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SEMNAL 1

Noul nostru coleg, Tudor St. Popa, publică de curând
un newsletter bine scris și bine informat despre Sibiu,
despre arhitectură, locuire, design, care credem că v-ar
interesa pe mulți dintre voi, așa că vă lăsăm un link:
www.cemerita.ro/Orasul, unde veți putea citi tot ce a
apărut până acum, dar și să vă abonați pentru a primi
newsletterul direct pe email. Apare săptămânal. 

Tudor St. Popa 

Președinte AIOS

Newsletter

http://www.cemerita.ro/Orasul
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ARHITECTURA DE INTERIOR 
PRIN CHEIE BIONICĂ
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În anul 1904 arhitectul Antoni Gaudi [1] primește o comanda
prin care se urmărea renovarea unei clădiri mici aflate pe un lot
dreptunghiular de teren de pe strada principală a oraşului
Barcelona: 43, Passeig de Gracia.

În renovarea realizată, Gaudi reuşește să obţină un echilibru compozițional de excepție între diferite

elemente independente cu ajutorul modificărilor pe care le face în ceea ce privește materialele folosite,

relaţia dintre exterior şi interior, elementele modulare neregulate şi jocul constant al formelor asimetrice. 

Astfel, structura aparte a interiorului Casei Batllo poate fi observată în secţiunile longitudinale şi

transversale ale clădirii şi, mai ales, în planul terenului apartamentului aparţinând proprietarului.

Sinuozitatea faţadei din interiorul mezaninului (main floor) se continuă prin pereţii cu formă de curbură,

interiorul casei aflându-se în strânsă legătură compozițională cu exteriorul acesteia. 

Gaudi consideră că formele își au originea în natură și sunt creaţia perfectă a lui Dumnezeu. Această

teorie [2] este cunoscută, ea regăsindu-se sub diferite aspecte la unii dintre teoreticienii secolului al XIX-

lea, precum Ruskin sau Viollete-le-Duc. Prin activitatea desfășurată după 1900, Gaudi merge mult mai

departe, iar prin opera sa dovedește că pentru el nu contează imitaţia, ci refacerea procesului de creaţie

în acelaşi mod în care natura însăşi se manifestă.

Detalii florale

M O R F O L O G I A  G A U D I A N Ă

Perete exterior, detalii naturale

[1] Antoni Placid Gaudí i Cornet (25.06.1852 - 10.06.1962), arhitect catalan, devine cunoscut prin stilul

său și pentru omagiul adus naturii.

[2] „Cele șapte făclii ale arhitecturii”, 1849 - John Ruskin, „Dicționar de arhitectură secolele XI-XV”,

1854 - Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc.
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Concepția lui Gaudi potrivit căreia „perpetuum mobile” în natură este reprezentat de toate formele ale

căror mişcări esenţiale reprezintă simboluri ale genezei şi ale vieţii este ilustrată prin lucrările sale. Astfel

sugestia începutului vieții se prezintă prin imaginea cercului, a spiralei, a vârtejului de apă sau a

nebuloasei, evidențiind nașterea materiei din nimic, iar sugestia sfârşitului vieţii se înfățișează prin

imaginea oaselor. 

Casa Batllo, construcţie aparte, este o invitație de a cunoaște natura complementară a lucrurilor. Ea
pare a sugera viziunea unui palat aparținând adâncurilor mării, a unui spaţiu fluid cuprins în
îmbrățișarea valurilor aflate într-o legănare continuă. 

Așa cum mărturisea în 1878, culoarea devine la Gaudi un concept arhitectural, fiind folosită atât în

interiorul clădirii, cât și în exteriorul ei, neputând fi disociată de formă: 

„Ornamentaţia a fost şi va fi colorată. Natura nu ne înfăţişează niciun obiect care să nu fie colorat; în

vegetaţie, geologie, topografie, regnul animal, totul este un contrast mai mult sau mai puţin viu de culori.

De aceea, orice element arhitectonic trebuie să fie colorat” [3].

R I T M U L  F O R M E L O R  E S E N Ţ I A L E

C U L O A R E
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La impresia unei perdele gigantice în mişcare pe care fațada Casei Batllo o produce contribuie culorile

indigo, albăstrui şi verzui, obţinute prin trencadise [4] (mozaicul lui Gaudi), ce sunt realizate din sticlă

colorată şi discuri ceramice.

EXTERIORUL CASEI BATLLO

[3] Antoni Gaudi, 1878.

[4] Trencadis - mozaic catalan utilizat cu precădere în operele lui Antonio Gaudi și Josep Maria

Jujol. Mozaic realizat din bucăți de ceramică sparte, apoi unite.

http://en.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Jujol
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Coloane zvelte din gresie Montjuic, ce par tibii și care au adus casei

porecla populară de Casa Oaselor [5], susțin camerele principale

aparținând familiei Batllo, iar imaginea deformată a spaţiilor goale

amintește de forma liliecilor, element care i-a adăugat și numele de

Casa Suspinelor [6].

Un turn cilindric mic, cu acoperiş ondulat prelungește faţada Casei Batllo. Acesta este format, pe partea

care dă la stradă, din piese mari de ceramică, în tonuri diferite de albastru electric, care alcătuiesc o

scară. Vârful turnului se prelungește pe partea exterioară a acoperișului cu o cruce în patru colţuri.

Forma, structura, culoarea acoperișului, dar și utilizarea bucăților de piatră Foradada fac posibilă

analogia cu imaginea balaurului ucis de Sf. Gheorghe, cu spatele balaurului legendar ucis de neînfricatul

Siegfrid, cu forma munţilor Montserrat sau conturul unor dealuri de la periferia oraşului Santa Coloma de

Cervelló, iar calea multiplelor interpretări rămâne deschisă, deoarece Casa Batlo a fost și rămâne o sursă

mereu nouă de interpretare în raport cu epoca în care trăiește și cultura pe care o deține privitorul ei.

„Casa Suspinelor” „Casa Oaselor”

Piatra Montjuic [7] din care sunt realizate balcoanele creează imaginea unei coji uzate, în timp ce şinele

de fier pictate în nuanţe de fildeş şi de auriu par a fi fost inspirate de forma craniilor umane.

Turnul central Anvelopanta Turnuri

[5] Denumire dată de localnici.

[6] Denumirea apare în cartea lui Lahuerta, datorită formelor aflate pe fațadă.

[7] Piatră ce se găsește pe dealul Montjuic din Barcelona.
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În interior, din hol pornesc două scări, una cu acces privat, aflată

în spatele portalului de fier, duce direct la primul etaj, unde se

află locuinţa familiei Batllo, și alta cu acces public, prin care se

realizează accesul spre celelalte apartamente. 

Balustrada scării cu acces public este realizată din stejar și

amintește, prin traseul pe care îl înfățișează, de mişcarea

ondulatorie a unei cascade îngheţate în timp. Acest aspect este

potențat de grinda de tavan ce este realizată din fier nituit de

culoare aurie şi din cupru cu aspect de coral sau plantă

acvatică, reuşind să realizeze strălucirea metalică a apei.

Spațiul rezidenților

Printr-o fantă superioară, lumina intră în hol, reflectându-se pe tencuiala holului, pe plăcile ceramice,

creând continue unduiri de lumină pe pereţi și pe tavan. 

Iluminarea holului se realizează și prin anumite zone bombate deschise, dispuse în pereţi și acoperite cu

fier rotunjit şi curbat. Se creează parcă senzaţia de peşteră, iar culoarea albastru are și scopul de a evoca

spațiul unei grote subacvatice. Scara pare a fi un arc subpământean, o unduire de-a lungul unor goluri

asemănătoare grotelor secundare ale unui spațiu subacvatic. Nu lipsește nici aspectul unui spațiu erodat

de trecerea timpului, aspect ce se realizează prin pereții bombaţi şi curbaţi care urmăresc cursul

balustradei lăsându-o să treacă pe lângă lumina venită dinspre portal. Nu imaginea statică a pereților

este evidențiată, ci curgerea fluidă a balustradei prin acest spațiu. 

S C Ă R I

INTERIORUL CASEI BATLLO

Zona publică
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Descifrarea simbolisticii inscripționării ușilor apartamentului,

în mod descrescător, cu litere, nu cu cifre, este în acord cu

mesajul lui Gaudi despre creație în general și despre creația

în arhitectură, în particular. Astfel, în dreptul ușii

inscripționate cu litera G partea superioară a balustradei este

în formă de spirală, pe când la celelalte etaje este în formă de

trei lobi, iar semnificația literei G ar putea avea legătură cu

inițiala lui Gaudi, a genezei sau a generației de arhitecți care

au înțeles să înfățișeze în mod original creația în arhitectură.
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Fluiditatea spațiului este accentuată și prin ușile de stejar ale

apartamentelor. Acestea sunt sculptate manual, au reliefări în

forme de tibii și flori ce dau impresia materiei vii capabile să

se regenereze permanent.

Tâmplăria interioară a casei, cadrele de metal ale uşilor

(mânere, încuietoare, inele de metal), au fost mai întâi

desenate de Gaudi, apoi formele acestora au fost modelate în

argilă, pentru ca  mai târziu să se realizeze bucățile finale în

alamă.

Scara de stejar cu acces privat ce duce direct la

apartamentul familiei Batllo de la primul etaj creează

imaginea unor vertebre ale unei fosile gigantice aflate

înăuntrul unei peșteri. Balustrada acesteia înconjoară coloana

metalică centrală învelită de două panglici la rândul lor

metalice și care se răsucesc în jurul ei în spirale contrastante

ce susţin o minge de sticlă sus, încoronată cu tentacule,

evocând imaginea unui picături solidificate a unui strop de

ploaie sau imaginea unei coroane culminând cu un sceptru.

Absenţa colţurilor din

spațiul aparținând

pereţilor şi tavanului este

mai evidentă în ceea ce

privește coridorul privat

decât în coridorul

principal. 

Scară privată
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Prin vitralii camerele principale au deschidere către stradă, iar discurile de geam ceramic din galeria

mare sunt colorate în albăstrui, prelungind aspectul spațiului fluid. Tavanul salonului central, fiind

tencuit ușor, creează impresia fluidității și formează un vârtej care propune, de asemenea, o imagine

marină, un alt aspect din natură, specific imaginii arhitectonice create de Gaudi în lucrările sale.

Ca şi în cazul vârtejului de apă de pe tavan, Gaudi ilustrează concepția despre forța constant

regeneratoare a materiei și prin aspectul coloanelor subţiri ale galeriei pe care se pot vedea elemente ale

naturii. 

Varietatea de forme ale ușilor Casei Batllo, realizate întotdeauna în stejar, au la bază rame curbe

adaptate la fineţea spaţiilor scobite, Gaudi construind un sistem complex de tâmplărie. La fel ca în cazul

panourilor lucioase și ale grilajelor mici de lemn, la unele ferestre, uşi şi geamuri din tavan, deschiderea

se poate face independent, curenţii de aer trecând şi realizând o ventilaţie controlată pentru toate

secţiunile casei.

Intre scări şi salonul principal, într-o arie rotundă, în perete, se găsește o nişă mică în care sunt amplasate

bănci de o parte şi de alta. De asemenea, un șemineu, simbol al familiei unite, este amplasat într-o zonă

finisată cu ceramică termorezistentă. 

În spaţiul interior al casei Batllo, forme curbe sau geometrice cioplite în lemnul de stejar ilustrează

aspectul complementar al naturii animale, minerale, vegetale.

Spirala și vârtejul de apă din salonul principal rămân un simbol al materiei aflate într-un „perpetuum

mobile”. Chiar dacă podeaua hidraulică de mozaic pentru Casa Batllo, ilustrată cu imagini ale creaturilor

marine care, atunci când sunt combinate, formează spirale, și-a găsit locul în Casa Mila, ea reprezintă

încă un exemplu al concepției lui Gaudi în ceea ce privește fluiditatea spațiului.

Gaudi a proiectat tot mobilierul din stejar lăcuit pentru sala de mese, situată în partea din spatele casei.

În acest spațiu și-au găsit aproape în mod organic locul câteva piese de mobilier: o masă cu câteva

scaune, două bănci de câte două persoane, cinci scaune, un bufet colţar şi câteva piese secundare. 
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Detaliu tavan Șemineu

E T A J U L  I  



Mobilierul realizat de Gaudi nu poate fi disociat de casa pentru care a fost proiectat, deoarece există o

legătură evidentă între toate elementele clădirii şi mobilier, în sensul în care în mobilier regăsim

integrate toate elementele specifice clădirii. Formele organice inspirate din natură se transformă în

elemente ergonomice în realizarea mobilierului, iar asimetria ce caracterizează obiectele de mobilier

este specifică naturii care nu creează două fiinţe identice. Preocupare lui Gaudi în legătură cu mobilierul

a fost aceea de a modela ergonomic lemnul. În cazul scaunelor, acestea preiau forma corpului. Este

celebru scaunul sculptat în lemn de stejar realizat de Gaudi pentru Casa Batllo și care îi poartă numele. 
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Bancă Scaun Batllo

M O B I L I E R U L  

A T I C U L

O suprapunere parabolică de cărămizi, o suprapunere arcuită, tencuită şi vopsită în alb conferă spaţiului

aflat la etajul de deasupra clădirii un aspect aparte prin realizarea formelor curbe asemenea unor şanţuri

ce se adâncesc în pereţi. În partea aceasta a clădirii, construcția astfel realizată era folosită drept cameră

de depozitare, baie şi uscătorie. 

Și aici imaginea unui element preluat din natură predomină și se materializează printr-o succesiune de

arcade ce creează aspectul unei cavităţi toracice și percepția unui spațiu asemănător cutiei toracice

gigantice a dragonului de ceramică văzut de afară. Este perspectiva cunoscută a arcadelor parabolice

ale arcurilor suprapuse prin care Gaudi reușește să realizeze un spaţiu diafragmatic tipic, creând și

materializând spațiul în formele dorite.
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Atic Detaliu fereastră atic

În creația lui Gaudi detaliul poate surprinde în forme inedite complementaritatea arhitectură-natură,

devenind un element esențial al creației marelui arhitect. Casa Batllo reprezintă un punct de referință în

arhitectura bionică, pentru că transpune elementele naturii în structuri arhitecturale realizate prin

tehnici diferite, cu materiale diverse, demonstrând posibilitățile multiple de reprezentare arhitecturală a

interiorului pentru un singur element preluat din natură și de armonizare a clădirii cu spațiul în care este

amplasată aceasta.

Detaliu arc

Bionica poate deveni, prin creația lui
Gaudi, un model perfect al
interdependenței între ceea ce are de
oferit natura și posibilitatea omului
de a se raporta la ea ca principal
element complementar al existenței
sale zilnice în spațiul urban.

Element fațadă Element scară Element balcon
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ORAŞUL SE RESCRIE
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DE ARH. IOANA MIHĂIESCU

Perete grădiniță Reșița. Autori: Kero Zen & Ocu
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Oraşul, odată fala României, cel care se înfrăţea cu toate colţurile ţării prin locomotivele şi şinele de cale

ferată, care producea fonta şi oţelul pentru toată ţara, care ridicase poduri aici şi în Europa, confecţionase

motoare navale, a apus dramatic după anul 1989. Atunci focul acestui oraş care ardea a pălit brusc,

oraşul nu a mai produs aproape nimic, oamenii disperaţi şi derutaţi au ieşit 2 ani în stradă, în piaţa

centrală - arena „istoriei noastre locale”, blocând intrările în oraş, sperând într-o schimbare, la un

reviriment miraculos, care nu s-a produs nici acum. 

INFO 2
Suntem la amurgul anului 2021, an în care „Cetatea de
foc” (aşa cum a numit-o dramaturgul Mihail
Davidoglu), REŞIŢA, municipiul de pe Bârzava, a
împlinit 250 de ani de siderurgie - foc dogoritor şi
nestins... 

250 de ani de foc nestins la Reșița

Atunci, ca şi acum de altfel, eram total

descoperiţi, nu mai aveam o altă alternativă

economică pusă la punct, aşa că oraşul s-a

depopulat dramatic, iar „centrul” îl denumise

foarte repede, ignorând istoria seculară a sa, „un

morman de fiare vechi”, care nu mai prezenta

nicio atractivitate pentru nimeni. 

Ani în şir, administraţiile locale nu au putut face

aproape nimic: poate din cauza lipsei de

adaptare rapidă la schimbare, a indiferenţei sau

lipsei de fonduri - ani pierduţi, fără investitori, fără

dezvoltare, reconversie şi uneori fără speranţă.

Deseori spun că numărul arhitecţilor dintr-un

oraş sau zonă este un barometru al economiei

de acolo; se ştie că un arhitect nu stă unde nu

sunt investiţii şi nu se construieşte nimic. Ei bine,

la Reşiţa şi în judeţ (al treilea ca suprafaţă din

România) sunt puţin peste 20 de arhitecţi, în

timp ce numai în Timişoara (la 100 de kilometri

de noi) sunt peste 400!

CE PUTEM FACE ACUM CU REŞIŢA? 

 Este o întrebare la care încercăm mulţi să găsim un răspuns. În primul rând, actuala administraţie, care

a început să „mişte” un pic oraşul, arhitecţii, poeţii, artiştii, inginerii şi cadrele tehnice, cetăţenii, foştii

angajaţi ai CSR-ului sau UCMR-ului, nostalgicii, pensionarii, simpli cetăţeni, chiar şi copiii, cei proaspăt

veniţi în oraş caută drumuri.

 Avem un curs limpede (acum) de apă care ne străbate oraşul (este şi direcţia pe care acesta s-a

dezvoltat, deci trebuie pus în valoare), un patrimoniu natural (dealuri, păduri, poieniţe) care îmbrăţişează

oraşul, dăruit cu generozitate, dar neamenajat, cel mai bogat patrimoniu industrial din România, total

neexploatat, o zestre urbanistică veche, precară, cu case din pământ (cărămidă de argilă nearsă, care ar

putea fi repusă în valoare, reînviind istoria), câteva monumente civile decrepite (care se pot restaura,

devenind repere de atractivitate în oraş) şi un fond nou (al anilor 1960-’90), tipizat, banal, înghesuit,

deosebit de monoton (care poate fi prelucrat prin intervenţii peisagistice sau cromatice).
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Anul jubiliar a coagulat forţe, iniţiative, idei. Fiecare etnie (germani, maghiari, sârbi, croaţi,
ucraineni, cehi, italieni ș.a.) din „mica Europă” care este Reşiţa a avut propuneri, sugestii,
fiecare categorie profesională abordată de municipalitate şi-a exprimat doleanţele, fiecare
a încercat să spună sau să facă un lucru sau altul. Mâini întinse au venit şi din afara oraşului,
omagiind astfel acest an.

INFO 2

Biserica Ortodoxă din Câlnic 

 - s-a conturat un master-plan care va pune în valoare (prin demolare şi reconstruire), asanare,

reamenajare urbană şi peisageră câteva zone din oraş, total abandonate, năpădite de bălării cât statul

de om, acum depozite de fier vechi aflate în inima oraşului (ex. zona Mociur);

 - s-a finalizat proiectul de reintroducere al tramvaiului - aceasta înseamnă refacere carosabile,

amenajare parcări, pietonale, poduri, spaţii verzi limitrofe, iluminat public, mobilier urban (prin fonduri

europene);

 - Institutul Naţional al Patrimoniului a alocat prin Timbrul Monumentelor Istorice o sumă de 100.000

lei/obiectiv, pentru realizarea de lucrări de reparaţii curente la 10 monumente din Reşiţa. Echipa de

proiect a identificat 7 obiective, care să respecte rigorile selecţiei, a scris proiectele şi le-a câştigat pe

toate 7: Biserica Ortodoxă din Câlnic (1799-1803), Biserica Romano Catolică „Maria Zăpezii” (1848), Biserica

Evanghelică (1901), Sinagoga (1907), Casa Blăjiţa (1903), Palatul Cultural (1929), Biblioteca Judeţeană „Paul

Iorgovici” (1875-1900). Lucrările sunt recepţionate la patru dintre ele, urmând ca în următoarea

săptămână să fie finalizate şi celelalte trei (arhitecţi: Ozana Apostol, Adina Bocicai, Ioana Mihăiescu,

Marius Mozoru);

( V O I  P R E Z E N T A  S U C C I N T  A M P R E N T E L E  A C E S T U I  A N )

IATĂ CE A IEŞIT:

Biserica „Maria Zăpezii” Biserica Evanghelică
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Sinagoga 

Palatul Cultural Biblioteca Judeţeană



pag. 17

INFO 2 SINAGOGA
Si

n
a

g
og

a
 - 

fa
ța

d
ă

 p
ri

n
ci

p
a

lă

Si
n

a
g

og
a

 - 
fa

ța
d

ă
 p

os
te

ri
oa

ră



pag. 18

INFO 2 CASA BLĂJIŢA 

C
a

sa
 B

lă
jiț

a
 d

u
p

ă
 p

ro
g

ra
m

u
l I

N
P

C
a

sa
 B

lă
jiț

a
 s

it
u

ți
e 

in
iț

ia
lă

https://share-architects.com/inglass/
https://share-architects.com/inglass/
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- finalizarea PT+DE la proiectul

„Restaurarea şi revitalizarea patrimoniului

cultural - Centru expoziţional şi de

evenimente «Şcoala Pittner»”, clădire

monument 1850, categoria B, reper

cultural complex al oraşului, (prin fonduri

norvegiene), aparţine tot acestui an

(proiectant: SC „MZR TECTURE” SRL)
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Școala Pittner și echipa de proiect
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CRUCEA LUI HERGLOTZ
ȘI FUNICULARUL

- s-a restaurat cel mai vechi

însemn de for public, denumit

Crucea lui Herglotz (cea care se

spunea că apără oraşul şi care în

ultimii 30 de ani fusese

vandalizată), amplasat pe culmea

Dealului Crucii, monument ridicat

în 1874, în cinstea Revoluţiei de la

1848 (prin fonduri locale, arhitecţi:

Ioana Mihăiescu, Marius Mozoru) 

- documentaţia pentru reconversia funicularului reşiţean este gata.

Funicularul transporta calcarul în combinatul siderurgic, este

nefolosit de peste 30 de ani şi își pune amprenta în mod unic în

centrul municipiului (prin fonduri europene - proiect Oana

Stănescu, arhitect local stabilit acum la New York) 
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PODUL SUDAT DE LA VAMĂ

- finalizarea consolidării şi restaurării

Podului sudat de la Vamă - monument

categoria B, aflat în centrul oraşului Reşiţa

(fonduri europene), arh. Florin Trofin - SC

„Abraxas” SRL Reşiţa 

 - în anul 2021, Reşiţa a părut a deveni o capitală culturală a vestului ţării prin expoziţiile cunoscuţilor

artişti vizuali contemporani Dumitru Gorzo şi Nicolae Comănescu. Primul a expus în sălile şi în curtea

Muzeului de Istorie a Banatului Montan Reşiţa şi în geamurile Magazinului Universal Reşiţa, clădire de an

1950, nefolosită din 1990 (expoziţie denumită „Lumea lui Gorzo”), iar al doilea în incinta monumentului

„Şcoala Pittner”, Reşiţa. Lucrările ample ale acestuia din urmă, în număr de 40, imortalizează stranietatea

oraşului, folosind culori, cărbune ars la Reşiţa, praf de cărămidă recuperat din monumentul „Şcoala

Pittner”. Lucrările au îmbogăţit într-o expoziţie itinerantă şi simezele Galeriei „Malmaison” din Bucureşti

(septembrie 2021);

EXPOZIŢII ALE ARTIŞTILOR VIZUALI CONTEMPORANI

Dumitru Gorzo - Structura Gheorghe din curtea
Muzeului de Istorie

Dumitru Gorzo - Expo în geamurile Magazinului Universal

Dumitru Gorzo - Expo la Muzeul de Istorie din Reșița
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- Hala industrială „Minda” din Reşiţa, abandonată tot de cca 30 de ani, preluată acum de Primărie, va

deveni un creuzet al artei turnării lucrărilor de artă în metal, iar în afara acestor momente, va fi un

laborator „viu” pentru cursanţii de la Şcoala duală din Reşiţa. Anul acesta șase sculptori, au realizat șase

însemne sculpturale monumentale în metal, expuse acum în faţa halei, care vor îmbogăţi în viitor spaţiul

urban (Doru Covrig - „Mâini”, Ingo Glass - „Răsăritul soarelui”, Peter Jecza - „Împlinirea”, Aurel Vlad - „David

şi Goliat”, Constantin Flondor - „Trigona”, Roman Cotoşman - „Brâie”), în cadrul expoziţiei denumită

„ReMetal 2021” 

LUCRĂRILE DE ARTĂ ÎN METAL

Nicolae Comănescu 
la Malmaison

Aurel Vlad - „David şi Goliat”

Doru Covrig - „Mâini” Ingo Glass - „Răsăritul soarelui”

Roman Cotoşman - „Brâie” Constantin Flondor - „Trigona”

un laborator „viu”
pentru cursanţii de la
Şcoala duală din Reşiţa

”
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Blocuri de locuințe. Corina Nani

- Calcanele blocurilor,

grădiniţelor, şcolilor au devenit

şevalete pentru artiştii plastici

(Corina Nani, Marian

Truţulescu, Ovidiu Batista, Alex

Baciu) 

Se regândesc şi împrejurimile - un oraş nu poate renaşte fără a fi ajutat şi de vecinătăţi: se pregăteşte cu

sârg domeniul schiabil Semenic şi s–a iniţiat actualizarea traseului Reşiţa-Timişoara cu un tren rapid pe

hidrogen. 

Nenumărate manifestări culturale au întregit activitatea culturală a acestui an: expoziţii, conferinţe live

sau online organizate de Forumul Democratic al Germanilor din Caraş Severin cu invitaţi speciali, martori

ai devenirii oraşului, expoziţii de artă la Muzeul Banatului Montan şi Galeria Agora, lansări de carte la

Centrul Universitar „Babeş Bolyai” Reşiţa, la Librăria „Semn de carte”, o serie de manifestări culturale în

centrul civic Reşiţa. 

Oraşul acesta muncitoresc (acum parcă un muzeu în aer liber), celebru prin realizările lui în metal, care

peste două secole a fost acoperit de praf de oxid de fier şi de calcar, în care plămânii oamenilor erau

tapetaţi cu funingine, va avea alt drum: va renaşte prin ÎNSEMNE CULTURALE, care vor omagia trecutul

lui dureros de dramatic şi vor deschide drum spre viitor. Aceste însemne vor „creşte” într-un peisaj

miraculos de frumos, pe malul unui SEMN DE APĂ - Bârzava, filon de viaţă într-o Cetate cu amprenta

încă pâlpâindă, a unui SEMN DE FOC.

PICTURI
MURALE

Grădiniță. Autori: Kero Zen & Ocu Street Art. Paola Delfin

Pictură murală de Ovidiu Batista, pe calcanul Centrului Universitar Babes-
Bolyai, Reșița
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MĂNĂSTIREA MOLDOVIȚA
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Gheorghe Balș, Bisericile lui
Ștefan cel Mare, Buletinul
Comisiunii Monumentelor
Istorice, XVIII, 1925-1926.
Gheorghe Ciocioi, pr. Şerban Tica,
Amalia Dragne, Diana-Cristina
Vlad, Mihaela Voicu, Ghidul
mănăstirilor din România,
Editura Sophia, Bucureşti, 2011. 
Vasile, Drăguţ, Dicţionarul
enciclopedic de artă medievală
românească, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

      Surse documentare: 

Paul Henry, Monumentele din Moldova
de Nord, de la origini până la sfârșitul
secolului al XVI-lea - Contribuţie la
studiul civilizației moldave, Editura
Meridiane, 1984.
Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în
Romînia, Editura Academiei RPR, 1963,
vol. I.
Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura,
Monumente medievale din Bucovina,
Editura ACS, București, 2015.
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Stema Moldoviței pe arcul exterior
al pasajului de intrare
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Atât din punct de vedere arhitectural, dar și al iconografiei picturii

murale, biserica de la Moldovița are multe puncte comune cu cea

construită în 1530 la Humor de marele logofăt Toader Bubuiog la

îndemnul lui Petru Rareș, transpuse însă într-un monument cu o

înfățișare mult mai impresionantă, fiind apreciată ca „una din cele mai
desăvârșite creații ale arhitecturii moldovenești” [1]. 

Biserica Mănăstirii Moldovița la
1930, în extrema dreaptă se
zăresc ruinele clisiarniței, foto
arh. Constantin Joja, din arhiva
UAR

Mănăstirea Moldovița este ctitoria din 1532 a lui Petru Rareș (1527-1538,

1541-1546), fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare, urmaș demn al acestuia la

domnie. Zidirea lui Petru Rareș înlocuia un alt așezământ datând de

prin 1410, datorat lui Alexandru cel Bun și distrus din cauze mai puțin

cunoscute, probabil al unor alunecări de teren, ruinele sale aflându-se în

imediata apropiere.

Bustul lui Petru Rareș, 1979,
sculptor Gh. Rădulescu-Gir

Printre bisericile din Bucovina datând din prima jumătate a secolului al XVI-lea, care au fost  pictate

strălucit și la exterior, se remarcă și cea cu hramul Bunei Vestiri din cadrul Mănăstirii Moldovița, aflată în

localitatea Vatra Moldoviței, aproximativ la egală distanță de mănăstirile Humor și Voroneț aflate la

sud-est și de Mănăstirea Sucevița la nord-est. 

Planimetric biserica este de tip triconc, având

spațiile consacrate, altar, naos și pronaos, dar și o

gropniță dispusă între naos și pronaos, cu o

înălțime mai mică decât a spațiilor învecinate, care

a permis amenajarea peste ea a unei tainițe, ca la

Humor sau, mai târziu, la Sucevița. La aceasta se

accede pe o scară în spirală dispusă în colțul nord-

vestic al gropniței, încastrată parțial în grosimea

zidăriei. Gropnița a stârnit numeroase semne de

întrebare, necunoscându-se o explicație certă

privind prezența sa într-o bisericăce, deși ctitorie a

lui Petru Rareș, nu era destinată a fi necropola

familiei domnești, pentru aceasta fiind zidită

Biserica Sf. Nicolae din cadrul Mănăstirii Probota. 
Planul bisericii și secțiune longitudinală,
după Karl Adolf Romstorfer
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Pronaosul, ușor alungit, are o acoperire similară cu cea a Bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău, formată dintr-

o cupolă sferică, sprijinită pe 8 arce semicilindrice încrucișate cu o sferă. Gropnița este acoperită cu o

boltă semicilindrică dispusă transversal pe axul bisericii și adăpostește cripta episcopului Efrem de

Rădăuți († 1620), cuprinsă într-un acrosoliu [3]. 

Golul central de pe fațada de vest, cât și cele de pe fațadele de sud și nord, destinate accesului, sunt

scurtate de arcade tot de factură gotică, marcând la o scară mai umană parcursul spre spațiul interior al

bisericii. La arhitectura exterioară mai atrag atenția ancadramentele ferestrelor de factură gotică, dintre

care cele patru din pronaos (câte două pe fiecare parte, dinspre sud și nord) sunt mai înalte și au două

deschideri separate de un menou [2], dar și soclu din zidărie brută din piatră care cuprinde și două

rânduri de piatră fățuită, cel de jos profilat sub forma unei banchete.

Vederea bisericii dinspre sud-vest

La fel ca la Humor, pe fațada vestică se găsește un portic

monumental, dar cu trei deschideri spre vest și câte una pe fațadele

de sud și nord, delimitate de pile masive din zidărie și terminate cu

arce frânte, formând practic un pasaj de intrare în biserică. 

Vederea bisericii dinspre nord-vest

Arcada porticului, vedere
dinspre sud

Arcada sudică de intrare
în portic

Vedere din portic a
arcadei centrale

Vedere din portic a
arcadei de nord
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Spațiul naosului este amplificat de absidele laterale, bine evidențiate și-n exterior, dar și de turla

Pantocratorului, ridicată pe sistemul moldovenesc obișnuit în aceea vreme, cu arce în consolă,

pandantive și patru arce piezișe. La exterior turla se înalță pe două baze stelate suprapuse, prima, de la

partea inferioară, cu 6 vârfuri, de formă alungită, dispusă perpendicular pe axul principal al volumului

bisericii, iar a doua bază, de formă regulată, cu 8 vârfuri.

Bolta pronaosului Peretele pronaosului
dinspre vest

Naos - turla Pantocrator Turla bisericii

Peretele pronaosului dinspre est

Naosul este separat de altar cu un iconostas de factură barocă existând din 1602, cu o decorație

abundentă, aurită în totalitate, cu icoane din aceeași perioadă, exceptând pe cele împărătești care

datează din secolul al XVIII-lea, iar absida altarului este acoperită de o semicalotă sferică.



Dar ceea ce conferă o splendoare ieșită din comun bisericii este pictura murală, atât cea interioară, dar

mai ales cea exterioară, datând din jurul anului 1537 și probabil realizată de echipa lui Toma de la

Suceava, același meșter zugrav din anturajul lui Petru Rareș care a pictat și biserica de la Humor. În

decembrie 1993, mai ales pentru valoarea inestimabilă a picturii sale, Biserica Buna Vestire de la

Moldovița a fost înscrisă pe Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial, împreună cu cele de la Arbore,

Humor, Pătrăuți, Probota, Voroneț și Sf. Gheorghe din Suceava, cărora din 2010 li s-a adăugat și Sucevița. 

Trebuie menționat că, începând cu domniile lui Petru Rareș până în jurul anului 1600, decorarea

somptuoasă a bisericilor, domnești sau chiar și boierești, prin pictarea lor și la exterior va fi una specifică

numai în nordul Moldovei, cu precădere în zona care va constitui după 1775 sudul ducatului Bucovinei. 

„Ansamblul [picturii murale] de la Moldovița, atât cel interior, cât și cel exterior, oferă […] o imagine
destul de diferită de cea regăsită la celelalte biserici. Observația privește atât unele aspecte
iconografice particulare de detaliu, cât mai ales aspectul plastic al picturilor: un desen cu un contur
ferm, care delimitează siluetele și mai ales o cromatică mai vie, păstrată mult mai bine [4], cu asocieri
îndrăznețe, cu o dominantă de pământuri (roșu, galben, mai puțin verde), combinată cu albastru și
adaos de alb strălucitor de var. Scenele se desfășoară pe un fundal de albastru întunecat, virat uneori
spre cenușiu la interior, sau spre violaceu la exterior datorită factorilor de mediu care au acționat în
timp asupra picturii.” [5]
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Iconostasul

Iconostasul, detaliu

Absida altarului văzută
din pasajul de intrare
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Primele scene redau secvențe din viața Sfintei Fecioare și a Copilului Iisus, de la Bunavestire până la

Închinarea la Templu, restul preamărind pe Maica Domnului și pe Hristos. La partea inferioară a acestei

zone se desfășoară scena amplă care redă Asediul Constantinopolului [6], subiect întâlnit în iconografia

mai multor biserici din aceea epocă, cum este cazul la Arbore, Baia, Probota, Humor sau la Sf. Dumitru

din Suceava, dar va dispărea pe la 1600 din pictura bisericii de la Suceviţa, ultima pictată și la exterior.

După majoritatea comentatorilor, frecvența acestei teme denotă în mod sigur expresia unui program

politic antiotoman. Alți cercetători însă, pe lângă acest substrat evident, consideră că poate fi vorba în

plus și de o reacție subtilă la apropierea pericolului constituit de mișcare protestantă europeană. 
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Asediul Constantinopolului

Pe fațada de sud, intrarea

este flancată pe partea

stângă de Sfinții Militari,

dispuși pe toată înălțimea

stâlpului de colț al

pridvorului, la partea de jos

fiind așezată pisania bisericii.

Pe partea dreaptă se

desfășoară ilustrări ale unor

strofe din Imnul Actist

închinat Maicii Domnului. 



Suprafețele absidelor de sud, est și nord, ritmate de arcade oarbe,

alungite aproape pe toată înălțimea, sunt dedicate temei Rugăciunea
Tuturor Sfinților (Cinul) sau Procesiunea Sfinților redată pe patru

registre (Profeți, Apostoli, Mucenici, Călugări). Peretele de nord, pe

care frescele au o avansată stare de degradare, fiind greu lizibile, au

fost redate scene din Viața Sfinților Ioachim și Ana, părinții Sfintei

Fecioare, cât și aspecte din Predica și Martiriul Apostolilor. Pe peretele

dinspre vest al porticului, ca în majoritatea bisericilor, este ilustrată

Judecata de Apoi într-un mod asemănător cu cel de la biserica

Mănăstirii Humor.

În pronaos impresionează pictura calotei semisferice dominate de

imaginea Maicii Domnului și Pruncul Iisus, pe pandantive sunt

reprezentați Sfinții Melozi, iar la parte superioară a pereților sunt scene

cu cele Șapte Sinoade Ecumenice. Deasupra golului de trecere din

pronaos spre gropniță, într-o nișă terminată cu un arc în plin cintru,

este pictată icoana Bunei Vestiri, hramul bisericii. Tema picturii din

gropniță este dedicată lunilor de la sfârșitul anului bisericesc

(Menologul) și al cărui început se găsește în pronaos. 
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Absida sudică

În continuare, pe peretele de

sud mai este redat Arborele
lui Iesei, unde, într-o

compoziție foarte bine

alcătuită decorativ, se

desfășoară șiruri de

personaje sau scene biblice

care se considerau a avea

legătură cu genealogia lui

Iisus, ca parte din Casa

Regelui David. 

Golul de trecere din gropniță
spre pronaos

Bolta gropniței Detaliu de pictură a
bolții din gropniță



În rest pictura naosului este marcată de ilustrarea ciclului Patimilor Mântuitorului, tratat în șiruri continui

de diverse episoade. Sunt de semnalat scene cum ar fi Pilat din Pont spălându-se pe mâini,
Batjocorirea lui Hristos, Crucificarea Mântuitorului între doi bandiți, Împărțirea hainelor lui Hristos sau

Coborârea de pe Cruce. Din înaltul turlei domină imaginea lui Iisus Pantocrator, iar pe semicalota

altarului este figurată Fecioara cu Pruncul, alături fiind o pereche de Arhangheli și Sfinții Părinți ai Maicii

Domnului, Ioachim și Ana.
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Detaliu de pictură din naos - „Batjocorirea lui Iisus” 

În naos, pe peretele dinspre vest, în

dreapta intrării dinspre gropniță,

încadrat de Sfinții Militari, se găsește

tabloul votiv, într-o reprezentare

obișnuită în acea perioadă, care-l arată

pe Petru Rareș împreună cu familia,

Doamna Elena și fiii săi Iliaș și Ștefan,

care cu sprijinul Maicii Domnului

închină biserica lui Iisus, care, așezat

pe un tron, o binecuvântează. M
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Detaliu de pictură din naos - „Coborârea de pe cruce”



Tot episcopul Efrem, în colțul de nord-vest al mănăstirii, a construit

între 1610-1612 o stăreție, așa-numita clisiarniță, pe care inițial a folosit-o

ca reședință a sa. Această este cea mai veche construcție monahală

care se mai păstrează, astăzi adăpostind tezaurul și arhiva mănăstirii, la

parter fiind muzeul în care se găsesc piese de patrimoniu, cum ar fi

jilțul lui Petru Rareș, un văl liturgic din timpul lui Ștefan cel Mare, icoane

sau cărți rare ș.a. 
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Colțul de nord al clisiarniței,
bustul lui Petru Rareș

Biserica este cuprinsă într-o incintă fortificată, datând tot din timpul

lui Petru Rareș. Mai târziu, aceasta a fost refăcută de episcopul Efrem

de Rădăuți, care a mai completat-o cu un masiv turn-clopotniță prin al

cărui pasaj boltit se intră în incintă trecând pe sub o arcadă exterioară

încununată de stema Moldovei, încadrată de cartușe decorative.

Clisiarnița, situația ante 1955 (stânga); vedere din 2016 (dreapta)

Turnul din colțul de nord-est 

Cripta episcopului Efrem aflată
în gropniță

Întregul ansamblu monastic de la Moldovița a fost supus unei restaurări

de fond între anii 1954-1960 (arh. Ștefan Balș). La biserică s-a

reconformat acoperișul într-o formă multivolum, sugerată și de

macheta bisericii din tabloul votiv, s-au consolidat fundațiile și soclu și

au fost refăcute zidul și turnurile incintei, cât și chiliile de pe latura

sudică. Aflată până la mijlocul anilor 1950 într-o stare avansată de ruină,

la clisiarniță s-a făcut o reconstituire spectaculoasă, însă într-o abordare

ipotetic istoricistă care a ignorat marcarea evoluției în timp a

monumentului, aceasta nefiind evidențiată în niciun fel, astfel că

numeroasele elementele arhitecturale noi, adăugate la restaurare, se

confundă cu cele originale.
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Mai trebuie semnalat că la

sporirea atractivității zonei

mai contribuie în ultima

vreme și funcționarea cu

scop turistic a unei linii CF

înguste, Mocănița Huțulca,

pe un traseu cu o lungime

de circa 12 km, între Vatra

Moldoviței și Argel, care

străbate un peisaj deosebit

de pitoresc.
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Mocănița - Huțulca

La Moldovița viețuiesc mai mult de 40 de maici, iar ansamblul

mănăstirii este înscris în LMI, cod SV-II-a-A-05673; Biserica Buna Vestire

cod SV-II-m-A-05673.01; clisiarnița cod SV-II-m-A-05673.03; chiliile de

sud, zidul de incintă și turnul-clopotniță de intrare cod SV-II-m-A-

05673.04, 05 și 06.

NOTE

[1] Cf. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în Romînia, Editura Academiei RPR,

1963, vol. I, pp. 367, 368. 

[2] Element vertical sub forma unei baghete profilate din piatră care împarte

golul unei ferestre gotice sau din Renaștere. 

[3] Acrosoliu sau arcosolium (în lb. Italiană arcosolio, din limba latină) - la

modul general denumeşte o nişă funerară dintr-o catacombă, termen extins şi

la un monument funerar amenajat într-o biserică sub forma unei nişe create

într-un zid, terminată la partea superioară în arc, de forme care diferă de la caz

la caz şi în care se află un sarcofag sau o piatră funerară care acoperă

mormântul (cripta).

[4] Ca la marea majoritate a bisericilor și la Moldovița pictura exterioară se

păstrează cel mai bine pe fațada sudică, inclusiv pe jumătatea absidei altarului

de pe această latură, în rest fiind degradată în proporții mai mari sau mai mici.

[5] Cf. Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura, Monumente medievale din Bucovina,

Editura ACS, 2015, p. 170.

[6] Sub pretextul redării asediului Constantinopolului de către perşi, care a avut

loc în 626, se face o referire străvezie la asediul şi cucerirea oraşului de către

otomani în 1453, apreciată la vremea respectivă ca o catastrofă pentru lumea

creştină, mai ales cea ortodoxă. 
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Pentru fiecare arbore tăiat să se planteze 3 alții,

puieți de talie mare, în aceeași zonă.

1 .  A R B O R I I  T Ă I A Ț I

2 .  P A R C Ă R I  A U T O

Interzicerea amenajării de parcări auto mai mari de 8 locuri fără a avea arbori pentru umbră și garduri vii

pentru mascarea suprafețelor de tablă colorată a vehiculelor, care introduc discontinuități în peisajul

cultural urban.

De peste doi ani s-au semnalat valuri de „tigrul platanului” și alte insecte foarte dăunătoare de origine

mediteraneeană. Nu s-a auzit de vreo inițiativă în acest sens, deși fondul de platani multicentenari este

relativ bogat în fostele parcuri dendrologice SubArini și Astra.

3 .  B O L I L E  V E G E T A Ț I E I

4 .  P A R C U L  U R B A N  S U B A R I N I

Zona fostelor parcuri amenajate în sec. al XIX-lea de-a lungul Pârâului Trinkbach și canalului Morii

Schreier ar trebui refăcută în sistem integrat, ca o unică desfășurare tip „pană verde”, cuprinzând toate

siturile inițiale: Patinoar/Școala de Înnot – SubArini – Valea Aurie – Zoo – Muzeul ASTRA. ( o intenție a

prezentat și fostul PUG, dar un studiu complet s-a realizat între 1984-1985 la Centrul Județean de

Proiectare Sibiu). Pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare și dotare a unui PARC URBAN.

În această idee se pot avea în vedere câteva
puncte:
-     Interzicerea construirii de orice tip în întreg

arealul.

-     Diversificarea căilor de circulație

(pietonal/velo/hipo/mașini întreținere/ trenuleț

șină îngustă).

- Sistematizarea acceselor din rețeaua urbană,

a iluminatului pe întreaga zonă, unificarea

signalecticii cu indicații ecologice-botanice,

inclusiv în ariile tradiționale str. Cetății, parc

Astra, parc primăria veche, parc sediul

mitropolitan Andrei Șaguna.

- Completarea sistemului de facilități sportive,

locuri de joacă, etc.
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Orașul poate fi dotat cu un sistem integrat de „Coridoare verzi”,

plecând de la fostele și actualele cursuri de apă și canalele dintre ele.

Aceste cursuri porneau din râul Cibin și pârâul Trinkbach și se

deversau în avalul acestora. 

5 .  C O R I D O A R E L E  V E R Z I

Se propune realizarea unui sistem de oglinzi de apă pe cursul Cibinului, după cum urmează:

a)   Alveole perpendiculare pe axul râului, în ariile care permit amenajarea acestor lagune – zona

Câmpușor, foste incinte industriale, parcuri.

b)  Un sistem de ecluze la intrarea/ieșirea din intravilan, pentru ridicarea nivelului/ stabilizarea apei în

regim de lac cu o curgere prin curent de adâncime/ pentru navigabilitate cu ambarcațiuni ușoare.

c)   Aceste amenajări se fac conform concepției urbanistice de sistem „verde-albastru”, în virtutea căreia

o rețea viabilă de spații verzi trebuie integrată cu o rețea de cursuri și oglinzi de apă, profitul urban fiind

maximizat, în favoarea comunității riverane și a celorlalte vecinătăți. În general, un asemenea complex

de rețele cuprinde și fântâni decorative și mici canale cu apă recirculată, fără debușeu direct în rețeaua

majoră a râului colector.

6 .  C I B I N U L  N A V I G A B I L

Există actualele străzi, colectoare sau nu, paralele cu aceste cursuri, care trebuie să devină cu sens unic

rutier sau pietonale/velo; dacă străzile imediat paralele permit, lățimea coridorului verde trebuie să le

cuprindă și pe ele, prin aliniamente și partere vegetale. Este singura metodă care a mai rămas spre a

aduce zonă verde în cartierele sibiene, pline de construcții noi - plombe, supraetajări și micro-zone

compact mineralizate, cu mai multe niveluri!
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FEMEI ÎN ARHITECTURĂ

INTERVIU REALIZAT DE ANDA ZOTA

ELIZA YOKINA
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PROIECTELE SEMNIFICATIVE PENTRU
MINE AU STAT LA LIMITA DINTRE
ARHITECTURĂ ȘI ORICE ALTCEVA
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A fost o întâlnire neașteptată și fericită. Interesul, practic, a crescut constant în timpul studiilor și, dintr-o

alegere mai mult sau mai puțin întâmplătoare, a devenit un mod de a mă raporta la totul, măsura

lucrurilor și a lumii. Trebuie sa precizez aici că am venit la studii în România la 18 ani, direct după o

încercare eșuată de a intra la Arte în Sofia.

Cu o prezență absolut remarcabilă, Eliza Yokina este o arhitectă recunoscută pentru munca sa

multidisciplinară – fie că vorbim de arhitectura construită, design, educație sau instalații

temporare, proiectele Elizei încorporează referințe abstracte și surprinzătoare, care antrenează

imaginația utilizatorului. Pentru mine, Eliza Yokina a fost dintotdeauna un mentor din punct de

vedere profesional. Îmi amintesc perfect prima interacțiune: pe holurile facultății de arhitectură,

la care fusesem recent admisă ca studentă, era expus un proiect al Elizei din primul ei an de

facultate. De fiecare dată când treceam pe lângă, mă opream să-l studiez. Era un pavilion

expozițional, cu o arhitectură cu gesturi clare și sensibile. Un Google search mai târziu, am

descoperit în ea o arhitectă care mi-a inspirat de la distanță parcursul profesional. Interviul ce

urmează construiește un portret închegat, conectând multe paliere care descriu personalitatea

aparte a Elizei.

Cum s-a dezvoltat interesul tău pentru arhitectură?

Am început să lucrez încă din timpul

studenției, ba că aveam timp, ba că mi

se părea că e ceva de făcut și mă ajuta

să învăț mai mult, să mai câștig ceva

pe lângă bursă… La început, făceam

echipe de concursuri cu alți colegi

studenți și am colaborat în felul ăsta cu

Mario Kuibuș și cu Dorin Ștefan. Încet-

încet, m-am angajat prima dată la PZP.

Apoi am lucrat la ZIPstudio cu Marius

Marcu Lepadat, sub îndrumarea căruia

am realizat primul meu proiect

construit, un imobil de apartamente în

Neptun. După ce am terminat Școala

„Ion Mincu”, am ajuns la Urbancult –

Adrian Soare, cu care, după câțiva ani

(vreo doi), am format biroul SYAA

(Soare & Yokina Arhitecți Asociați).

Cum ai început să lucrezi în domeniu? Care erau perspectivele tale la debutul
carierei?

Detaliu intrare apartament Urban spaces – Badea Cârțan
ansamblu rezidențial. Foto: Sabin Prodan
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Ar fi tare nedrept să spun că am unul preferat; toate proiectele mă bucură atunci când lucrez la ele, mă

preocupă și mă provoacă, devin o constantă în cotidianul meu. Sigur că după un timp îmi aduc aminte

de unele proiecte mai des decât de altele, dar aici cred că se amestecă mult întreaga poveste a

proiectului, nu doar semnificația sa din punct de vedere arhitectural.

De obicei, în cercul de prieteni al arhitecților, ai să găsești multi „foști” clienți. În jurul unor proiecte, mai

ales atunci când există chimie, se creează și prietenii și relații trainice. De exemplu, apreciez relația cu

fetele de la Simbio, Mazilique, cu care acum sunt vecină; cu cei de la Limanul Resort, cramele Corcova,

Roy&Dâmboviceanu, cu famila Mandrea… În felul acesta, oamenii și relațiile pe care le stabilești cu ei pot

influența preferințele. Simt asta și pentru proiectele în care am învățat mult, care m-au scos din zona de

confort, indiferent de rezultat. Una peste alta, uitân du-mă înapoi, proiectele semnificative pentru mine

nu au fost neapărat cele arhitecturale, ci mai degrabă cele care au stat la limita dintre arhitectură și orice

altceva, precum e cartea „Vise despre Case”, Asociația „De-a Arhitectura”.

Am apreciat toate proiectele tale, dau dovadă de
rafinament și creativitate. Care ai spune că este,
dintre toate, proiectul tău preferat?

Proiect recontextualizare vilă istorică București. Randare: Yasmin Asan
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O lecție, sper, învățată în timp: să acomodez partea pragmatică în proiect. Încerc să rămân alături de

echipă pe traiectoria stabilită, deși, de cele mai multe ori – cu scopul și scuza, în același timp, de a

îmbunătăți – caut modificări.

Privind înapoi, care au fost cele mai mari provocări de
până acum în domeniu?

Amenajare interioară, Rachmaninov. Foto: Radu Matei

Povestește-ne despre originile tale.

M-am născut și am crescut într-un sat aproape de Dunăre, în Bulgaria – mama vlahă, tatăl bulgar. Am

avut o copilărie, cum poate fi ea la țară, cu tot ce vine la pachet mai frumos legat de: comunitate, bunici,

mâncare, libertate la joacă, natură etc. Mă consider extrem de norocoasă că m-am născut tocmai acolo

și tocmai în acea familie; simt că în felul ăsta mi-au fost date amintiri foarte frumoase și simțuri ascuțite.

Cu siguranță că, în alt context, acestea ar fi fost altele, ceea ce, probabil, ar fi dat o formă diferită viselor

mele.

Ce înseamnă să fii
femeie într-un domeniu
precum arhitectura?

Mă bucur că am ajuns să fiu arhitect

și că pot practica meseria asta.

Arhitectura este o profesie cu multe

provocări, dar și satisfacții; mereu în

schimbare, dar nu foarte dinamică,

așa că poți găsi timp și plăcere în a te

ține informat, în a învăța în

continuare. Avantajul de a lucra pe

proiecte implică un set de cunoștințe

și abilități specifice, precum

organizare, comunicare, task

management, pe care le consider

atuuri de genul feminin. Lucrul cu

materiale, interioare, detalii, este într-

o zonă poate mai atractivă pentru

femeile arhitect. În schimb, dacă ne

gândim la business, top

management, încă observăm în

acest domeniu că lucrurile se leagă

mai ușor între bărbați. Femeile sunt,

în cele mai multe cazuri, un pas

imediat în spate. O privesc ca pe o

normalitate la care mă raportez

firesc, deși uneori poate fi

inconfortabil.
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Arhitectura are și o latură efemeră; una centrată pe
experiențe imediate care lasă în urmă o memorie. Cum
s-a dezvoltat interesul tău pentru instalații artistice și,
în general, pentru fuziunea arhitecturii cu arta?

O Family. Foto: Materia repositorium

Arhitectura este dintotdeauna și artă, prin faptul că nu este doar un adăpost, ci o expresie asumată a

lumii. În ultima vreme observăm o golire a arhitecturii de conținutul ei semnificativ. Procesul de a face

construcții a devenit atât de complex și intercalat între diversele expertize și entități, încât lasă un gol în

relația arhitectului cu clădirea. Expresia arhitecturii se poate afișa numai în finalitate, astfel gândirea și

gestul arhitectural se transpun doar în timp, mai mult, procesul nu mai creează emoție și nu transmite,

fiind un proces închis. Transformarea unui loc sau construcție este unidirecțională, ea nu creează

scenarii, înfățișări și identități temporare.

În contextul ăsta încerc să îmi imaginez o recuperare a emoției – prin intervenții concrete și scurte ca

durată, intense ca mesaj și, sper, ca percepție, ceea ce poate duce la chestionarea limitei arhitecturii față

de arta de tip instalație sau site-specific. Încerc să recuperez o emoție și totodată o bucurie în ceea ce

privește facerea ca proces.

Cum ai dezvoltat conceptul pentru expoziția Shaping Design Together ?

Împreună cu colegii de la Cumulus (Zenaida Florea, Yasmin Asan și Răzvan Mălăncioiu), am căutat un

concept spațial care să transforme sălile Muzeului Național de Artă, care ni s-au părut destul de dificile

pentru a găzdui o expoziție de acest tip și cu un număr nu foarte amplu de exponate. Fiind vorba de o

expoziție cu produsele a cinci designeri de obiect români care au definit, în ultimii ani, acest domeniu,

am căutat să creăm un cadru prin care să evidențiem creațiile lor. Asta a dus la o scenă care a devenit,

metaforic și fizic, conceptul proiectului. Forma a cuprins foarte bine un spațiu ce părea greu de stăpânit,

oglinda a avut un efect de dizolvare a prezenței stâlpilor. După câteva încercări, am ajuns la varianta care

a pus în valoare cel mai bine aceste gânduri. Restul au fost detalii și construirea expoziției de către

echipa Cartierul Creativ, care a fost clientul și curatorul acestui proiect.



Mă interesează cum se construiește identitatea unui loc, a unei clădiri sau a unui spațiu și, de cele mai

multe ori, găsesc că arhitectura în sine definește destul de mult identitatea, fie că acest lucru este unul

căutat și asumat, fie că apare întâmplător. Arhitectura este o construcție din imagini, experiențe și

comportamente, prin felul în care este gândită și exprimată. Așa că foarte ușor poate deveni purtătoare

de identitate sau ceea ce numim azi brand. Fiind o construcție de dimensiuni mari, prin esența ei, poate

deveni ușor acel purtător sau reprezentant al brandului definitoriu, ceea ce se și întâmplă de cele mai

multe ori. Exemplele sunt foarte multe, începând cu celebra stradă Omotesandō din Tokyo, unde

arhitectura clădirilor e marcă în sine.

Interesantă e și propunerea arhitecturii din punct de vedere funcțional și organizațional pentru a defini și

alte zone ale unei identități, fie că vorbim despre un interior sau o configurație a unui spațiu. Arhitectura

are practic toate uneltele și posibilitățile de a construi o identitate, fie că vorbim de persoane, de

companii sau de structuri administrative, de exemplu. Însă acest lucru trebuie să fie un demers asumat și

de cele mai multe ori corelat cu brandingul.

pag. 43

INFO 5

Shaping Design Together. Foto: Radu Matei

Mi-ai povestit recent că preocuparea ta pentru
identitate în arhitectură s-a născut organic, pe
măsură ce dezvoltai proiecte cu personalitate. Cum
ai descrie acest proces?
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Ce sfaturi ai
pentru tinerii
arhitecți?

Am observat cu satisfacție

că tinerii arhitecți, pe lângă

faptul că reușesc să facă

arhitectură de bună

calitate, sunt destul de bine

adaptați la realitate, la noile

tehnologii și reușesc să se

dezvolte frumos, ceea ce

mă duce cu gândul că

sfaturile ar putea fi de

prisos. Intrare în cartier rezidențial Silk District. Randare: BARBAR

La ce proiecte lucrezi acum? Către ce direcție îți canalizezi munca?

Încerc să nu mă pierd în prea multe proiecte și taskuri personale. Gândesc și îmi îndrept atenția din ce în

ce mai mult către artă ca obiect sau proces și vreau s-o integrez mai organic în tot cea ce fac. Momentan

lucrez la conversia unei fabrici în hotel și resort de 4 și 5* în Delta Dunării, o clinică și hotel în munți în

Vrancea, la câteva proiecte de transformare și extindere într-o cramă, ARZU – un mic restaurant, la

reabilitarea, restaurarea și contextualizarea unei vile reprezentative din București cu destinație de

locuință și funcțiune culturală și alte câteva imobile de locuințe, dar și la un proiect foarte drag pe care o

să îl dezvălui la

timpul potrivit.

Eliza este senior partner la CUMULUS, membru
fondator al SYAA și De-a Arhitectura și a câștigat
numeroase premii de-a lungul anilor. Ca artist mereu
racordat la propriile credințe și percepții, Eliza își
găsește, în cadrul echipelor pe care le coordonează,
locul unde își poate explora creativitatea și
sensibilitatea. 
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