituții, astăzi fiind în actuala sa incintă. În jurul anului
1900, Grădina Ateneului mai era decorată, în primul rând,
cu busturile lui Mihail Eminescu și C. A. Rosetti (sculptor Ion
Georgescu), Mihail Kogălniceanu, P.S. Aurelian, Constantin
Esarcu, Enăchiță Văcărescu și V. A. Urechia (sculptor
Wladimir Hegel), Traian Demetrescu și Theodor Șerbănescu
(sculptor Filip Marin) ș.a. În 1938 mai erau menționate și
busturile lui Gavril Muzicescu (sculptor Milița Petrașcu) sau
D. G. Kiriac (sculptor Oscar Han). Prin 1948, o altă galerie
impresionantă de busturi aflată în incinta Palatului Camerei
Deputaților (astăzi Palatul Patriarhiei), ilustrând importanți
oameni politici care au contribuit la consolidarea statului
român modern, a fost desființată imediat după abolirea
monarhiei, fără să se mai cunoască soarta acestora.

Tot Ivan Meštrović este autorul statuii din granit
negru a lui Ionel I. C. Brătianu (1938), demontată în
1948. Din fericire aceasta a supravieţuit perioadei
comuniste, numai cu minime stricăciuni, mai întâi
aruncată în parcul Palatului Mogoşoaia, dar ulterior
a fost păstrată cu grijă în grădina muzeului de la
Goleşti, Argeş. În 1991 statuia a fost reamplasată pe
locul iniţial din Bdul Dacia, în scuarul din spatele
Aşezămintelor Brătianu. Pentru aceasta a fost
demolat un bust modest din bronz (sculptor Nestor
Culluri [5]), care îl reprezenta pe Ilie Pintilie, un lider
din ilegalitate al PCdR, mort la Doftana în timpul
cutremurului din 1940, lucrare care în perioada
comunistă a ocupat locul statuii lui I. I. C. Brătianu.

Statuia lui Ionel I. C. Brătianu, sculptor Ivan Meštrović
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La sfârşitul anilor 1940 s-a mai
distrus bustul lui Eugeniu Carada
[6] (1924, sculptor Ernest-Henri
Dubois), aflat lângă Banca
Naţională, în str. Lipscani colţ cu
str. Eugeniu Carada. În 2013, la
peste şase decenii şi jumătate de
la desfiinţare, acesta a fost
reconstituit într-o formă relativ
schematică, cvasi-asemănătoare
cu originalul (sculptor Ioan
Bolborea).
Statuia lui Eugeniu Carada, forma
inițială (stânga) și reconstituirea din
2013 (dreapta)

În aceeaşi epocă de la începutul
regimului comunist a fost demolată şi
statuia din bronz a lui Emanoil Pache
Protopopescu [7] (1895, sculptor Ion
Georgescu), aflată pe bulevardul cu
acelaşi nume, în piaţa din apropierea
Bisericii Greceşti. Pe locul statuii lui
Pache Protopopescu s-a amenajat, în
1953, o fântână arteziană, așa-zisă
Fântâna Festivalului, cu o conformare
elegantă desenată de Mioara
Minulescu, care a existat până în 2007.
Aceasta a fost înlocuită cu statuia
concepută neinspirat a lui Nicolae
Bălcescu (sculptor Mircea Spătaru) a
cărui siluetă este reprezentată trei
sferturi, care se înalță din bazinul unei
fântâni arteziene, rămășiță a celei
anterioare.

Statuia lui Pache Protopescu
(stânga); statuia lui Nicolae Bălcescu
(dreapta); Fântâna Festivalului (jos)
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Panteonul, fost al
liderilor comuniști,
din Parcul Carol I

Alegerea temei a urmărit probabil completarea
unei axe a liderilor paşoptişti, care începe din
vest cu statuia lui Mihail Kogălniceanu (1936,
sculptor Oscar Han), aflată în piaţa cu acelaşi
nume, cu un corespondent în statuia lui C. A.
Rosetti (1902, Wladimir Hegel), mult timp
lipsindu-i piesa principală, monumentul lui Ion
C. Brătianu din Piaţa Universităţii, a cărei
refacere s-a finalizat abia în toamna anului 2019.
În 1958 pentru construirea panteonului liderilor comunişti (finalizat în 1963, arh. Horia Maicu, Nicolae
Cucu) în Parcul Carol (denumit atunci Parcul Libertăţii) a fost desfiinţată Grota Giganţilor, care ilustra
legenda „Jepii” din volumul Povestea Peleşului de Carmen Sylva (Regina Elisabeta a României),
monumentul fiind amenajat cu ocazia Expoziţiei Jubiliare din 1906. Conceptul ansamblului sculptural
din grotă i-a aparţinul se pare lui Dimitrie Paciurea [8]. Datorită timpului foarte scurt pentru executarea
comenzii, cele trei piese componente au fost realizate însă separat de sculptorii Dimitrie Paciurea,
Frederic Storck (giganţii) şi Filip Marin (nimfa).

Grota Giganților din Parcul Carol I. 1 - Ansamblul original; 2 și 4 - Giganții (stânga sculptor Frederic - Fritz - Stork,
dreapta sculptor Dimitrie Paciurea); 3 - Nimfa, sculptor Filip Marin

Acesta era dispus la baza cornişei pe care se ridica fostul Muzeu Militar, inţial Palatul Artelor (1906, arh.
Victor Ştephănescu, Ştefan Burcuş), demolat până în 1942 ca urmare a unui incendiu din 1938 și-a
avariilor cutremurului din noiembrie 1940. Tot aici se afla și Mormântul Eroului Necunoscut, mutat în
1958 la Mărășești, care la începutul anilor 1990 a fost readus la intrarea în Parcul Carol I, dar abia după
anul 2000 va fi așezat pe locul original. Statuile Giganților flanchează aleea principală a Parcului Carol I,
iar Nimfa se găsește în Parcul Herăstrău.
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În jurul anului 1960 s-a mai adăugat demolarea fără rost a impozantului monument dedicat
importantului om politic Take Ionescu (1858-1922) şi care se afla pe Bdul Magheru (fost Bdul Take
Ionescu), în apropierea locuinței acestuia și-a Pieţei Romane. Statuia din bronz, redând expresiv marile
calități de orator ale personajului omagiat, era ridicată pe un soclu înalt, înconjurat de un altorelief şi de
statui alegorice (1931, sculptor Ernest-Henri Dubois, soclul - arh. Paul Smărăndescu). Trebuie precizat că
proiectul blocului realizat în zonă în 1958-1959 avea în vedere păstrarea monumentului [9],care până la
urmă a fost totuşi distrus.

Monumentul lui Take Ionescu; vederi din perioada anilor 1930 (stânga, dreapta sus); proiect din 1958 în care se
prevedea păstrarea monumentului (dreapta jos)
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La începutul anilor 1960 și statuia lui Lascăr Catargiu (1907, sculptor Antonin Mercié) din mijlocul Pieţei
Romane a fost demontată tot într-un moment considerat, în general, că nu se mai caracteriza prin
acţiuni de acest tip. Elementele din bronz ale monumentului s-au păstrat numai parţial, acesta fiind
refăcut (sculptor Ioan Bolborea) până la urmă în 2011 şi aşezat însă nepotrivit pe un alt amplasament
aflat pe Bdul Lascăr Catargiu, la intersecţie cu Str. Povernei, într-o staţie de autobuz, încadrat stânjenitor
de două refugii pentru călători.

Statuia lui Lascăr Catargiu, situația inițială și cea după refacerea pe amplasamentul din Str. Povernei
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Pentru că amintea de multe localităţi din Basarabia şi Cadrilater, în 1952 a mai fost distrus şi
Monumentul Kilometrului „0” (1936-1938, arh. Horia Creangă, Ştefan Niculescu, sculptor Constantin
Baraschi) din vecinătatea Bisericii Sf. Gheorghe Nouă. Iniţial se prevedea ca monumentul să cuprindă şi
statuia Sfântului Gheorghe ucigând balarul, propunere respinsă de Patriarhie fiind vorba de un „chip
cioplit”, practică condamnată de ortodoxie. În anii 1996-1998 a fost reconstituit după proiectul arhitectei
Alexandra Chiliman-Juvara şi al sculptorului Ioan Bolborea. Ulterior, fiind vandalizat, probabil de
practicanţii comerţului ilicit cu metale neferoase, a fost necesară o altă refacere a elementelor din bronz.

Monumentul de la Km 0

În 1983 pentru realizarea Casei Poporului a fost demontat Monumentul Eroilor Pompieri (1901, sculptor
Wladimir Hegel), aflat pe Dealul Spirii, la intersecţia străzilor Uranus şi Fonteriei. Imediat după 1989 va fi
refăcut în faţa Hotelului Marriott din Calea 13 Septembrie. Tot în iureşul lucrărilor pentru centrul politic
comunist, în august 1988, a putut fi salvată totuşi statuia Domniţei Bălaşa (sculptor Carol Stork) prin
mutarea sa cu 20 m faţă de locul iniţial, fiind scoasă din imediata vecinătate a unui bloc care se
construia pe Splaiul Independenţei. În același context al lucrărilor din zona Pieței Unirii, pentru realizarea
unuia din blocurile care urmau s-o delimiteze, în 1985 a fost demontată și statuia monumentală a lui
Barbu Catargiu (sculptor Raffaello Romanelli), aflată inițial pe partea dreaptă a taluzului Dealului
Mitropolie, pe locul unde acesta fusese asasinat în 1862. Abia prin anul 2000 statuia a fost remontată, dar
pe partea stângă a Aleii Mitropoliei, în alveola unui bloc din Piața Unirii construit în a doua jumătate a
anilor 1980.
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Monumentul Eroilor Pompieri, ante-1980 și post-1990

Statuia lui Barbu Catargiu

Note:
1. Cf. Ioana Beldiman, Sculptura franceză în România (1848-1931), Editura Simetria, Bucureşti, 2005, p.146.
2. Amplasarea statuii lui Mihai Viteazul a stârnit în epocă numeroase discuții în condițiile în care nu existau spații urbane
conformate corespunzător pentru a primi un monument cu mare semnificație națională. S-au propus, printre altele Primul Rond
de la Șosea, Piața Teatrului Național, Dealul Mihai Vodă sau pe Bdul Elisabeta vizavi de Grădina Cișmigiu. În final, ca urmare a
deciziei domnitorului Carol I, se va alege locul actual, din axul Universității. În urma finalizării în anul 2012 a unui parcaj subteran în
Piaţa Universităţii, prin reamenajarea neinspirată a suprafeţei, cele patru statui de aici, după ce au fost mutate un timp în Parcul
Izvor, acum se află într-un deşert din beton, urmare şi a unui concurs de arhitectură cu rezultate prost aplicate, astfel că statuia lui
Mihai Viteazul este flancată de două refugii pentru transportul în comun (vezi şi cazul statuii lui Lascăr Catargiu, reamplasată pe
bulevardul cu acelaşi nume, în dreptul Străzii Povernei).
3. Denumire fără legătură cu Mişcarea Legionară, sugerată de ţinuta personajelor reprezentate în cadrul grupului statuar.
4. Arcul de Triumf de la Şosea finaliza monumental un şir de mai multe încercări conjucturale, executate la repezeală în diverse
locuri din Bucureşti şi având caracter provizoriu, prijeluite de celebrarea unor evenimente politice sau succese militare, cum a fost
în 1848, 1878, după câştigarea Războiului de Independenţă, în 1906, cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de domnie a Regelui Carol
sau în decembrie 1918, când suveranii şi guvernul României devenite Mari s-au reîntors în Capitală după refugiul dramatic de la Iaşi.
În 1984, ca expresie a cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu s-a ridicat un mare arc, un fel de poartă „triumfală”, la intrarea în
EREN (astăzi Romexpo) din Piaţa Presei (atunci Piaţa Scânteii), realizat penibil cu un schelet din metal şi lemn, îmbrăcat în pânză
de sac vopsită ocru şi cu câteva decoraţii pseudo-folclorice. Înjghebarea a avut o existenţă foarte scurtă, fiind distrus într-o noapte
de un incendiu, presupus sabotaj anticomunist.
5. În anii 1950-1960 sculptorul Nestor Culluri a predat noţiuni de modelaj la IAIM.
6. Eugeniu Carada (1832-1910), prieten apropiat al lui I. C. Brătianu şi unul dintre cei mai influenţi lideri ai Partidului Liberal. Întreaga
sa activitate este legată de înfiinţarea şi dezvoltarea Băncii Naţionale, fiind considerat unul din principalii săi ctitori. A iniţiat
construirea Palatului BNR dn str. Lipscani şi a coordononat direct lucrările de realizare.
7. Apreciat ca unul dintre cei mai eficienţi primari ai Bucureştiului, Emanoil Protopopescu - Pache (1845-1893) într-un mandat
foarte scurt (1888-1891) a iniţiat numeroase lucrări urbanistice şi edilitare importante cum au fost: începerea realizării celor două
mari bulevarde centrale, pe axa est-vest (Carol-Regina Elisabeta) şi nord-sud (Colţea-Brătianu), la care s-au adăugat alinierea a
numeroase străzi, introducerea iluminatului electric pe unele străzi principale, realizarea primei linii de tramvai electric,
îmbunătăţirea alimentării cu apă, construirea de numeroase şcoli ş.a.
8. Vezi „Gânduri despre ansamblul statuar al Grotei Giganţilor din Parcul Carol”, de Ioana Beldiman, în volumul Confluenţe
arhitecturale, Editura Ozalid, Bucureşti, 2018.

9. Conform unei perspective publicate în revista Arhitectura nr. 10-11/1958.

Va continua cu partea a II-a
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SATUL DIN DEAL
TRADIȚIILE ȘI NOILE PRINCIPII DE SUSTENABILITATE

DE DR. ARH. VIORICA IUGA CUREA

”

Fiecare loc de pământ
are o poveste,
dar trebuie să tragi
bine cu urechea
ca să o auzi și mai
trebuie un
dram de iubire ca să o
înțelegi
Nicolae Iorga
Satul din Deal

Casă tradițională

Situat în zona dealurilor de trecere, de

Casele de o

sub crestele Munților Carpați către

autentică

întinderea câmpiilor pierdute la orizont

arhitectură sătească

,,Satul din Deal” se păstrează ca un

preiau tradiția

muzeu în aer liber, care oglindește

locului de a construi

modul de viață și tradițiile perpetuate

cu materiale locale

în decursul timpului.

folosind de la piatra

Clima blândă, bogăția vegetației, panta

de râu la fundații și

însorită prielnică atât vetrei satului, cât

scheletul structurii

și întinderilor de livezi, izvoarele care

din bârne de lemn,

brăzdează zona adunându-se în

la toată construcția

tumultul râului care trece în imediata

casei, până la

apropiere, au făcut ca mica așezare să

frontonul

se formeze în timp și să se mențină

ceardacului cu cele

până astăzi. Prins într-un șirag de sate

mai alese cioplitori

așezate în lungul râului, a înfruntat

și jardinierele cu

evenimentele tulburi ale istoriei,

mușcate.

păstrându-și identitatea și tradițiile
specifice locului.

TEXT & FOTO:

DR. ARH. VIORICA
IUGA CUREA
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Fiecare tânără

Casa Tradițională

familie își ridica o
nouă casă, cămin
pentru viitoarea
familie cu copii,
cu cele necesare
primului început
și cu timpul
înjgheba o
adevărată
gospodărie.

Parcurgând ulițele satului la pas, cu sufletul și mintea regăsim noile reguli de construire
durabilă, sustenabilă, respectate în decursul timpului prin regulile tradiției de a se așeza vatra
satului, de a se construi cu materiale locale, de a se amplasa casa orientată spre soare, curțile și
anexele chibzuite, gospodărești, cu economie de materiale, izolate termic prin structura
pereților și a acoperișului, iar legătura între interiorul casei și natura înconjurătoare fiind
făcută, la cele mai multe case, prin ceardac, prispă sau geamlâc.
Legătura socială în cadrul comunității se făcea firesc la ridicarea unei noi case, mai ales pentru
o tânără familie, contribuind părinții, vecinii, neamurile, bazându-se pe priceperea meșterilor
pietrari, zidari, cioplitori în lemn...
Fiecare sat avea meșteri pentru toate
treburile necesare traiului - ca fierari,
potcovari, constructori, negustori,
crescători de vite etc. - dar și fiecare
gospodar era agricultor, crescător de
vite, susținătorul familiei și al
comunității cu școală, biserică,
administrație, serviciu sanitar etc.
O dezvoltare durabilă a fost posibilă
în timp, chiar în momente de secetă,
restriște, războaie sau alte
evenimente grele.
Fiecare casă poate spune aproape
aceeași poveste despre felul în care a
fost gândită, construită și așezată în
timp cu toate cele necesare unei vieți
durabile.

Casa cu cerdac
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Pe latura principală a casei, orientată spre soare
și curte, este prispa sau cerdacul deschise sau
mărginite de o galerie din scânduri cioplite,
frumos fasonate, au în lung stâlpii de susținere a
streșinii acoperișului care acoperă toată casa. În
această parte a casei se simt toată trăirea,
vremea și anotimpurile. Această latură deschisă,
dar ferită de vânt și ploi, face trecerea dintre
încăperile casei și curte. Planimetria casei
păstrează tradiția tindei cu cele două, trei
camere, de o parte și de alta.
În timpul verii, pe o parte mai ridicată a prispei
se așterne un pat care e loc de joacă pentru copii
în timpul zilei și loc de dormit noaptea pentru
părinți. Acest capăt de prispă este protejat de un
grilaj cu sticlă și lateral cu o jardinieră de lemn în
care vara, de obicei, sunt mușcate. Sub partea
înălțată a prispei este gârliciul de intrarea în
beci, săpat sub casă ca o cămară pentru
Ca într-o carte veche, de valoare,
lăsată moștenire din generație în
generație, se preiau reguli înțelepte
de amplasare a casei, orientată în
funcție de lumina de peste zi, în
funcție de acces, de drum, în
funcție de vecinătăți și de tradiția
locului.

păstrarea alimentelor la rece în timpul verii și
mai ales pentru tot ce se agonisește toamna și se
păstrează pentru trecerea peste iarnă.
În general, casele în sat au o volumetrie redusă
ca dimensiuni, dar de o proporție armonioasă
impresionantă, cu acoperișul în patru ape și
cerdacul înălțat cu timpanul dantelat, având
tradiționalele cioplituri în lemn.

Casa și prispa sunt orientate spre
soare, în lungul curții din față, cu
latura de răsărit orientată spre o
mică grădiniță cu flori, pomi și cu
porțile către drum, iar latura de
vest orientată către anexele casei și
o grădină mare cu pomi fructiferi și
brazdele cu legumele necesare.
Temelia casei este de piatră și de
cele mai multe ori casa este
înălțată cu un soclu general tot din
piatră, cu trei, cinci sau șapte
trepte de acces la nivelul
parterului.

Anexe gospodărești
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În curtea din spatele casei sunt anexele cu bucătăria de vară, coșarul pentru vite, țarcul pentru oi
și curtea de păsări. Peste toate este fânarul înălțat la un nivel superior cu o compartimentare din
șipci de lemn distanțate sau simple nuiele care să asigure aerisirea permanentă a fânului. Scara
de acces pe vremuri tulburi era în interior, în spatele unor uși grele de lemn care puteau fi
blocate constituind un adăpost, dar cu timpul scara are acces din afară, cu facilități funcționale.

Frumusețea locului și costurile reduse ale terenurilor și ale vechilor locuințe sătești au atras mulți
orășeni originari din partea locului sau chiar străini de loc și de țară.
Cu fonduri substanțiale de învestiții multe construcții s-au ridicat din temelii pe terenuri libere
din foste grădini sau obținute prin demolarea unor clădiri prea vechi. Folosind materiale locale

Fânar

De unde vechile fânare
erau amplasate în partea
din spatele ogrăzii, acum
noile construcții, cu
aspect de o factură

Piatră locală

tradiționale, în mare parte lemnul și piatra, inspirația creativă a avut ca bază de plecare ,,fânarul”.

asemănătoare, devin
clădiri importante
față a curții, cu vedere la
drum. Tradiționalele
foișoare de la fânare devin

Poartă

Fânar cu foișor

orientate în partea din

logii la camerele de la
etajul noilor construcții. La
parter sunt amplasate
și serviciile anexe. Piatra

Materiale locale

folosită la fundații și soclu
este combinată cu
elemente de lemn atât în
structură, cât și la
compartimentări
interioare și la fațade

Casă în construcție

camerele de zi, de primire

frumos finisate.
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Preluarea foișorului de la fânar

Construcție nouă

Trenul are două curse zilnic

Inspiratie de la fânar

Pornind cu primele clădiri orientate către o
asemenea arhitectură, curentul a devenit o
modă și ideea a fost preluată la majoritatea
construcțiilor noi. Limita de măsură, armonie
și o reală exprimare arhitecturală este încă
labilă, dar orientarea de fond se înscrie în
specificul local folosind atât materialele
tradiționale, cât și priceperea deosebită a
meșterilor de prelucrare a acestora.

Păstrarea tradiției locale
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Chiar la nivel
internațional, prin
simpozioane,
congrese sau
concursuri, se pune
accentul pe
eficiența resurselor
în soluții inovatoare,
dar și prin folosirea
modului de
construcții
tradițional cu
materiale locale și
tehnici
meșteșugărești
reutilizate la
construcțiile noi,
mai ales la locuințe.
Pod de legatură cu zona

Recent a fost
preluată tema
de către
Asociația BRICK
AWARD 22 la a
zecea ediție
care a avut loc
în octombrie
2021, creativ, la
,,Arhitectura
Verde și
Sustenabilitate”
în ansamblul
schimbărilor
bioclimatice și
a actualei
economii.

Vedere generală
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ATELIER DE CONSULTARE A
SPECIALIȘTILOR PENTRU
URMĂTORUL PUG AL SIBIULUI
TEXT: ARH. DORIN BOILĂ

EPISODUL 2

La Primăria
Municipiului Sibiu au
fost convocați toți
specialiștii urbaniști din
Sibiu, unii cu zeci de
ani de activitate în
domeniu, cum este
acad. dr. arh. Paul
Niedermaier.

15 SEPTEMBRIE 2021

Echipa care a câștigat elaborarea noului PUG a prezentat proiectulconcept din cadrul concursului, insistând pe soluțiile care să asigure o
conlucrare între urbaniști, manageri și administrația locală.
Oricum, legile generale în urbanism nu depind de poziții temporare
ale unei administrații sau echipe de proiectare. Acestea pot doar să le
distorsioneze și, din păcate, să aducă prejudicii majore dezvoltării
organice a orașului.
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Acad. dr. arh. Paul Niedermaier
Paul Niedermaier a avut o observație direct legată de imaginea grafică
a planului orașului prezentată pe hârtie și pe ecran, în sensul că, de la
prima vedere, putem aprecia că ansamblul propunerilor de
perfecționare a gestionării teritoriului nu aduce nicio modificare față
de vechiul PUG. Domnul academician se referea la faptul că nimic nu
apare re-echilibrat în raporturile dintre cartiere, spații verzi, spații de
activități economice, coridoare de circulații etc.
Mai mult, expansiunea intravilanului cu zone de funcțiuni rigide,
nemixate, covârșitor cu locuințe colective înghesuite, pare de prost
augur pentru viitorul municipiului!

Arh. Florin Machedon
Florin Machedon a mai răspuns la unele intervenții ale proiectanților
sibieni și a venit și cu o propunere de a mări indicele CUT în
intravilanul existent. Această sugestie s-a lovit de o evidentă opoziție a
celor prezenți, care au argumentat că tocmai acest indice mai poate
ține în echilibru specificul siluetei și peisajului cultural din zonele
tradiționale de locuit ale orașului medieval-premodern-capitalist.
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ARH. DORIN BOILĂ

Într-o primă intervenție am prezentat
ceea ce consider că s-a segregat în
ultimii 30 de ani în urbanismul
românesc, și care se observă din păcate
și în PUG-urile Sibiului din acest interval:

Forțarea PUG-urilor prin PUZ-uri, adică
dereglementări.
Expandarea nejustificată a intravilanului
- în general, ocuparea compulsivă a
terenului (ceea ce miroase, de fapt, a
inginerie imobiliară, nu a urbanism
profesionist elaborat și aplicat!).

Nerespectarea normelor ecologice, sanitare, a amenității urbane. A se analiza situația străzilor BâleaHermann Oberth-Constituției, „reajustate” prin 2006-2007 la trei-patru benzi, și despre care arh.-șef
de la acea vreme ne asigura că traficul pe ele se va „liniști” când ocolitoarea (cu regim de autostradă)
își va intra în drepturi... Exact cam pe atunci, găsind acel culoar de trei benzi care devin patru, șoferii
sibieni și nu numai au aglomerat complet această semi-centură a zonei istorice, cu un trafic infernal,
la orice oră!
Neglijarea Peisajului cultural și a identității urbane locale. Vechea poveste a atitudinii voluntaristorgolioase a arhitectului de a-și face remarcat cu orice preț proiectul, eludând în special legitățile
urbanistice.
„Dezvoltarea” orașului prin adăugare de micro-zone, mici parcelări, juxtapuneri chinuite, prin PUZ-uri
și PUD-uri miniaturale, fără vreo viziune de ansamblu, fără un demers integrat și pe termen lung urbanism cu obiecte „mitraliate” topografic, autist față de coridoarele verzi și axe de contact social
existente/virtuale!
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Personal, am dorit să apreciez proiectul de concurs prezentat de echipa Ispas-Machedon
mai ales prin prisma construirii conceptului urbanistic sibian în ideea viitoarei Zone
metropolitane, pe care toate echipele anterioare au neglijat-o, generând o pernicioasă
rămânere în urmă a Sibiului, din punct de vedere macro-teritorial, cu cca. 20 de ani!

Deși ocolitoarea de sud apare în fine (după aproape un secol de urbanism sibian...), nu este
deloc luat în considerare necesarul traseu de legătură între autostrăzile A1 și A3 - sudul cu
nordul județului, printr-un drum expres care să nu treacă prin sate, și care trebuie să aibă o
pornire/sosire din zonele metropolitane Sibiu și Mediaș-Dumbrăveni. Tot în aria circulației, am
propus o segregare a circulației de marfă intraurbane.
O mare lipsă a fostului PUG a constat în lipsa unor soluții de rezolvare a prezenței mai omogene
a spațiilor verzi în țesutul orașului - am propus (fără să cunosc studiul pe temă al dr. arh. hab.
Cerasella Crăciun de la UAIM) prevederea unui sistem Verde-Albastru de „noduri și bare”, bazat
pe coridoare existente (Cibin, Trinkbach, Rosebach) și pe coridoare propuse, atent distribuite,
inclusiv pe foste canale din epoca manufacturieră (vezi str. Valea Mare).
O altă propunere se leagă de micro-zonarea habitatului existent și propus (acesta, sper, cât mai
puțin expandat!), în sensul asigurării acelor vecinătăți „de 15 minute”, cu toate prevederile
necesare: circulații segregate pentru pietoni și velo/ culoare verzi/ delimitări prin străzi cu
transport în comun. Tot aici s-ar înscrie și respectarea documentelor europene privind ecologia
urbană, mai ales în ceea ce privește mentenanța construcțiilor, regimul de demolare, reciclarea
materialelor etc.
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TINERI ARHITECȚI-URBANIȘTI DIN ECHIPA SIDU

Arhitecții din echipa SIDU au pus mai multe probleme care sunt de competența viitorului PUG:
Regenerarea urbană privește și metri pătrați recuperați la sol (mai puține asfaltări), parcări
supraetajate.
Turiștii rutieri să n-ajungă cu mașinile în centrele aglomerate, sunt necesare puncte de
transfer pe culoarele de trafic.
Probleme demografice - relocarea unor mari grupuri de persoane din zone cu alt ambient
urbanistic (am publicat de acum 15 ani această situație în cazul Sibiului, cu analiza relației
dintre grupuri de nou-veniți în oraș - foști locuitori de zonă rurală, de zone suburbane sau
urbane din sudul țării).
Tot din această arie de provocări s-a amintit de faptul că, din 2024, va fi un salt semnificativ în
necesarul de servicii urbane, circulație rutieră, ca urmare a stabilirii unui sediu regional de
Comandament NATO.
Trebuie luată în considerare și o parțială modificare a Identității orașului - culturală/ „verde”/
industrie de vârf.
Din problemele ce trebuie dezbătute la acest capitol sunt eficiența termică a clădirilor
(norme pe cartiere istorice), mobilitate alternativă, reciclare circulară, calitatea spațiului
public, calitatea ofertei de locuire.
S-a mai dezbătut și în ultimii 15 ani problema atractivității reale pentru familiile tinere,
inclusiv în sensul menținerii lor pe termen lung.
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Pentru final, prezint câteva elemente de ANALIZĂ AVANSATĂ PENTRU ORAȘ - CENTRU
METROPOLITAN ȘI REGIONAL (aspecte pe care nu le-am mai expus public, ca să las timp
altor colegi):

a) Conceperea unei rețele de „coridoare verzi-albastre” în întreg țesutul urban, pe noduri și trasee
convenabile, înainte de orice zonificare.
b) Zonele deja grevate de „urban sprawl” (pulverizarea habitatului) să devină arii cu interdicție de
construcție, inclusiv toate interstițiile dintre ele, iar pe tot adiacentul limitei de intravilan să fie
prevăzute zone de „tampon urbanistic”, care să delimiteze clar orașul gestionat prin PUG de
orice suburbii sau așezări din spațiul metropolitan.
c) Asigurarea unei rețele de situri memoriale și situri cu patrimoniu imaterial, înainte de orice
altă zonificare.
d) Studiu și analiză criterială pentru „amprenta ecologică a orașului”, cuprinzând toate
elementele care expandează această arie la zeci de km. de intravilan: zone pentru case de
vacanță/ exploatări pentru materiale de construcții/ surse de apă potabilă/ surse primare de
hrană proaspătă/ poligoane speciale etc.
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CENTRUL DE
SPECTACOLE SIBIU
SURSA: SIBIU100.RO

Centrul de Spectacole și Conferințe pe care Primăria Sibiu intenționează să-l
construiască în centrul orașului, în locul Teatrului Național Radu Stanca, ar putea costa
peste 100 de milioane de euro și va ocupa o mare parte a spațiului din actuala parcare a
teatrului. Va deveni astfel cel mai mare și mai scump proiect al Sibiului din istorie.

Reprezentanții Grupului ARUP, care realizează un studiu de prefezabilitate la cererea Primăriei
Sibiu, pentru a stabili toate detaliile necesare startului construcției unui centru cultural de
amploare în Sibiu, au avut în aceste zile mai multe prezentări ale documentației pe care o
realizează, inclusiv o întâlnire cu presa, în care au fost expuse ideile principale, caracteristicile
esențiale, liniile de lucru și concluziile care se desprind din acest studiu.
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Centrul de Spectacole și Conferințe, așa cum este denumit la acest moment, generic, viitorul
complex cultural al Sibiului, va fi nu doar un sediu nou pentru TNRS, ci și un spațiu destinat
diferitelor evenimente culturale și sociale. În același timp, va reprezenta o conexiune între
centrul istoric al orașului și zonele limitrofe acestui centru, atât funcțional, cât și arhitectural.
Prezentarea realizată de Tateo Nakajima, din partea ARUP, a cuprins mai multe capitole,
începând cu viziunea, conceptul acestui noi obiectiv, structura propusă pentru viitoarea
construcție, conexiunile cu spațiile din jur, câteva idei referitoare la edificiul în sine și la
structurile din care va fi format.

Estimările făcute de compania ARUP, una dintre cele mai mari firme de consultanță din lume,
arată că prețul construcției se va ridica la 118 milioane de euro, fără alte cheltuieli care vor însoți
inevitabil construcția. Suprafața totală desfășurată ar putea ajunge la 24.544 metri pătrați,
acoperind, cu toate clădirile propuse, actualul teatru, parcarea și zona sălii de sport. Timpul în
care ar putea fi realizat obiectivul nu a fost estimat, însă vorbim despre un interval care ar putea
ajunge la 10 ani, dacă includem celelalte studii, aprobări și avize, licitații și lucrările în sine. În
centrul complexului, care ar putea fi format din mai multe săli conectate, se va afla marea sală,
dedicată spectacolelor de teatru și nu numai, cu circa 450 de locuri, dar care ar putea să fie
extinsă la 850 și chiar la 1500 de locuri, pentru concerte mari.
Consultanții au propus primăriei realizarea unei legături fizice între viitorul centru cultural și
centrul istoric prin intermediul unui pod care să supratraverseze bulevardul Corneliu Coposu,
alte legături cu spațiile verzi din zona centrală fiind de asemenea sugerate de studiu.
Pentru a putea fi implementat, proiectul are nevoie să parcurgă pașii prevăzuți de legislație: un
studiu de fezabilitate, care să calculeze costurile celei mai bune variante propuse, apoi un
proiect tehnic realizat pe baza studiilor și, în final, execuția. Tateo Nakajima ne-a declarat că
ARUP este interesată să participe și la celelalte etape de realizare a construcției, având în vedere
faptul că grupul britanic se ocupă inclusiv cu proiectări și execuții de astfel de lucrări
monumentale.
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IN MEMORIAM

DR. ARH. ADDA
GHEORGHIEVICI
(1938-2021)

Cu durere, Uniunea

Adda GHEORGHIEVICI a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”

Arhitecților din

în anul 1961 și a devenit doctor în arhitectură în 2016.

România anunță

Activitatea profesională și-a desfășurat-o la institutele de proiectare

încetarea din viață
a respectatei
arhitecte Adda
GHEORGHIEVICI.

IPTANA, IPB, IPCT, IPROCOM, Ministerul Turismului, firma sa de
arhitectură, WESTROM, a activat și în cadrul UAUIM.
A fost membru al organizațiilor profesionale UAR, OAR, UIA și membru
al Consiliului Național ICOMOS, specialist atestat MCC și expert tehnic
al MLPAT.
Transmitem condoleanțe și toate gândurile noastre de respect către
fiul Domniei Sale, arh. Vlad Ghelase, tuturor rudelor și prietenilor.
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