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Acum când timpul stă să-și împartă trupul
Între vechi și nou,
Când colindul își pregătește cu emoție armoniile,
Când magii străbat distanțele
Pentru clipa cea de taină,
Acum, după Sfanta poruncă a datinii străbune,
Îți încredințez gândurile frumoase
De calde urări de fericire,
Sănătate, belșug și împliniri!
Un Crăciun frumos alături de cei dragi!

Găsesc a fi potrivit să completez felicitările tradiționale, pe care le-am
adresat mai sus, adăugându-le câteva vorbe de mulțumire.

MULȚUMESC vouă, cititorilor, care aveți răbdare să ne „răsfoiți” paginile, unii chiar de la
începuturi când acum nouă ani de zile am înfiripat această publicație online. A fost un
gest de curaj, pentru că la bază, în afară de entuziasm, nu aveam nicio pregătire
editorială și nici de tehnoredactare. Mulți ani unii colegi au considerat-o ca pe o
încercare nereușită gestionată de amatori, dar și mai mulți ne-au încurajat cu
aprecierile lor, recunosc, mai ales pentru intenția și ambiția noastră de a răspândi
informații în rândul breslei noastre, într-un moment când aproape nu exista ceva de
acest gen. În acei ani de început mă motiva afirmația colegilor arhitecți din capitală
„Noroc cu tine de la Sibiu că mai aflăm și noi ce se întâmplă în București”. Se refereau
bineînțeles la evenimentele culturale cu subiect de arhitectură pe care noi le făceam
cunoscute grație BIUARului online de Sibiu.
MULȚUMESC tuturor colaboratorilor, autorilor articolelor, foarte puțini în primii ani,
dar care, pe masură ce buletinul a crescut în cantitate și, mai ales, în calitate, ni s-au
alăturat, unii dintre ei devenind permanenți.
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MULȚUMESC colegilor din redacție și colaboratorilor noștri care ne ajută să adunăm
materiale și să le prelucrăm, dând lună de lună naștere unui nou număr. Merită să
menționez cu această ocazie efortul deosebit a doi dintre ei. Lui Dorin BOILĂ care a
reușit în ultimii ani să țină lună de lună o rubrică permanentă urmarită cu interes,
dovadă este faptul că ea naște de multe ori reacții din partea cititorilor. Nu în ultimul
rând Anei DONȚU pentru remarcabilul ei salt calitativ cu care, cum se spune, a dat o
nouă față grafică buletinului nostru.
Uniunea Arhitecților din România are doi frați gemeni care poartă denumirea de
BIUAR, cu toate acestea ei nu seamănă, nu concurează între ei, ci se completează,
după opinia mea, în mod fericit. Cu alte cuvite, răspândesc informații utile breslei
noastre pe două căi, atât fizic prin varianta tiparită, cât și online cu ajutorul
internetului cum o face al nostru „de SIBIU”. Îi urez Ilenei TUREANU sănătate și putere
de muncă ca să-l scoată încă mulți ani de acum încolo măcar tot atât de bogat în
informații și de plăcut ca aspect grafic, precum se întâmplă în prezent. Nu este greu de
remarcat performanța variantei tipărite, dacă ne gândim că multă vreme, pe când
totuși mai apărea, era sub forma unui A3 îndoit, iar acum este ditaimai revista care se
apropie și de câte-o sută de pagini.
Același lucru ni-l dorim și nouă, mai ales, că pășim în 2022, în cel de-al zecilea an de la
înființare, dacă socotim că primul număr l-am scos în 15 ianuarie 2013. Dacă aveți timp
și interes puteți să „răsfoiți” numerele arhivate pe site-ul sucursalei noastre, începând
de aici: http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2016/05/buletin-informativ-15IANUARIE.pdf

arh. Mircea ȚIBULEAC
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portal.de-a-arhitectura

În perioada 15 decembrie 2021 - 15 martie 2022, Asociaţia De-a Arhitectura invită profesorii
din ciclul primar, gimnazial şi liceal să își înscrie clasa, prin intermediul platformei web nou
lansate, „portal.de-a-arhitectura”, la unul dintre cursurile de educație de arhitectură și mediu
construit din anul școlar 2022-2023.

La final de 2021, Asociația De-a Arhitectura, cu susținerea partenerilor Holcim România, Siniat România,
Digital Spirit, HANSEN ergonomics studio și Qualtecha, lansează platforma web De-a arhitectura care
are ca scop simplificarea și ușurarea procesului de înscriere la cursurile și activitățile organizației. Aceasta
este o investiție pe termen lung pentru buna organizare a asociației și a resurselor dezvoltate de aceasta.
Lansarea platformei web marchează și deschiderea procesului de înscriere la programele asociației.
Profesorii din școlile de stat, din mediul rural şi urban, care își înscriu clasa la unul dintre cele trei
programe, „De-a arhitectura mini”, „De-a arhitectura în orașul meu” și „My School Can Be Cool”, vor primi
asistenţă gratuită în derularea cursurilor opţionale integrate ce explorează mediul construit. Asistența
De-a Arhitectura cuprinde formarea online a profesorilor și, acolo unde există, a voluntarilor îndrumători
(specialiști ai mediului construit) înaintea începerii anului școlar, acces la materialele metodologice şi
didactice pentru profesori: ghidul îndrumătorului cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării
fiecărei ore, materiale didactice pentru fiecare lecţie (prezentări cu imagini selecţionate şi explicaţii,
exerciții, jocuri, ghiduri de expediţie și activități hands-on etc.), acces la resursele de sprijin ale asociaţiei
pe parcursul anului şcolar – schimb de experiențe în grupul îndrumătorilor, coordonare regională,
certificate pentru profesori şi elevi.
„De-a arhitectura mini” este un curs opţional integrat – cu programă şcolară elaborată şi ghid pentru
îndrumare – pentru elevii din clasa I sau a II-a, în timp ce „De-a arhitectura în orașul meu” este un curs
opţional integrat – ce face parte din oferta la nivel naţional, cu programa şcolară aprobată prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, ghid pentru îndrumare şi diverse materiale
didactice – pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a.
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Odată cu deschiderea înscrierilor pentru profesori și clase sunt deschise și înscrierile pentru voluntarii
îndrumători – arhitecți, urbaniști, peisagiști, arhitecți de interior, designeri sau studenți arhitecți.
Voluntarul persoană-resursă beneficiază, de asemenea, de programul de formare pentru a putea
colabora optim cu partenerul său – profesorul clasei – pe parcursul anului şcolar, în pregătirea și predarea
orelor, prin prezență fizică sau online, după caz.
Programul educațional „My School Can Be Cool” destinat elevilor de 12-18 ani (clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a
X-a, a XI-a – grup de maxim 25 elevi din clase diferite) ce poate fi implementat ca un curs opțional (CDȘ –
Curriculum la Decizia Școlii), extracurricular sau club de elevi, va accepta 10 înscrieri ale profesorilor sau
diriginților claselor care doresc să desfășoare cursul De-a arhitectura în anul școlar 2022-2023. Înscrierile
se fac cu acordul conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor elevilor.
Alte entităţi (cum ar fi şcolile private, cluburile sau programele afterschool) care doresc sprijin pot
contacta asociaţia pentru stabilirea detaliilor unei eventuale colaborări.

În octombrie, De-a Arhitectura a deschis secțiunea Evenimente a platformei web. Prin intermediul unui
cont personal creat pe platformă, părinții/profesorii/adolescenții au putut și pot să își înscrie copiii/elevii
sau să se înscrie la una dintre activitățile asociației, rezervând locurile în timp real și făcând plata direct
online, la activitățile contra cost. De asemenea, tot aici se găsește și calendarul evenimentelor De-a
arhitectura, la îndemână.
Din decembrie, secțiunea Comunitate este deschisă pentru participanții în programele educaționale de
un an școlar ale asociației: cadre didactice și arhitecți voluntari. Aceștia, după ce selectează programul în
care doresc să participe, își crează contul personal, iar la finalizarea acestuia vor găsi aici documentele
administrative și resursele didactice specifice programului ales, își vor putea alege partenerul de lucru,
vor putea trimite și primi mesaje și vor posta feedback-ul activității lor. Secțiunea Comunitate va oferi
coordonatorilor locali și de proiect din asociație un tablou la zi al activității și situației participanților în
programele educaționale.
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Următoarea etapă a dezvoltării platformei, în 2022, este secțiunea Programe. În contextul ultimilor doi
ani, digitalizarea proceselor și a conținuturilor dezvoltate de Asociația De-a Arhitectura a căpătat un nou
sens și va contribui nu doar la accesibilizare, ci și la îmbunătățirea calității produselor culturale și
educaționale oferite publicului. Instrumentele digitale atractive și ușor de folosit ce sunt integrate în
platforma web vor facilita transferul de conținuturi și mesaje importante deja definite prin activitățile
offline derulate de asociație anterior.
În vremea școlii de acasă, al lucrului la distanță, platforma web și, ulterior, celelalte componente ce vor fi
adăugate pe parcurs, au un potențial sporit să coaguleze comunitățile și să dea posibilitatea oricui, de
oriunde din țară și din străinătate (atâta timp cât are acces la internet), să înțeleagă și să aprecieze
valorile mediului construit.
Toate acestea sunt posibile și datorită partenerului Holcim România care a fost alături de De-a
Arhitectura în momentele cheie, atunci când a fost pilotat primul curs „De-a arhitectura în orașul meu”,
când a fost conceput proiectul „De-a arhitectura în camera mea” sau acum, când contextul pandemic a
forțat asociația să se adapteze cerințelor actuale.
Pentru orice alte detalii puteți contacta asociația la office@de-a-arhitectura.ro sau inscrieri@de-aarhitectura.ro sau vă puteți informa pe site-ul asociației, aici: http://www.de-a-arhitectura.ro/, pe pagina
de Facebook, aici: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ sau pe Instagram, aici:
https://www.instagram.com/deaarhitectura/.
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CURATOAREA Bienalei de
Arhitectură de la Veneția

Arhitecta, academiciana și
romanciera scoțianoghaneză Lesley Lokko a
fost desemnată să
conducă Bienala de
Arhitectură de la Veneția
în 2023, devenind primul
arhitect negru care
conduce evenimentul.

© foto: Murdo Mac

Lokko este fondatoarea African Futures Institute din Ghana și redactor-șef al FOLIO: Journal of
Contemporary African Architecture și primul curator african desemnat de consiliul de conducere al
Bienalei de la Veneția și a treia femeie aleasă, după Kazuyo Sejima în 2010 și Yvonne Farrell și Shelley
McNamara în 2018 .
„Vorbind cu dumneavoastră de pe cel mai tânăr continent din lume, aș dori să îi mulțumesc
președintelui Cicutto și întregii echipe a Bienalei de la Venezia pentru această alegere îndrăzneață și
curajoasă”, a spus Lokko.
Identitatea culturală și rasială este o temă importantă în cea mai mare parte a lucrării lui Lokko, atât în 
arhitectură, cât și în scris. Ea a fondat Institutul African Futures din Accra în 2020, poziționând Africa
drept „laboratorul viitorului”. Lokko are doctorat în arhitectură la Universitatea din Londra și este
autoarea cărților: Race, Space and Architecture, precum și a 13 romane, inclusiv bestsellerul
Sundowners. Lokko este un contributor important la educația arhitecturală, după ce a fondat Școala
Absolventă de Arhitectură de la Universitatea din Johannesburg. Ea a fost decan al Școlii de Arhitectură
Spitzer de la City College din New York, a predat la diverse alte universități din întreaga lume, inclusiv la
Bartlett School of Architecture din Londra, la Universitatea Illinois din Chicago, la Universitatea din Cape
Town și UTS din Sydney.
„Numirea lui Lesley Lokko în funcția de curator al celei de-a 18-a expoziții internaționale de arhitectură
este o modalitate de a primi privirea unei personalități internaționale capabilă să interpreteze, prin
diferite roluri, propria poziție în dezbaterea contemporană despre arhitectură și orașe”, a declarat
Cicutto. El a spus că mișcarea „are ca punct de plecare propria experiență cufundată într-un continent
care devine din ce în ce mai mult un laborator de experimentare și propuneri pentru întreaga lume
contemporană”. Lokko a primit o serie de premii, inclusiv premiul RIBA Annie Spink în 2020 și premiul
Ada Louise Huxtable în 2021. „Apare o nouă ordine mondială, cu noi centre de producere și control al
cunoștințelor”, a spus Lokko. „Apar, de asemenea, public noi, înfometați de narațiuni diferite,
instrumente diferite și limbaje diferite ale spațiului, formei și locului”, a continuat ea.
„După doi dintre cei mai dificili și dezbinați ani din memoria vie, arhitecții au o oportunitate unică de a
arăta lumii ceea ce facem cel mai bine: să propunem idei ambițioase și creative care ne ajută să ne
imaginăm un viitor mai echitabil și mai optimist în comun.”
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BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ

GALA DE ÎNCHIDERE
EXPOZIȚIA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE

FOTO: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

DE ANA DONȚU
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18 NOIEMBRIE

SALA DE EXPOZIȚIE A UAUIM

Pe 18 noiembrie 2021, la Sala de Expoziție a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu”, a avut loc Gala de închidere a Bienalei Naționale de Arhitectură 2021 - ediția a XIV-a,
cu participarea rectorului UAUIM prof.dr.arh. Marian Moiceanu, a președintelui UAR arh. Ileana
Tureanu și a comisarului BNA: conf.dr.arh. Lorin Niculae. În prim-plan a fost Expoziția
proiectelor câștigătoare și a celor nominalizate la BNA 2021, de asemenea a fost inaugurarat
Pavilionul temporar - un proiect al studenților Grupei 26, Facultatea de Arhitectură, UAUIM cu sprijinul Asociației Arhipera.

arh. Ileana Tureanu
PREȘEDINTELE UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
A făcut o sinteză a ediției de anul acesta a Bienalei Naționale de
Arhitectură și a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea ei,
precum Olimpia Sultana, Ioana Alexe care s-a ocupat de partea grafică
și de promovarea bienalei, Ana Flutur – secretarul general al revistei
„Arhitectura”, Nicoleta Aldea, Cătălina Neagu, Sandra Iordache, arh.
Irina Popovici – autoarea celor mai multe lucrări din piatră realizate în
ultimii ani, prof. Sorin Vasilescu.
„Bienala Națională de Arhitectură este cel mai amplu eveniment al
breslei noastre, adică este singurul concurs de arhitectură la scară
națională. Feicare regiune își mai organizează anuale, bienale, dar BNA
este singura care adună arhitecții din toată țara și este un concurs dur,
un concurs greu. Am avut și în acest an, care am crezut că va fi marcat
de pandemie, surpriza de a avea peste 600 de priecte în concurs și
numai 15 premii și 40 de nominalizări. Este foarte puțin raportat la
valoarea proiectelor care s-au prezentat. Spuneam că Bienala aceasta
e un fel de olimpiadă, pentru că la BNA e important să participi. Toate
proiectele prezentate vor fi făcute cunoscute, vor fi popularizate de
publicațiile Uniunii Arhitecților, de expozițiile la care suntem invitați în
țară și străinătate, de revistele la care avem acces. Vom încerca să
promovăm fiecare dintre proiecte, precum și pe autorii lor. Mulți dintre
premianți sunt arhitecți încă necunoscuți, arhitecți tineri și vrem să-i
felicităm că niște jurii absolut imparțiale au reușit să-i descopere în
această mare de proiecte. A fost foarte greu și nu-i invidiez pe niciunul
dintre membrii juriului”.
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prof.dr.arh. Marian Moiceanu
RECTORUL UNIVERSITĂȚII DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION
MINCU”
„UAUIM nu este doar gazdă când vorbim de Uniunea Arhitecților, „Ion
Mincu” este un susținător al activităților Uniunii Arhitecților, așa cum și
UAR găsește întotdeauna cuvenit să se întoarcă în școală și să facem
lucruri împreună. De data această am fost deschiși ca întotdeauna și
am fost foarte bucuroși în momentul în care dna Ileana Tureanu a ales
o echipă minunată, începând de la curator până la ultimul om
implicat în organizarea acestei gale extraordinar de complicate. Aș
putea spune acum la final că Bienala a fost o reușită în condiții foarte
ciudate și dificile, iar asta se datorează echipei care a lucrat, dar și celor
care au participat la concurs. E foarte greu, mai ales în zilele astea, să
faci o acțiune de o așa anvergură”.

conf.dr.arh. Lorin Niculae
COMISAR BNA
„Bienala Națională de Arhitectură consfințește acest parteneriat de
lungă durată între Uniunea Arhitecților din România și Universitatea
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. De câțiva ani organizez școlile
de vară în colaborare cu Uniunea Arhitecților care a avut generozitatea
să ne găzduiască la Casa cu Blazoane din Chiojdu, în felul acesta
studenții noștri care participă reușesc să se apropie de temele
fundamentale ale arhitecturii contemporane nu de la oraș, ci de la
sate, pentru că mai ales acestea au nevoie de arhitecți. Ceea ce vedem
pe panouri, suma acestei munci extraordinare de proiectare, de
jurizare, de curatoriat, are la bază și efortul echipei de curatori. Au fost
15 curatori deosebit de dedicați activității bienalei în ultimele câteva
luni, care au format și coagulat juriile și iată că avem acum expuse
toate proiectele nominalizate la cele 15 secțiuni ale BNA. Faptul că
bienala se încheie aici are o semnificație importantă atât pentru UAR,
cât și pentru universitate. Aș spune că aici pe pereți nu vedem niște
proiecte, ci școala de arhitectură a României în acest moment”.
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PAVILIONUL TEMPORAR

Un moment important al evenimentului a fost inaugurarea Pavilionului temporar -un exercițiu
de design-build organizat de UAUIM și realizat de studenții Grupei 26 din anul 2 de la
Facultatea de Arhitectură, coordonați de dl profesor Dragoș GHERCESCU.

dr. arh. Dragoș GHERCESCU
„Am bucuria să vă prezint Pavilionul de socializare expus pe terasa
facultății noastre de studenții grupei 26. Existând deschiderea
studenților de a învăța prin experimentare, a fost lansat la începutul
semestrului această provocare de a proiecta și de a executa un spațiu
de socializare de mici dimensiuni. Există și complementaritate cu
tema de atelier care constă într-o construcție cu materiale locale de
diverse funcțiuni pe malul bălții Belciugatele din Călărași. Fiecare
student a propus câte un proiect și a fost apoi sintetizat într-un proiect
definit pregătit de execuție. Acel proiect a fost derulat în cadrul unui
atelier de tip design-build pe parcursul a patru zile, când studenții
noștri au putut participa la deplasarea și marcarea obiectelor, la
diverse tehnici de prindere mecanică. Întregul proces de proiectare și
execuție studenții l-au parcurs cu succes. Au trecut cu brio de toate
provocările și greutățile, în mod special ale lucrului manual”.

conf.dr.arh. Lorin Niculae
„Acest Pavilion este unul experimental pe care îl vom duce în incinta
Casei cu Blazoane de la Chiojdu. Va fi mereu alternat, transformat,
hibridizat, demonstrând astfel potențialul arhitecturii din lemn și ce se
poate face cu mijloace foarte puține, dar cu foarte multă creativitate.
Pavilionul va continua practic această viață educațională pe care și-a
început-o și să sperăm că va reuși să aducă practica foarte aproape de
studenți”
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VIAȚA NESIGURĂ
A MONUMENTELOR DIN BUCUREȘTI (II)

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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Din păcate, istoria se repetă, iar unele monumente ridicate de puterea
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comunistă şi dedicate personalităţilor sale tutelare au avut un destin
asemănător cu cele anterioare anului 1948.

Monumentul imens al lui I. V. Stalin (1951, sculptor Dumitru Demu, soclu arh. Marcel Locar), cu înălţimea
totală de 19 m, din care statuia din bronz avea 9 m, amplasat la intrarea în Parcul Herăstrău [1], va avea o
viaţă scurtă, fiind distrus la începutul anului 1962, ca urmare a destalinizării formale a regimului
comunist.
Aici se aflase din 1939 Aleea
Restauraţiei, astăzi numită Aleea
Cariatidelor, flancată de 20 de statui
din piatră artificială, câte 10 pe fiecare
parte, alternând două tipuri de statui
reprezentând tinere ţărănci, din Muscel
şi Mehedinţi, purtând pe cap ulcioare,
unite printr-o arhitravă. Ansamblul se
încheia în ax cu fântâna încununată de
statuia din bronz a Modurei [2],
realizată, ca şi cariatidele, de sculptorul
Constantin Baraschi cu ocazia
expoziţiei Luna Bucureştilor, eveniment
pentru care spre lac se mai construise
şi un complex de pavilioane (arh. Horia
Creangă, Haralamb Georgescu, Mihai
Aleea Cariatidelor (Restaurației) și statuia Modura, sfârșitul anilor
1930 (stânga sus) și vederi din 2018 (stânga jos și dreapta)

Ricci, Stere Niculescu).

Toate vor fi demolate la
începutul anilor 1950 pentru
amplasarea statuii lui I. V.
Stalin. În 2005 cariatidele au
fost reconstituite de către
sculptorul Ionel Stoicescu
după matriţele originale şi a
unor fragmente păstrate, iar
Modura a fost găsită în
Cimitirul Bellu. Aproximativ
acolo unde s-a aflat
monumentul lui I. V. Stalin s-a
ridicat, în anul 2006, expresiva
statuie a generalului Charles
de Gaulle (sculptor Mircea
Spătaru).
Statuia lui I. V. Stalin care s-a aflat la intrarea în Parcul Herăstrău (stânga)
și cea a lui Charles de Gaulle aflată, din 2006, pe același loc (dreapta)
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Statuia lui V. I. Lenin (inaugurată în 1960, sculptor Boris Caragea), cu înălţimea totală de 9 m, din care 6,15
m statuia, aşezată pe esplanada din faţa Casei Scânteii (soclul şi sistematizarea amplasamentului - arh.
Horia Maicu, Nicolae Cucu, Iulian Nămescu), în elanul postrevoluţionar din primăvara anului 1990, în 4
aprilie, va fi demontată şi depozitată multă vreme în parcul Palatului Mogoşoaia, apoi în curtea unui
depozit de lângă pepiniera Toboc-Petricani, în apropierea Lacului Plumbuita, după care a fost dusă întrun depozit din Chitila. Soclu statuii a fost, în anii 1990, obiectul mai multor concursuri sau încercări de
utilizare, multe fantezist-ironice. În final, din iniţiativa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România şi
pe baza unui concurs din 1999, s-a realizat monumentul Aripi (inaugurat în 30 mai 2016, sculptor Mihai
Buculei), dedicat rezistenţei anticomuniste din anii 1945-1989. Bine dimensionat în raport cu spaţiul
urban în care se află, monumentul cu înălţimea de peste 20 m, este format din trei aripi impozante din
inox matizat, cu o modelare împlinită artistic.

Statuia lui V. I. Lenin și momentul demolării sale

Monumentul Aripi

O soartă similară cu cea a
statuii lui Lenin a avut-o şi cea a
lui Petru Groza (inaugurată în
1971, sculptor Romul Ladea),
care s-a aflat până în 1990 la
intersecţia Bdului Eroilor cu
Bdul Eroilor Sanitari. Pe locul
statuii lui Petru Groza, în 10
noiembrie 1993, s-a inaugurat
Monumentul Eroilor Artilerişti,
realizat din bronz de sculptorul
Teodor Zamfirescu, lucrare de o
modernitate neîmplinită,
caracterizată printr-o
Statuia lui Petru Groza, demolată în 1990 (stânga) și Monumentul
Eroilor Artileriști, amplasat, în 1993, pe același loc (dreapta)

simbolistică discutabilă.
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Un traseu sinuos l-a avut Monumentul
Ostaşului Sovietic (1945/1946, sculptor
Constantin Baraschi, soclul - arh. Mihai Ricci)
amplasat mai întâi în Piaţa Victoriei, între Şos.
Kiseleff şi Bdul Aviatorilor, pe locul rămas liber
din 1940 în urma demontării Monumentului
Eroilor Corpului Didactic. Sub pretextul
lucrărilor pentru staţia de metrou din Piaţa
Victoriei, la mijlocul anilor 1980, ca o expresie
tardivă a procesului de desovietizare, din
dispoziţia lui Nicolae Ceauşescu, monumentul
a fost mutat lângă primul rond al şoselei
Kiseleff [3], pe fostul loc al Monumentului
Regelui Ferdinand, pentru ca în 1990 să fie
amplasat în Cimitirul Ostaşilor Sovietici din Şos.
Pipera, având însă un soclu mult mai mic faţă
de cel iniţial, care avea înălţimea de 12 metri.

Monumentul Ostașului Sovietic pe amplasamentul inițial
din Piața Victoriei (stânga); starea actuală a
monumentului aflat în Cimitirul Sovietic din Șos. Pipera
(dreapta)

Cu toate că aceste monumente simbolizau perioada dictaturii comuniste, iar realizarea artistică poate
fi discutată, reflectând realismul socialist, ele fac parte totuşi dintr-o istorie care nu trebuie uitată,
iar expunerea lor ar fi contribuit la aceasta.

La sfârşitul anilor 1970 o abordare atentă s-a adoptat în
cazul Monumentului Eroilor Sanitari (1932, sculptor
Raffaello Romanelli, arh. Statie Ciortan) aflat în Piaţa
Operei, la intresecţia Bulevardului Eroilor Sanitari cu
Splaiul Independenţei, care a trebuit demontat pentru
lucrările de la staţia de metrou Eroilor, dar după
finalizarea acestora, în 1979, a fost refăcut imediat prin
grija arh. Ioan Noviţchi. Având în vedere contextul politic
al epocii, este paradoxal sau un noroc cum acest
monument nu a fost distrus sau cel puţin mutilat, având
în vedere că pe friza din bronz care înconjoară soclu este
reprezentată Regina Maria în uniformă de soră de
caritate, ca „Mama răniţilor”. Tot pentru lucrările de la
reţeaua de metrou, de data asta la staţia Gara de Nord, în
1983, a fost demontat şi apoi, după 1987, a fost refăcut
monumentul lui George I. Duca (1924, sculptori Dimitrie
Paciurea şi Filip Marin, arh. Ştefan Burcuş), amplasat în
Piaţa Gării de Nord, colţ cu Calea Griviţei.

Monumentul Eroilor Sanitari, vedere din 2017
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Monumentul „1907”, pe
amplasamentul inițial din
Obor și din Parcul Florilor din
cartierul Pantelimon, unde
inspirat s-a renunțat la soclu,
vedere din 2018 și statuia lui
Ștefan cel Mare aflată pe
locul Monumentului 1907 din
Obor.

Aproximativ mai bine a traversat schimbarea de regim politic din 1989 monumentul de factură realistsocialistă dedicat răscoalei din 1907, conceput din 1957 (sculptor Naum Corcescu) şi montat în 1972 în
Parcul Obor. Din cauza construirii sediului Primăriei Sectorului 2 în această zonă, în 2004 statuia a fost
demontată, restaurată atent şi bine reamplasată, în anul 2007, în Parcul Florilor din Cartierul Pantelimon.
După un deceniu și jumătate, la 26 noiembrie 2018, în Parcul Obor, cam pe locul monumentului „1907” sa așezat o statuie din bronz a lui Ștefan cel Mare, sculptor George Tănase.

Trecerea în revistă, chiar dacă succintă, a monumentelor distruse sau mutate în ultimele şapte-opt
decenii conduce inevitabil la concluzia că două zone ale Bucureştiului concură pentru poziţia
preferată de toate regimurile pentru amplasarea monumentelor care să le reprezinte şi anume
Piaţa Victoriei, inclusiv vecinătatea imediată a acesteia, şi intrarea în Parcul Herăstrău. De la
începutul anilor 1930 până în anii 1980 aceste locuri s-au dovedit însă cele mai nesigure pentru
existenţa unor monumente, periclitate de ambiţia fiecărei guvernări de a se legitima cu efigii
impunătoare amplasate în zonele respective. Situaţie favorizată şi de lipsa în Bucureşti a unor spaţii
bine definite urbanistic care să fie pregătite să primească importante monumente de for public.

O excepţie este Monumentul Eroilor Patriei
(1957, sculptori Marius Butunoiu, Zoe Băicoianu,
T. N. Ionescu şi I. Dămăceanu) din faţa
Academiei Militare (1939, arh. Duiliu Marcu).
Chiar dacă plastic, monumentul este o ilustrare
a realismului socialist (mai ales în tratarea statuii
centrale), prin dimensiunile bine armonizate cu
cele ale clădirii pe care se profilează, cât şi prin
amenajarea atentă a esplanadei din faţa
grupului statuar, exploatând abil diferenţa de
nivel a terenului, întregul ansamblu constituie
unul dintre principalele repere ale oraşului.

Monumentul Eroilor Patriei - amplasarea grupurilor
statuare în viziunea arh. Duiliu Marcu (sus), grupul
statuar central (stânga jos), basorelief (dreapta)
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Sistematizarea pieţei din faţa Academiei Militare şi amenajările arhitecurale aferente s-au executat după
proiectul elaborat de arh. Constantin Gr. Ionescu, Adrian Corvătescu, Irina şi Constantin Ghiţulescu, în
colaborare cu Aurelia şi Gheorghe Spanilli, coordonați de arh. Octav Doicescu. Anterior se organizase şi
un concurs pe această temă, desfăşurat în două etape, dar care nu a condus la un răspuns convenabil
pentru organizatori, iar despre participanţi şi soluţiile propuse nu se deţin date. Din mărturia sculptorului
Marius Butunoiu, făcută autorului prezentului articol, a reieșit că arh. Duiliu Marcu nu a fost de acord cu
soluţia monumentului. În proiectul iniţial pentru Academia Militară acesta propunea dispunerea pe
corpurile laterale a unor grupuri statuare impozante, sub forma unor care de luptă romane.

Piața Revoluției (fosta Piață a Palatului Regal), marcată neinspirat de așa-zisul Memorial al Renașterii,
mult contestat, vedere 2016

Însă, cât timp pieţele mari ale oraşului (cum sunt cele ale Revoluţiei, Victoriei, Charles de Gaulle,
Unirii şi chiar Piaţa Universităţii, dar şi altele) sunt departe de a avea o formă finalizată coerent,
amplasarea în cadrul acestora a unor monumente va sta în mod inerent sub semnul
nesiguranţei. Simptomatic este cazul Pieţei Revoluţiei, unde în două decenii, după 1990, în lipsa
unui plan urbanistic de amenajare definitivă a zonei, s-au amplasat totuşi cinci monumente de
factură total diferită, un mic monument dedicat Revoluţiei din 1989 în faţa Ministerului de
Interne, statuia lui Iuliu Maniu (sculptor Mircea Spătaru), bustul lui Corneliu Coposu (sculptor
Mihai Buculei) de lângă Biserica Kretzulescu, obeliscul dedicat Eroilor Revoluţiei din 1989 (2005,
sculptor Alexandru Ghilduş) şi ecvestra lui Carol I. Dintre acestea numai două, statuile Iuliu Maniu
şi Corneliu Coposu, sunt apreciate ca împliniri artistice, puse atent în valoare şi prin
amplasament. Pe ansamblu însă Piaţa Revoluţiei (fostă a Palatului Regal) a devenit astăzi practic
un depozit de statui, monumentul cel mai contoversat ca amplasament şi formă fiind cel dedicat
Eroilor Revoluţiei din 1989, denumit oficial Memorialul Renaşterii, dar în limbajul comun, ţinta
multor ironii.
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Trebuie semnalat şi cazul monumentului
Crucea Secolului, sculptor Paul Neagu (19382004), amplasat în 1997 în centrul Pieţei
Charles de Gaulle, pentru ca în 2011, cu titlu
declarat ca provizoriu, să fie mutat câteva
sute de metri mai la nord, în zona Bordei, pe
Bdul Aviatorilor/Bdul Beijing. Mutarea
monumentului a fost motivată de intenţia
realizării în subteranul Piaţei Charles de
Gaulle a unui pasaj rutier asociat cu un parcaj
şi un centru comercial, investiţie foarte
controversată la care până la urmă
municipalitatea a renunţat, fără ca statuia să
revină pe locul inţial, mai ales că se încadreză
mai bine în spaţiul noului amplasament.

Monumentul Crucea Secolului pe amplasamentul de la
Bordei, pe Bdul Aviatorilor / Bdul Beijing, vedere din 2016

Odiseea monumentelor bucureştene nu poate omite cazul statuii Lupa Capitolina, cea mai plimbată
statuie din Bucureşti, care într-un secol a făcut practic turul oraşului, fiind mutată de şase ori, pe cinci
amplasamente diferite, de fiecare dată din motive conjuncturale, fără conotaţii politice. În 1906 mica
statuie din bronz a fost primită în dar de la Primăria Romei cu ocazia Expoziţiei Jubiliare din Parcul
Carol, fiind expusă mai întâi în cadrul acesteia. În 1908 a fost montată, cu titlu „definitiv”, în capătul
străzii Lipscani, într-o piaţetă denumită tot atunci Piaţa Romei. Datorită lărgirii Bdului Colţei (denumit
apoi Bdul Brâncoveanu, în perioada comunistă Bdul 1948, astăzi Bdul I. C. Brătianu), la începutul anilor
1930, statuia a fost mutată pe Dealul Mitropoliei, în faţa turnului-clopotniţă de la Patriarhie. Prin 1965,
pentru peste trei decenii se va afla în parcul din centrul Pieţei Dorbanţilor (în mijlocul căreia acum se
află bustul lui Constantin Brâncuși, opera Miliței Petrașcu). Dar nici aici statuia Lupoaicei n-a avut
liniște, pentru că în vreo două rânduri i s-a furat unul din copiii care sug la sânii ei. În 1997 a fost mutată
din nou, de această dată în capătul Bdului Lascăr Catargiu dinspre Piaţa Romană. După mai puţin de
15 ani, în 2010, a fost reașezată pe locul inițial, din capătul străzii Lipscani, relativ vizavi de Biserica Sf.
Gheorghe Nou.

Amplasamentele statuei Lupa Capitolina, 1 - în Piața Romei (Lispcani/Sf. Gheorghe); 2 - în Dealul Mitropoliei, în
fața turnului clopotniță; 3 - în parcul din centrul Pieței Dorobanților; 4 - în Piața Romană/Bdul Lascăr Catargiu;
5 - din 2010, în același loc cu cel de la punctul 1
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Macheta propusă de sculptorul
Constantin Baraschi și sursa sa
de inspirație, statuia Lorenzo
de Medici de Michelangelo

În ceea ce priveşte interesul regimului comunist pentru realizarea în
Bucureşti de monumente de for public, acesta s-a manifestat mai ales
în primele două decenii ale existenţei sale, reflectând dorinţa noii
puteri de a se legitima şi prin mari lucrări de artă. Atunci s-au ridicat
ori au fost iniţiate monumentele pomenite mai sus (Ostaşul Sovietic, I.
V. Stalin, Eroii Patriei, V. I. Lenin, 1907, Petru Groza), toate concepute în
maniera realismului socialist.

Statuia lui Mihai Eminescu, sculptor
Gheorghe Anghel, aflată în fața
Ateneului Român

În condiţiile de relativă liberalizare culturală din anii 1960, un caz
aparte l-a constituit dezbaterea din 1965 privind realizarea statuii
lui Mihai Eminescu într-o formă clasicizantă propusă de sculptorul
Constantin Baraschi, care de fapt avea ca miză principală
renunţarea la realismul socialist în favoarea unor abordări în spirit
modern. Critici vehemente, în primul rând ale lui Dan Hăulică sau
Perpessicius și George Oprescu, dar și ale altora, publicate în presa
culturală a vremii, „demolau” macheta cu forme vetuste a statuii
propuse de Baraschi, într-o primă formă datând încă din 1954.
Aceasta era o preluare a unui model celebru, statuia lui Lorenzo
de Medici de Michelangelo, și-a fost un timp expusă public, la
scară naturală, în faţa Cercului Militar Naţional, dar și-n Grădina
Cișmigiu. În final, a fost preferată excepționala statuie a
sculptorului Gheorghe Anghel, întruchipând un Eminescu într-o
poziţie hieratică, cu chipul îngândurat şi melancolic, lucrare
ridicată în faţa Ateneului Român. Pentru aşezarea aici a statuii lui
Eminescu a fost mutat grupul statuar Alergătorii (1913, sculptor
Alfred de Boucher), bine reamplasat pe Calea Victoriei, în spaţiul
verde de lângă Ministerul Economiei.

Grupul statuar Alergătorii, sculptor
Alfred de Boucher, pe
amplasamentul din fața Ateneului
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Statuia lui I. L. Caragiale, sculptor Constantin Baraschi, amplasată pe str.
Maria Rosetti (stânga) și temporar în fața TNB (mijloc), unde din 2010 se
găsește grupul statuar „Căruța cu paiațe”, sculptor Ioan Bolborea (dreapta)

Tot la începutul anilor 1960, Constantin Baraschi a mai propus şi o statuie a lui Ion Luca Caragiale [4],
care de asemenea n-a convins, în 1976 fiind montată dosnic în curtea Editurii Cartea Românească din str.
Gral Berthelot (în perioada comunistă denumită strada Popov, apoi Nuferilor). Abia în 1992 statuia a fost
amplasată inspirat într-un mic parc din str. Maria Rosetti, în proximitatea unei case în care a locuit
dramaturgul. Dar nici aici efigia din bronz a lui I.L. Caragiale nu a avut o viaţă liniştită. În 2002 a fost
mutată ilegal în faţa Teatrului Naţional din inţiativa lui Dinu Săraru, directorul TNB din acel moment, fapt
contestat vehement în presa culturală şi până la urmă în 2006, în alt context guvernamental, dar în
primul rând politic, a revenit pe soclul din str. Maria Rosetti. În 2010 în faţa Teatrului Naţional s-a ridica alt
ansamblu monumental dedicat lui I. L. Caragiale, „Căruţa cu paiaţe” (sculptor Ioan Bolborea), de o foarte
bună valoare artistică. Amplasarea acestuia s-a făcut într-un moment când începuseră demersurile
pentru reamenajarea Pieţei Universităţii, într-o formă generală încă în curs de definire.

Cu toate că în ţară, în a doua jumătate a anilor 1960 şi mai ales în anii 1970, s-au ridicat numeroase
monumente comemorative sau cu temă istorică, în Bucureşti nu s-au mai realizat importante
monumente de for public până în 1989. Printre puţinele excepţii se pot menţiona câteva lucrări de
dimensiuni medii, cum ar fi cele ale sculptorului Ion Irimescu: statuia treisferturi din bronz al lui
Dimitrie Cantemir (1973) din Bdul D. Cantemir, colţ cu Bdul Mărăşeşti, cât şi statuia treisferturi din
piatră a lui Nicolae Titulescu (1982) din Şos. Titulescu, colţ cu Bdul Banu Manta. Alături de acestea
nu trebuie uitată statuia din bronz reprezentându-l cu multă sensibilitate pe George Enescu (1971,
sculptor Ion Jalea), lucrare amplasată în faţa Operei Naţionale. Mai ales la începutul anilor 1950 cu
ocazia reamenajării și extinderii Parcului Herăstrău aici se amplasează numeroase busturi,
majoritatea turnate în similipiatră, a numeroși scriitori și oameni de cultură, opere în manieră realist
socialistă a unor sculptori ca Zoe Băicoianu, Constantin Baraschi, Oscar Han, Vasiliu Falti, Mihai
Onofrei, Olga Porumbaru, Gheorhe Anghel, Iosif Fekete ș.a. În anii 1960, începutul anilor 1970, se mai
amplasează în Herăstău o serie de statui decorative, de această dată de factură modernă, semnate
de George Apostu, Gheorghe Iliescu Călinești, Gabriela Manole Adoc, Silvia Radu, Ioana Kassagian,
Nicolae Enea, Iulia Oniță ș.a. Tot aici s-au amplasat statuile dedicate lui Constantin Brâncuşi (1967,
sculptor Ion Irimescu) sau lui Mihai Sadoveanu (sculptor Romul Ladea) și Ion Creangă (sculptor Ion
Vlasiu), iar la intrarea în parc dinspre Piața Presei Libere se va înălța în 1964 o coloană simbolică, un
omagiu adus lui Constantin Brâncuși (sculptor Eugen Ciucă).
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Monumentul Independenței, macheta din Piața Romană

Paralel cu lucrările pentru noul centru politic comunist
al oraşului, Nicolae Ceauşescu a comandat în anii 1980
şi proiectarea unor monumente impozante cu expresii
care aminteau de proletcultism, lucrări care din fericire
n-au mai apucat să fie executate. În 1989 erau în faze
incipiente de concepere sau chiar realizare
Monumentul Unirii care trebuia ridicat în Piaţa Bucur
Obor (pentru care aici s-a ridicat, la mijlocul anilor
1980, şi-o machetă la scară naturală, cu un schelet
metalic îmbrăcat cu pânză de sac), Monumentul
Victoria Socialismului în Piaţa Alba Iulia şi Monumentul
Independenţei, pentru care în centrul Pieţei Romane
de asemenea se executase o machetă scara 1:1, iar apoi
s-a turnat chiar ș-un soclu circular din beton armat,
demolat la mijlocul anilor 1990.

Avatarurile stupide prin care
trec de multe ori realizarea sau
existența unui monument de for
public în București continuă și-n
ultima vreme.

Proiecte pentru monumente comandate în anii
1980 de Nicolae Ceaușescu - Monumentul Unirii
destinat Pieței Bucur Obor
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În 2012 a stârnit vii cotroverse curajoasa amplasare pe treptele MNIR a statuii Imperator Traianus (sculptor
Vasile Gorduz). Lucrarea, de o valoare excepțională, se remarcă printr-o simbolistică subtilă, având o
compoziţie de foarte bună calitate artistică, de expresie modernă, care însă foloseşte cu abilitate un
modelaj de factură clasică. Aceasta este o replică a unei statui amplasate iniţial la Sevilla în 1993, o altă
copie fiind montată în 1994 şi-n grădina de la Accademia di Romania din Roma. Monumentul apreciat de
mulţi a fost însă şi criticat vehement şi mai ales ironizat de un grup de contestatari, relativ numeros şi
foarte vocal pe reţelele de socializare, format din cei şocaţi de amplasament, cât şi de ineditul
compoziţiei, dintre ei nu puţini fiind probabil pudibonzi, care nu reuşesc să înţeleagă şi să accepte
reprezentările nud ale corpului uman bărbătesc. Până la urmă statuia a fost „vandalizată”(?) în septembrie
2017 şi sub pretextul reparaţiilor a fost demontată, iar micul său soclu, cât o treaptă, a rămas gol.

Surprinzător, în
octombrie 2018 s-a pus
în discuţia Comisiei
Tehnice de Urbanism a
Municipiului București
mutarea monumentului
în Parcul Floreasca, pe
un amplasament
derizoriu care-i va afecta
grav valoarea.

După 2007 în Piaţa Alba Iulia
s-a propus ridicare unui
monument al Unirii, atribuit
printr-un concurs sculptorului
Ioan Bolborea. Lucrarea a
stârnit mai multe controverse
şi-n plus fiind extrem de
scumpă, în final, când se
parcurseseră primele faze ale
realizării sale, municipalitatea
a renunţat în ultimul moment
la finalizarea sa, care era
planificată în 2018, cu ocazia
Centenarului Marii Unirii.

Macheta Monumentului Unirii din Piața Alba Iulia,
sculptor Ioan Bolborea

Statuia Împăratului Traian
montată pe treptele MNIR
în 2012 și demontată în
2017
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Recent se mai practică și-o altă „procedură” de
blocare a ridicării unor monumente, cea prin
acțiuni judecătorești, invocându-se cauze extraartistice, lipsite de o motivație juridică reală. În
final însă prin artificii avocățești se tărăgănează
multă vreme procedurile juridice până când
expiră avizele și autorizațiile de construire ale
lucrărilor. Așa s-a întâmplat cu monumentul
dedicat aviatorului erou Tudor Greceanu și
piloților de vânătoare, sculptor Virgil Scripcariu,
care inițial a fost autorizat a fi amplasat în
apropierea stăzii Av. Beller, intenție blocată prin
pertractări în justiție. Ulterior, monumentul a
fost totuși ridicat în aceeași zonă, dar pe str.
Amiral Bălescu. Similar s-a întâmplat și cu
monumentul Fluturi, sculptor Ioan Nemțoi, care
n-a put fi realizat în Parcul Kiseleff tot ca urmare
a unei acțiuni judecătorești care, chiar dacă
ratată, a durat suficient de mult până a expirat
autorizația de construire. Motivele reale ale
acestor întreprinderi sunt meschine și lipsite de
temei și nu merită detaliate.

Grupul statuar Fluturi, randare 3D, sculptor Ioan Nemțoi

În septembrie 2021 o situație
similară cu cea a statuii lui
Traian s-a întâmplat de
curând și cu statuia Om-timpspațiu (Roata Timpului sau
Icar) a sculptorului Ion
Mândrescu, din Centrul Istoric
al Bucureștiului. Aceasta s-a
aflat mai întâi lângă Biserica
Sf. Dumitru de Jurământ,
vizavi de Teatrul de Comedie,
de unde a fost mutată pentru
amplasarea în locul ei a unui
bust al actorului Gheorghe
Dinică.

Statuia Om-timp-spațiu, sculptor Ion Mândrescu, înainte și după vandalizare

Noul amplasament este în apropiere, la intersecția străzilor Tonitza și Filiiti, unde s-a întâmplat să fie
vandalizată, dar prin intervenția sculporului a fost refăcută în scurt timp.
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În final trebuie să amintim și de cazul
absurd legat de o altă lucrare bine
cotată a sculptorului Virgil Scripcariu,
Arca lui Noe. Aceasta a fost amplasată,
inclusiv cu avizul ADP, din decembrie
2007 până în iunie 2015 pe spațiul
verde cu suprafața de 495 mp, atunci
domeniu public, din fața Librăriei
Cărturești, pe B-dul Magheru, colț cu
Str. Pictor Verona. Prin 2016 terenul a
fost revendicat în justiție și câștigat de
un particular rapace, inclusiv cu
drepturile litigioase «prezente, trecute
şi viitoare». Profitând de acestă
prevedere, în cazul de față stupidă,
noul proprietar al terenului a cerut,
apoi a obținut în instanță, despăgubiri
în final de 160.000 de euro pentru
perioada când lucrarea Arca lui Noe sa aflat pe terenul pe care nu-l deținea
încă. Alte comentarii sunt de prisos.

„Arca lu Noe” și sculptorul Virgil Scripcariu

NOTE:
1. În anii 1950, până la începutul anului 1962, Parcul Herăstrău se numea Parcul de Cultură şi
Odihnă I.V. Stalin, după ce în anii 1930, până în septembrie 1940, s-a numit Parcul Naţional Regele
Carol al II-lea, regele fiind inţiatorul amenajării acestuia. Din ianuarie 2018 a fost redenumit Parcul
Regele Mihai I.
2. Conform propagandei monarhice din anii 1930, la 6 iunie 1930 avionul cu care revenea din exil
principele Carol a fost obligat să aterizeze pentru realimentare pe un câmp de lângă satul Vadu
Crişului din Bihor. Aici o tânără, cu numele de familie Mudura sau Modura, i-a oferit viitorului rege
Carol al II-lea (1930-1940) să bea apă rece dintr-un ulcior. Gestul, apreciat de bun augur pentru
noua domnie, a fost ulterior larg popularizat, întâmplarea sau chipul tinerii Modura, în forme
idealizate, fiind subiectul unor reprezentări artistice, inclusiv pe o monedă de aur din 8 iunie 1940.
3. Situaţie pe care autorul o cunoaşte direct ca arhitect în acea perioadă la sectorul de proiectare a
metoului bucureştean, cât şi din mărturia fostului arhitect-şef al Bucureştiului, Alexandru
Budişteanu, în dialog cu Flori Bălănescu - Între istorie şi judecata posterităţii, Editura Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2010, p. 179.
4. Cu titlul de anecdotă, neconfirmată documentar, pomenim zvonul din lumea artistică ce susţine
că statuia lui I. L. Caragiale este de fapt macheta din bronz pentru monumentul lui V. I. Lenin
propusă la sfârşitul anilor ’50 de Constantin Baraschi. În urma pierderii comenzii în favoarea lui
Boris Caragea, sculptorul Baraschi, din dorinţa de a-şi valorifica totuşi lucrarea, ar fi înlocuit capul
lui Lenin cu cel al marelui dramaturg.
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FORMĂ, IMAGINE, IMAGERIE
DE PROF. DR. ARH. ANCA SANDU TOMASZEWSKI

pag. 28

INFO 3

FORMA, CA UN CONŢINUT
În principiu, dacă simţim că ne aflăm în prezenţa unei opere de artă, atunci
aceea chiar este o operă de artă. Şi dacă cineva susţine că ceea ce face este artă,
atunci e artă. Aşa cred eu.

Ceea ce ne mişcă mai întâi în faţa unui obiect suspectat de a fi artă vizuală e forma, adică o anumită
alchimie a liniilor, culorilor, luminii, spaţiului, suprafeţelor, volumelor. Ea determină prima impresie,
adesea hotărâtoare. De altfel, forma a fost dintotdeauna răsfăţata publicului - nu intenţiile auctoriale, nu
mesajul, nu funcţiunea, nu semnificaţiile. Dar forma a fost dintotdeauna şi tema preferată a artiştilor şi
teoreticienilor, poate pentru că e cel mai uşor de separat din cadrul complex al operei. Şi apoi, ea ni se
prezintă în imagini, uşor de preceput, fără a solicita obligatoriu efortul receptării artistice. Doar că, în
ultimele decenii, imaginea a devenit o asemenea supra-putere, încât cei mai puţin latini sau mai puţin
tineri sau mai profesionişti se simt tot mai stânjeniţi de dominanţa ei. Dar sigur că suntem de acord
asupra importanţei formei în artele vizuale.
Asociat acestei aparenţe, mai există însă ceva care stârneşte reacţia estetică: este intuiţia că în spatele
vizualului se află poveşti, idei, sensuri. Acea calitate comună pe care trebuie că o au un vas etrusc,
frescele lui Fra Angelico, o sculptură olmecă, ori capela din Ronchamp este chemarea lor de a le
pătrunde dincolo de stratul superficial al formelor. Şi abia atunci când întrezărim acolo înţelesuri, ştim că
e într-adevăr o operă de artă. Înainte vreme urma şi argumentaţia. Acum foarte puţini mai au răbdare să
o asculte de la cei foarte puţini care o mai pot oferi.

ERMETISMUL INTELECTUAL ŞI PROLETARNAIA CULTURA

Mii de ani, imaginea frumoasă a fost, deci, regină în artele vizuale. Operele de artă doreau să ofere
privitorului plăcere. Templul grecesc, de exemplu, era gândit să ofere faţade armonioase din orice
direcţie veneai şi de la orice distanţă. De multe ori, imaginile îmbogăţeau imaginaţia privitorilor, cum s-a
întâmplat odată cu explorarea perspectivei.

Experimentând imaginea templului doric din Segesta, 420 î.Ch., de la o siluetă în peisaj, la detaliu.
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Scenografia de la Teatro Olimpico recrea imaginea
oraşului. Picturile trompe-l'œil excitau imaginaţia. A
existat şi o vreme când imaginile stimulau revelaţia şi
au existat şi multe imagini care ascundeau adevărul.
Portretele verginei Marii sau lumina prin cupola Sfintei
Sofii poate că au făcut la un moment dat lumea mai
bună, dar imagini cu Ramses al II-lea zdrobindu-i pe
hittiţi acopereau adevărul unor lupte nedecise. Alte
imagini artistice manipulau publicul cu bună credinţă,
aşa cum a făcut grandiosul baroc italian în timpul
contrareformei, când, la comandă clerical-politică,
insinua subliminal puterea catolicismului. Au existat şi
forme de estetică a urâtului care, utilizând comicul, au
adăugat contemplaţiei forţă de impact şi
spectaculozitate. Pentru că şi imaginile descriptive ori
narative puteau fi echivoce, istoricii de artă găseau ce
să interpreteze şi la această artă tradiţională, nerevoluţionată. Şi toată lumea era mulţumită.
Arta frumos prezentată a trăit liniştită şi preţuită până
la începuturile modernităţii, când au apărut atacurile
disidenţei. Artiştii erau tot mai neliniştiţi, critica tot mai
critică. Imaginile explicite ale artelor tradiţionale erau
acuzate că produceau doar o pasivă plăcere vizuală,
fără să mai transmită nimic. Mai întâi s-au unit, în 1863,
câţiva rebeli la Salonul Renegaţilor din Paris, apoi
ofensivele s-au succedat.
Între timp, secolul XX a adus noi tipuri de propagandă
prin imagini: politică şi economică. Artiştii Avangardei
Ruse, de exemplu, angajaţi în lupta de clasă, au produs
artă militantă sub semnul unor mişcări ideologice ca
Proletarnaiacultura şi Agit prop. Tot la comandă
politică, în Europa interbelică se construiau imagini de
arhitectură megalomaniacal-monumentală, care
transmiteau mesaje belicoase ce spărgeau urechile
prin ostentaţia lor primitivă. Se înmulţeau, totodată, în
Europa, şi paşnicele imagini publicitare, dar de impact,
care au dus, într-o manieră plăcută, la înflorirea
comerţului.

Quentin Matsys, "The Ugly Duchess", 1513.
„Urâtul nu poate fi conceput decât ca o medie
între frumos şi comic.”

INFO 3

Ramses al II-lea a răspândit imagini cu aşa zisa
lui victorie de la Kadesh, de fapt o bătălie cu
rezultat incert.

Palladio, Teatro
Olimpico, Vicenza,
1580-1585
Antrenarea
imaginaţiei
spaţiale
Trompe-l'œil. Andrea Mantegna, Oculus la
castelul San Giorgio în Mantova, 1473.
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Roata de bicicletă şi
Pisoarul au fost
primele provocări la
adresa "artei retinale"
burgheze.

Readymade. Marcel
Duchamp, Pisoar, 1917

Duchamp lângă Roata de bicicletă din 1913

Avangarda rusă

Pisoarul lui Marcel Duchamp din 1917 a fost prima provocare şocantă la adresa „artei retinale” burgheze.
A urmat reprezentarea austeră, dar plină de înţelesuri neînţelese,promovată de Avangardă, de Loos şi de
Modernismul anorexic, convinse că doar reducţia expresiei (less) creşte bogăţia semantică (is more).
Linia protestelor anti pretty-pretty şi a filosofiei readymade a culminat cu arta conceptuală. Artişti ca Sol
LeWitt, Rauschenberg, Andy Warhol au creat şi ei imagini de artă ostentativ prozaice, în care sărăcia
obiectelor prezentate ascundea o critică şi o poetică ce nedumerea publicul, fiind complice doar cu unii
connaisseuri. În spatele unor triste obiecte industriale sau de larg consum se ascundea o mare duioşie
faţă de sărăcia şi zădărnicia acestor victime ale unei contemporaneităţi care se devorează ceas de ceas.
Tocmai prin imaginea mizeră, adică prin lipsa lor de Imagine publică, artiştii urmăreau să recupereze
ceva din destinul ingrat al unor deşeuri, al bucăţilor de asfalt şi cutiilor de conserve, trezind, poate, o
mică emoţie estetică. Oricum, criticii de artă ne-au cerut-o permanent.
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Andy Warhol, Campbell's
soup can, 1964

Arhitectura conceptualistă a lui Eisenman a pulverizat şi ea imaginea
publică a obiectului, în favoarea Ideii şi a condamnat emoţia ingenuă a
oamenilor, în favoarea efortului intelectual. În anii '70, el relua
demersul introvertit al lui Duchamp, de la începutul secolului. Sigur că
a eşuat. Era prea târziu pentru un efort atât de intelectual. Arhitecturii
i-a rămas totuşi ideea seducătoare şi fertilă de „concept".

Maurizio Cattelan, fără titlu sau cu titlul
Cai taxidermiaţi, 2007

Cea mai fotogenică arhitectură

Robert Rauschenberg, The ¼ Mile, 1981-1998

Piero Manzoni, Merda d'artista
(Artist's Shit), 1961

Robert Rauschenberg, Rebus, 1955

FUCK HISTORY, FUCK
MEANINGS
Prin urmare, după aventurile moderniste în artă
şi rezultatul lor discutabil şi odată cu
intensificarea comerţului şi a comunicării,
imaginea explicită a revenit în forţă în spaţiul
public, întărită. Diseminată prin media,
eclatantă, sugestivă, cu impact imediat şi fără a
pretinde efort din partea privitorilor spre a
înţelege nimic, ea mai dăinuie. E democratică.
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E pe cât de monoreferenţială pe atât de nonşalantă şi dinamică şi tot pe atât e de incisivă. Susţinută de
profesionişti ai comunicării, a veştejit cuvântul. (Pentru unii, el pare chiar mai greu de pronunţat.) A biruit
lectura, literatura, critica, hermeneutica, a înlocuit bucuria cunoaşterii cu comoditatea informaţiei livrate
instantaneu, a înlocuit problematizările cu şocul emoţional, experienţa estetică cu percepţia vizuală şi
exigenţa cu suficienţa. Publicul a fost din nou mulţumit. Ceea ce, în sine, nu e lucru puţin.
Pare totuşi că în siajul schimbărilor antrenate de pandemie se înscrie şi un uşor declin al atotputerniciei
imaginii. Dar pentru că n-a murit, ea trăieşte şi azi. Doar gloria ei pare că a lut-o pe panta descendentă
post-apogeu.
Reîntoarcerea la concept, ca modă academică a anilor din urmă, ar dori să decompenseze impactul
imaginilor puternice, tot mai prezente în spaţiul public, cu mesaje mai ofensive sau mai inofensive, care
au sufocat subtilele semnificaţii artistice. Despre ele nu mai vorbesc acum decât câţiva „bătrâni” între ei.
Cât despre concept, ca termen vehiculat abuziv, se vorbeşte peste tot. Cu ceva folos însă, doar în
cercurile restrânse ale universităţilor.
Generaţiile mai vechi au supravieţuit în epoca vizualităţii cu capul plecat. Încă îi îngrijorează exilul
semnificaţiilor, fără de care arta îşi pierde nimbul de nobleţe. Încă se tem de prevalenţa formei asupra
valorii şi de retorica imaginilor despre te miri ce valori. Tot de reprezentări autosuficiente, dincolo de care
nu se află nimic, se tem ei şi acum.
Sigur că, lecturând o imagine de artă sau arhitectură, fiecare paşnic cetăţean are dreptul să se oprească
unde poate el, între percepţia vizuală şi receptarea estetică. Cetăţeanul da, dar tânărul arhitect nu,
pentru că cea care decide asupra valorii este competenţa. Ea îl ajută în procesul de străbatere a imaginii
până la concept. Trebuie întâi penetrat stratul formei, cu inevitabilul ei grad de opacitate. Trebuie
controlată pânza inefabilă a imaginarului propriu, generatoare de subiectivism. Acest efort al
competenţei trebuie conjugat cu imaginaţia şi cu starea de orientare necesară investigaţiilor. Apoi ele se
întrepătrund, moment de moment, cu plăcerea descoperirilor.

Imaginea valorii se poate
numi prestigiu. De falsele
prestigii se tem ele,
generaţiile mai vechi. Şi nu
de subiectivismul receptării
se tem, ci de derizoriul ei.
Uneori poate că au
dreptate tinerii când se
mulţumesc cu imaginea şi
nu găsesc niciun rost să mai
caute în ea adevărul. Ei
greşesc doar când o iau
drept adevăr.

Cea mai fotogenică
arhitectură
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Capela Brüder Klaus, arhitect Peter Zumthor, 2007

Între forma arhitecturală şi percepţia ei vizuală se pot
afla imaginile intermediate de un fotograf. Atunci
realitatea obiectului e filtrată, e interpretată de
subiectivismul fotografului, el însuşi un artist. Imagini
artistice care încearcă să redea realitatea altui obiect
artistic se pot numi imagerii. Fotograful e legitimat să
manipuleze realitatea, să propună sugestii, să
sublinieze intenţii, pentru că el are de compensat
prezenţa în arhitectură a privitorului. De regulă,
imaginea fotografică şi arhitectura se completează în
susţinerea acele i aşi idei, dar uneori imaginea
fotografică vorbeşte mai mult despre fotograf, decât
despre obiectul fotografiat. Până unde i se pot admite
fotografiei deturnările? Poate până la fotografia risqué
şi cea abstractă, care face obiectul arhitectural
nerecognoscibil. Care captează detalii de suprafeţe,
culori, volume, linii şi texturi reale, făcându-le, din
lumină şi umbră, să pară fantezii. Arhitectura se poate
simţi atunci onorată de a fi la originea unei alte arte.

IMAGERII FOTOGRAFICE

Fotografie abstractă la Capela Brüder Klaus,
arhitect Peter Zumthor, 2007

Cred deci că nu avem a ne teme de
fotograful care mistifică realitatea, pentru că
în artă „simpla realitate spune prea puţin
despre realitate”, cum zicea Berthold Brecht.
A-i cere unui fotograf, în acelaşi timp, şi
adevăr, şi artă înseamnă a-i cere imposibilul,
fiindcă adevărul în artă nu e decât o
chestiune de interpretare. A spus-o şi
Deleuze:

Greşim
căci nu
Greşim
căci nu

crezând în fapte
există decât semne.
crezând în adevăruri
există decât interpretări.

Şi n-a spus-o numai Deleuze, spusese şi
Nietsche că nu există fapte, ci doar
interpretări.
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Ne temem doar pentru studenţii noştri, cei lesne căzători în capcanele pozelor iscusite. Ele sunt precum
Lorelei pentru tinerii care vâslesc prin publicaţii, fără să le pese că în adâncuri se află lumea sensurilor. Se
lasă seduşi de imaginea unui obiect fotogenic, de regulă geometric şi laconic, dar le scapă celelalte
dimensiuni ale arhitecturii, cele care se lasă greu surprinse de obiectiv. Şi dacă totuşi o fotografie
surprinde, să zicem, valoarea socială a unei arhitecturi, probabil că fotografia aceea spune prea puţin
despre materiale, lumini şi spaţialitate. Şi studenţii dau repede pagina.
Împotriva unei astfel de superficialităţi lectoriale, susţinute de imaginea frumoasă, se ridicase Duchamp.
La vremea lui, „c'etait pour contrarier les bougeois”.La conceptualişti, „in order to give the Idea a chance”.
Ei fac şi acum artă vizuală cu formă fără Imagine. Doar cu idei. Cum faci să le înţelegi, e o altă discuţie.
Rămân totuşi la părerea că, dacă cineva susţine că ceea ce face este artă, atunci e artă.

foto: Anca Sandu Tomaszevski

Uneori o fotografie
vorbește mai mult despre
fotograf, decât despre
obiectul fotografiat.

Textul reia tema unui
articol publicat în revista
„Igloo” , nr. 201.
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ARHITECTURA DE INTERIOR
PRIN CHEIE BIONICĂ
SPAȚIUL GAUDIAN - PUNCT DE PORNIRE ÎN ANALIZA SIMBIOZEI
ELEMENTELOR DIN NATURĂ ÎN ARHITECTURĂ

PARTEA I

DE ARH. ANA MOHONEA
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Societatea este într-o permanentă și firească evoluție, iar
arhitectura, ca parte componentă a societății, evoluează
odată cu ea.

În natură, structura fiecărui regn - mineral, vegetal și animal - este cu precizie definită și uimește prin
geometria și finețea detaliului care este parte componentă a fiecărei celule, astfel încât natura este o
continuă sursă de inspirație pentru arhitectură, mai ales pentru omul secolului al XXI-lea care are,
grație informației științifice și tehnologiei actuale, o inepuizabilă sursă de creație.

El înțelege mecanismele cele mai importante ale legilor naturii, conexiunile și interconexiunile dintre
diferite aspecte ale realității, putând astfel să realizeze, în ceea ce privește arhitectura, un echilibru din ce
în ce mai vizibil între mediul construit și mediul natural.
Bionica intervine din ce în ce mai vizibil asupra arhitecturii apelând la Natură ca element autosustenabil, reușind să ofere multiple și inedite rezolvări la provocările lumii contemporane cu
respectarea resurselor planetei.
Arhitectul este conștient acum mai mult decât
oricând că îi revine responsabilitatea gestionării
resurselor naturale ale planetei cu înțelegerea și
aprofundarea ,,tehnologiilor” naturii, care se
dovedesc a fi, prin cunoașterea legăturilor intrinseci
dintre diferitele elemente ale naturii, diferite și chiar
superioare tehnologiilor întrebuințate frecvent de
om.

Creația lui Gaudi este un exemplu grăitor în
acest sens. Celebrul arhitect era de părere că
prin cercetarea și cunoașterea legilor naturii
se pot crea opere prin care arhitectul își
asumă rolul de colaborator al Creatorului. Cea
mai cunoscută invenție arhitectonică a lui
Gaudi, arcul parabolic, este un exemplu
ilustrativ pentru eliminarea graniței dintre
formele care susțin și cele care sunt susținute
și prezintă imaginea frânghiei fixate la cele
două capete ale sale. Imaginea unui arc care
își definește forma prin forța gravitației
amintește de felul în care albinele își
construiesc fagurele pornind de sus în jos.
Lucrătoarele își prind picioarele formând un
„lanț” suspendat în aer prin care se realizează
un arc parabolic.

Model structural al arcului parabolic folosit
de Gaudi.
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Una dintre cele mai ofertante chei de soluționare a compatibilității
mediului construit cu mediul natural este arhitectura bionică.

Cuvinte cheie: biomimetism, concept, echilibru compozițional, naturalizarea arhitecturii
regenerare

Omul contemporan și-a reconsiderat raportul cu lumea naturală pentru a putea realiza o conviețuire
durabilă cu aceasta. Diferite aspecte ale naturii sunt observate, studiate și înțelese în alcătuirea lor.
Beneficiind de o privire nouă, de o abordare interdisciplinară, acestea pot fi aplicate în arhitectură.
În ultimii ani bionica, o știință relativ tânără, ce își propune să studieze procesele biologice și structurile
organismelor vii, a cunoscut o mare dezvoltare și a oferit numeroase exemple care demonstrează că
deține una dintre cele mai importante chei de înțelegere a mecanismelor alcătuirii universului.
Denumirea ei face trimitere la sensul cuvântului viață (bio = viață), fiind o disciplină relativ nouă care
cercetează aspecte ale vieții în raportul viață - construcție, prezentând diferite modele de înțelegere a
celor mai ascunse resorturi după care sunt alcătuite anumite elemente ale universului, în încercarea de
refacere și de conservare a echilibrului mediului natural.
În arhitectura contemporană, bionica devine un termen din ce în ce mai des utilizat, oferind soluții
îndrăznețe pentru construcții novatoare, realizate pe baza principiilor ecologice și care
impresionează prin aspectul estetic ieșit din comun.

Construcții bionice ale lui Antoni Gaudi

Înțelegerea termenului de bionică în relație cu arhitectura are importanță pentru că demonstrează rolul
important al naturii în arhitectură, având în vedere realitatea faptului că dintotdeauna omul a construit
pornind de la natură. Gândindu-ne că natura este asemenea unui computer uriaș cu softuri având
posibilități nelimitate, am avea imaginea inter-relaționării tuturor elementelor naturii, inclusiv a omului,
ca parte a naturii.

”

Dacă citim natura prin cheia bionicii putem afirma că ea oferă soluția compatibilității
mediului construit cu mediul natural.

Elementele naturii au înscrise în codul lor genetic „un soft” care le face capabile să se construiască și să
construiască. De aceea consumul irațional al resurselor afectează în mod direct natura, deci asumarea
problemelor de mediu și propunerea unor soluții coerente, constructive reprezintă o abordare
responsabilă a omului în relația sa cu natura.

pag. 38

INFO 4

Având tehnologia care îi permite să aplice cunoștințele prin care
poate conserva mediul natural și utilizând lecția despre ecologie pe
care natura i-o predă zilnic, arhitectul contemporan poate oferi soluții
pentru regândirea relației dintre om și univers, iar studiul bionicii oferă
omului alternative pentru un viitor verde al Planetei Albastre.

Natura poate fi privită ca un amfiteatru, ca un spațiu de cercetare și de învățare pus la dispoziția omului
societății postindustriale. Acesta își poate structura informația cu ajutorul metodelor interactive prin care
natura își invită vizitatorii-cursanți într-un traseu inițiatic al redescoperirii dorinței de cunoaștere,
autodepășire și progres.
Într-un amfiteatru antic băncile dispuse de jur împrejurul scenei pe un teren în pantă permiteau fiecărui
privitor să urmărească spectacolul. Preluând imaginea amfiteatrului putem să afirmăm că natura oferă
un spectacol uimitor al păstrării echilibrului, iar omul ar putea astfel învăța lecția construirii ținând cont
de resursele planetei și inspirându-se din arhitectura viețuitoarelor care redau lecția echilibrului, a
proporției numărului de aur, a formelor geometrice perfecte. Învățând din greșelile anterioare și știind că
distrugerea resurselor naturale creează dezechilibre și tragedii, omul nu va mai obliga natura să joace
roluri tragice care au adus lacrimi prin distrugerea mediului înconjurător.
Omul, ființă vie, parte din natură, are datoria de a menține echilibrul între natură și acțiunea sa asupra
acesteia, conștientizând că relația de complementaritate dintre el și natură este esențială pentru
existența sa viitoare, că natura reprezintă elementul vital pe care trebuie și îl poate modela, renunțând la
orice acțiune distructivă care pune în pericol existența viitoare a Planetei. Modalitatea de raportare la
natură prin activități distructive sau constructive are la bază o concepție filosofică asupra naturii,
concepție care definește natura ca peisaj, material de construcție, model, spațiu de locuit, sursă de viață.
Creativitatea naturii și creativitatea omului pot coexista prin interdependență și complementaritate.
Natura creează dintr-un impuls orb, omul creează în mod conștient, dar acțiunea creatoare reprezintă
elementul comun.

Sistemul de
răcire al coșului
de fum de la
centrul Eastgate
din Harare își are
inspirația din
mușuroaiele de
termite.

Arhitectura, element catalizator în relația dintre om și natură, evidențiază posibilitatea de a crea spațiu
construit în armonie și echilibru cu natura. Putem contempla întreaga creație ca o realizare
arhitectonică a Creatorului. Universul este creația Sa, omul este cununa creației Sale, la rândul său un
creator care a primit în dar din partea Creatorului știința creării conștiente și a recreării din ceea ce
natura îi pune la dispoziție, un creator care are datoria de a cunoaște lucrurile în complementaritatea și
profunzimea lor, de a respecta ceea ce Natura îi dăruiește permanent, valorificând prin imaginație și
rațiune valorosul tezaur al naturii.
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JURĂMÂNTUL ARHITECTULUI
PREZENTARE: ARH. DORIN BOILĂ

Am preluat această sugestie inedită din blogul bunei prietene și arhitecte Liliana
Chiaburu, care locuiește și activează în București.

Mi se pare cu atât mai binevenită o asemenea inițiativă, cu cât responsabilitatea unor promoții
tot mai numeroase de tineri arhitecți (urbaniști, peisagiști, restauratori etc.) devine tot mai
evidentă, pe măsură ce contextul urban, social și economic devine tot mai complex. Ar fi un
nou prilej ca ambele organizații profesionale, Ordinul și Uniunea, prin actualele conduceri, să
se așeze împreună și să elaboreze un Jurământ, pe care orice absolvent de studii superioare
din domeniu să îl depună în momentul primirii Diplomei de încheiere a studiilor, ceea ce va
întări solemnitatea trecerii de drept în rândul profesioniștilor responsabili.
Elemente ale unui asemenea jurământ sunt prezente în textul de mai jos, lăsat ca o profesiune
de credință de către unul dintre cei mai mari arhitecți români ai secolului al XX-lea.

„Locuitorii acestei cetăți, deasupra proprietăților individuale, au o
proprietate comună: frumosul. Construcția unei case sau orice
element plastic exterior creează atmosfera orașului. Cum
această atmosferă are o răsfrângere psihologică asupra
oamenilor strânși în cetate și determină un fel de destin al
conviețuirii, trebuie să existe o răspundere și un control.
Răspunderea s-o aibă autoritatea orânduitoare și artistul; iar
controlul, cetățeanul.
De pildă, o casă construită, fiindcă trecem pe stradă, suntem
obligați s-o vedem. Dacă această casă nu îndeplinește cel puțin
condițiile de corectitudine estetică, indispune pe cei care au
deja o educație de sesizare a frumosului, iar ceilalți care ar trebui
să primească această educație elementară din ambianța critică,
sunt sortiți să rămână la factorii de comparație minoră. Ceea ce
micșorează spiritualitatea omului și a cetății”.

arh. Octav Doicescu, 1935
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AMINTIRI DE VACANȚĂ DIN ROMÂNIA –
VARA 2021

FOTO DIN PERIPLUL RUTIER

DE ARH. DORIN BOILĂ
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BISERICA ORTODOXĂ DIN DENSUȘ
– JUD. HUNEDOARA

Probabil prima biserică din istoria
Creștină a românilor, edificată pe
vatra unui templu roman, care s-a
ridicat peste un fost templu dacic
zalmoxian...
Un edificiu emblematic, o
structură eclectică ridicată cu
prefabricate din piatră provenite
de la mai multe edificii dacice și
romane, o arhitectură generată din
inspirație și revelații Creștine, ca un
mesaj peste milenii!
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INAUGURAREA GOSPODĂRIEI DIN
SPERMEZEU, BISTRIȚA-NĂSĂUD

MUZEUL CIVILIZAȚIEI POPULARE „ASTRA” – DUMBRAVA SIBIULUI
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MUZEUL „IOAN SLAVICI” DIN ȘIRIA,
JUD. ARAD
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MUZEUL SĂTESC DIN SATUL GURA
RÂULUI – JUD. SIBIU
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MUZEUL TEXTILELOR TRADIȚIONALE
DIN SATELE HĂRȚĂGANI ȘI BĂIȚA
– JUD. HUNEDOARA
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MUZEUL TEXTILELOR TRADIȚIONALE DIN SATELE HĂRȚĂGANI ȘI BĂIȚA – JUD. HUNEDOARA
INFO 6
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MONUMENTELE PATRIOȚILOR ROMÂNI
DE LA ȚEBEA ȘI MUZEUL AURULUI DIN
BRAD – JUD. HUNEDOARA
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