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„My School Can Be Cool”
PRIMUL PROGRAM DESFĂȘURAT ÎN PARTENERIAT CU O PRIMĂRIE LOCALĂ
Primăria Municipiului Reșița este prima
din România care semnează un
contract de parteneriat cu Asociația Dea Arhitectura pentru derularea
programului educațional „My School
Can Be Cool” de-a lungul a doi ani
școlari, 2021-2022 și 2022-2023.
Susținerea primăriei permite creșterea
relevanței și durabilității intervențiilor
de personalizare a spațiilor școlii.
Parteneriatul marchează o nouă etapă
în programul „My School Can Be Cool”.

Adresat elevilor de 12-18 ani, programul se derulează în Reșița la Colegiul Național „Traian Lalescu”, sub
îndrumarea dr. arh. Brîndușa Havași, coordonator local De-a Arhitectura Vest, și va cuprinde două etape:
⌂ Etapa 1: derularea programului educațional de design participativ cu elevii, activități de proiectare și
implementarea acelei intervenții asupra spațiilor școlii care se poate realiza de către elevi și voluntari;
⌂ Etapa 2: susținerea activităților de proiectare și coordonarea implementării pentru acele intervenții
asupra spațiilor școlii care vor avea nevoie de proiectare și avizare, de conlucrarea specialiștilor mediului
construit și de personal specializat pentru implementare.

Echipa De-a arhitectura și-a dorit de la bun început colaborarea cu autoritățile publice locale pentru
programul educațional „My School Can Be Cool”: „Ne bucurăm că primăria Municipiului Reșița înțelege
importanța educației de mediu construit și acționează pentru promovarea ei. Prin acest gest primăria
dă un semnal clar că este interesată de starea de bine a elevilor, de atașamentul lor față de spațiile
școlare și de dezvoltarea competențelor și abilităților necesare în rolul de viitori cetățeni ai orașului.
Sperăm ca exemplul Reșiței să fie urmat și de alte orașe din România”, spune dr. arh. Brîndușa Havași,
Asociația De-a Arhitectura.
„Reșița este în plin proces de schimbare. Ne dorim ca tinerii noștri să înțeleagă importanța mediului
construit din jurul lor și să fie parte din acest proiect de modernizare. Investim în școli, de aceea
proiectul «My School Can Be Cool» este important pentru că tinerii se pot implica activ în schimbarea
mediului școlar, în care ei își petrec cel mai mult timp. Aceștia sunt viitorii cetățenii adulți, iar un oraș
viu nu este format din clădiri, un oraș viu este format din oameni fericiți și implicați în viața
comunității. De-a Arhitectura nu este un joc, este un amplu exercițiu de învățare prin joc, despre
formarea cetățenilor responsabili ai orașelor de mâine”, transmite Mădălina-Miruna Chiosa, Viceprimar
Primăria Municipiului Reșița.
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Inițiat în 2015 sub forma unui proiect pilot de design participativ, programul educațional „My School Can
Be Cool” a crescut în ultimii 7 ani ajungând la un număr de peste 800 de elevi din 41 de școli, implicând
mai mult de 55 de arhitecți îndrumători voluntari și peste 45 de profesori. În anul școlar 2021-2022
programul este implementat în 11 școli din țară: București; Bohotin, Răducăneni și Miroslava, jud. Iași;
Buzău, jud. Buzău; Curtea de Argeș, jud. Argeș; Gornești și Reghin, jud. Mureș; Hunedoara, jud.
Hunedoara; Reșita, jud. Caraș-Severin; Sânpetru, jud. Brașov; Slatina, jud. Olt.

În urma analizei spațiilor școlii, printr-o investigare interdisciplinară a aspectelor care dau calitate acestor
spații, prin lărgirea unghiului de privire de la percepția subiectivă la înțelegerea nevoilor întregii
comunități a școlii, elevii, alături de îndrumătorii arhitecți și profesori, ajung la un set de obiective de
intervenție asupra spațiilor școlii. Acestea sunt analizate pentru alegerea acelei intervenții care răspunde
cel mai bine nevoilor tuturor utilizatorilor și care se încadrează în posibilitățile de finanțare și
implementare locală. Elevii exersează strategii de promovare a proiectului și de atragere a resurselor și
voluntarilor. Prin acest proces de design participativ elevii devin mai conștienți de relația dintre mediul
construit și starea de bine, aplică cunoștințele dobândite la diverse materii, își dezvoltă creativitatea,
spiritul de inițiativă și îndemânarea și exersează transpunerea ideilor în practică.

Pentru orice alte detalii puteți contacta asociația la:
office@de-a-arhitectura.ro sau
myschoolcanbecool@de-a-arhitectura.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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„VREAU SĂ VĂ MAI SPUN NUMAI CEVA”
IN MEMORIAM GHEORGHE LEAHU

FOTO: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

DE ARH. MIRCEA ȚIBULEAC & PROF. DR. ARH. SORIN VASILESCU
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„Vreau să vă mai spun
ceva” era propoziția cu
care Gheorghe LEAHU
(GIC cum îi spuneau
apropiații) încerca să-și
termine discursurile. Cei
care l-au cunoscut cu
siguranță își aduc
aminte că el, de fapt,
abia își făcuse încălzirea
și urma să depene în
continuare alte și alte
istorioare și amintiri.

Anii numeroși pe care i-a adunat au fost pentru el plini de evenimente, de multe ori extreme, dar pe
care a reușit să le depășească cu succes, menținându-și crezul de viață neștirbit.

Înainte de a demara această încercare de portretizare a celui care ne-a părăsit la împlinirea vârstei de 90
de ani, vă aduc la cunoștință conceptul pe baza căruia se va structura articolul. Am dorit să fie deosebit
față de râurile cu slove ce s-au scurs de la aflarea tristei vești.
De fapt, ideea s-a conturat de la sine, deoarece eu l-am cunoscut abia când el avea 76 de ani, adică după
ce își terminase într-un fel cariera profesională propriu-zisă, excelând în schimb în pasiunea pentru
desen și pictură. Din această cauză m-am gândit că o să mă folosesc de amintirile și imaginile pe care le
am din activitățile la care am participat împreună.
Am ales numai trei din foarte multele ocazii în care ne-am întâlnit. Mai exact, cei patru ani, 2008-2012, în
care am făcut amândoi parte din Senatul UAR, tabăra de pictură pe care am inițiat-o și am organizat-o
în satul Vale din Mărginimea Sibiului în perioada 1-8 iulie 2012 și, mai recent, la împlinirea vârstei de 86
de ani când a fost aniversat în Cetatea Făgărași cu ocazia vernisării expoziției celor 35 de acuarele donate
Muzeului Țării Făgărașului, găzduit de această cetate.
Pentru ca evocarea personalității lui Gic LEAHU să fie cât mai completă, am apelat la ajutorul dlui
profesor Sorin VASILESCU, care m-a uimit cu valoroasa evocare pe care a citit-o la înmormântare. Inițial,
i-am cerut permisiunea să preiau acel text, dar cu binecunoscuta sa amabilitate și datorită admirației pe
care i-o poartă lui Gic mi-a promis și, în două zile, mi-a trimis un text special care va face parte integrantă
din acest articol. Am decis că articolului acesta amplu care s-a născut i-ar sta mai bine în categoria INFO.
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SENATUL UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
2008-2012

Despre acele întâlniri unde ne-am suprapus la ședințe sau la evenimente organizate în acea perioadă
dețin puține imagini și aproape deloc înregistrări video. Ce am reținut este exemplul de implicare și
seriozitate pe care noi, cei mai tineri la acea vreme, le-am urmat pregătind evoluția pe care avea să o
urmeze Uniunea. În acei ani, organizația era în curs de a-și reveni după anii grei cărora a trebuit să le facă
față după constituirea în 2001 a Ordinului Arhitecților din România. Impulsionat de legea 8 pe 2006,
numărul membrilor cotizanți a crescut exponențial, fiind ajutat acest fenomen și de bugetul substanțial
ce se acumula în Fondul Timbrul de Arhitectură. Colegii își aduc aminte că anii aceia patru au fost destul
de frământați, având schimbări la vârf pricinuite de demisia și, respectiv, moartea unui președinte aflat în
funcție. Senatul a rămas însă la post reușind să depășească dificultățile și asigurând următorului mandat
o bază solidă, ceea ce s-a și dovedit, deoarece au urmat achiziții importante în domeniul imobiliar. S-a
achiziționat imobilul din str. J. L. Calderon, Vila de la Sinaia și s-au demarat lucrările ample de restaurare
a Casei cu Blazoane.

SENAT la Craiova. Conacul Neamțu - Olari / 23.07.2010

SENAT la Craiova. Conacul Neamțu - Olari / 23.07.2010

Ședință de Senat / 19.09.2008

Ședință de Senat / 24.01.2009
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„ACUARELA ÎN PASTEL”- TABĂRĂ DE PICTURĂ

A fost titlul evenimentului cultural
finanțat din Timbrul de Arhitectură,
având ca scop promovarea
patrimoniului construit din mediul
rural. În intervalul 1-8 iulie 2012, am
inițiat și organizat o tabără de
pictură la care s-au înscris 8
arhitecți, în marea lor majoritate
seniori, pasionați de pictură, care șiau dublat activitatea profesională cu
această îndeletnicire, pe care, de
altfel, o dobândeam toți cei care
pășeam pe treptele școlilor de
arhitectură înaintea anilor ’90.

Cunoștințele acestea de bază ne serveau ca
instrumente pentru a ne exprima și a prezenta
proiectele noastre. Tehnologia nu a înlocuit
modul de exprimare al arhitectului decât
relativ recent. Cine a mai întâlnit în ultimii 20
de ani arhitecți desenând de mână?!

La această tabără,
Gic LEAHU a
deținut recordul de
vârstă cu cei 80 de
ani pe care îi
împlinise, fără să
realizeze cineva
acest fapt. Se trezea
cu noaptea în cap și
pornea cu blocul de
desen pe teren,
fiind fascinat de
ambianța satului și
de patrimoniul său
construit, poate cel
mai bine păstrat
din Mărginimea
Sibiului.
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În reportajul prezentat de postul local TV Sibiu, pe care îl puteți viziona
AICI, îl veți surprinde pe dl arhitect care ne-a mărturisit că este un mare
iubitor al Sibiului și a avut onoarea să expună chiar în acea sală a
primăriei, în 2007, 50 de lucrări de acuarelă, reprezentând imagini din
diferite unghiuri ale Zonei Istorice. Ulterior, acele picturi au făcut obiectul
unui album dedicat în exclusivitate Sibiului.

Revenind la tabără, am avut plăcerea să
primim o scrisoare pe care ne-a trimis-o
dl arhitect, odată ajuns în București. O
puteți citi AICI, aflând într-o descriere
succintă și la obiect care a fost rolul și
atmosfera acelui eveniment unic.
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VERNISAJ LA CETATE

Contemporan cu părinții mei, Gic
LEAHU și familia sa a avut parte de
aceeași barbarie sovietică, fiind
dezrădăcinați de pe meleagurile
natale ale Basarabiei, ajungând ca
refugiați să-și petreacă anii tinereții
la Făgăraș. L-am întâlnit la Cetatea
Făgăraș când era acolo împreună cu
câțiva colegi din generația sa cu
care a absolvit liceul, actualmente
Colegiul Național „Radu Negru”. Am
fost prezent în calitate de
reprezentant al conducerii UAR
pentru a-l felicita personal și, mai
ales, să imortalizez evenimentul și
să-l fac cunoscut întregii comunități
profesionale.

Comunitatea din Făgăraș i-a organizat dlui arhitect, împreună
cu colegii lui de liceu, un impresionant moment la care au fost
prezenți un număr însemnat de elevi de liceu, însoțiți de
directorul adjunct al Colegiului „Radu Negru”.
Sărbătoarea a avut loc în spațiile expoziționale ale Muzeului
Țării Făgărașului unde erau expuse cele 35 de acuarele donate
muzeului de Gic Leahu. Ele reprezentau cele mai importante
monumente din 5 localități: Sighișoara, Sibiu, Făgăraș, Brașov și
Alba Iulia.

Am aflat cu acest prilej cum și de ce a debutat în pictură. În
jurul anilor ’80, sătul de munca de proiectare aridă, dictată de
notele primite de la cancelaria lui Ceaușescu, a dorit să-și
manifeste liber personalitatea artistică.
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Așa s-a făcut că într-o vară a început să deseneze Centrul Vechi
al Bucureștiului. A urmat apoi un circuit de aproximativ 4 mii de
kilometri în Transilvania, timp în care a desenat încontinuu. Ca
răsplată a strădaniei sale și a consecvenței cu care s-a
perfecționat în pictură, mai ales acuarelă, a fost invitat să facă
expoziții și să țină conferințe peste hotare. Oamenii întâlniți
departe de România au avut surpriza cu acest prilej să-și
recunoască locurile în care au copilărit.

Numărul participanților la
eveniment și atenția cu
care au ascultat
mărturisirile lui Gic au fost
impresionante. Am plecat
spre București, lăsându-i
după încheierea părții
oficiale să se întrețină în
continuare într-o atmosferă
intimă în care, cum îl știm
pe Gic, a fost sufletul
poveștilor.

Sunt sigur că fiecare episod
îl „încheia” cu formula deja
bine cunoscută „vreau să vă
mai spun ceva”. Trăise și
văzuse multe în cei 86 de
ani pe care îi împlinise în
acea zi și, dacă avea acest
talent de povestitor, de ce
să nu fi aflat și tinerii liceeni
despre acele evenimente

Închei cu formula „vreau să vă mai spun ceva” și „dau cuvântul” dlui

petrecute cu mulți ani în

profesor dr. arh. Sorin VASILESCU, al cărui text surprinde exemplar

urmă, când poate părinții

personalitatea lui Gic Leahu și care va completa imaginile mele pe care

lor abia se nășteau.

le-am ales pentru a ilustra acest articol.
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IN MEMORIAM GHEORGHE LEAHU
de prof. dr. arhitect Sorin VASILESCU

Ne-a părăsit una dintre figurile marcante ale arhitecturii noastre postbelice, arhitectul și graficianul
Gheorghe Leahu, autorul unei opere importante și care a avut puterea de a publica, alături de
remarcabile volume de acuarele, și un volum de amintiri intitulat sugestiv „O viaţă printre case şi culori”.
Prin acest volum am putut cunoaște avatarurile unui arhitect care cu talent și pasiune a făcut artă și
arhitectură în cei mai siniștri ani ai istoriei noastre, cunoscuți ca suprarealista abjectă „Epoca de Aur”.
Interesul acestei mărturisiri de credință depăşeşte strictul interes memorialistic, paginile sale nu sunt
simple pagini autobiografice, ele se diferenţiază de autobiografie prin faptul că pun accentul nu doar pe
enumerarea într-o ordine mai mult sau mai puţin istorică a celor trăite sau făcute de autor, ci şi prin
faptul că inserează viaţa şi istoria autorului într-un anumit context, ca o secvenţă a momentului istoric
trăit, relevând nu doar evenimente ci şi istoria în care s-a circumscris întreaga sa viaţă în mod fericit
dedicată total profesiunii, refugiindu-se în arta sa în încercarea de a da răspuns marilor întrebări legate
de destin și de creaţie, ceea ce făcea suficient de dificilă înţelegerea veritabilei sale matrice stilistice,
putându-se doar bănui relaţia metafizică dintre celebrarea formei şi diseminarea ei labirintică prin artă,
dintre dorinţa de reprezentare şi evanescența reprezentării, dintre căutarea certitudinilor şi conştiinţa
relativităţii acestora.
Arhitectului Leahu a fost un artist și un
arhitect a cărui profesiune de credinţă a fost
arhitectura, dar o arhitectură aşezată pe un
piedestal care este, de fapt, altarul culturii.
Pentru el, cultura a avut drept semnificat
erudiţia spiritului, instrucţiunea la înalt nivel,
buna cunoaştere, generică şi specifică, ea
fiind expresia unui complex de moduri de
viaţă, de obiceiuri, de cutume, de structuri şi
organizări familiare şi sociale, de credinţe, de
cunoştinţe şi de concepte de valoare
decelabile în întregul agregat social.
Și-a definit viața ca secvența majoră a unei
existențe trăite „printre case şi culori”,
definiţie care ne obligă la o meditație asupra
complexei relații dintre arhitectură şi artele
vizuale şi pentru aceasta este necesară o
completare a definiţiilor „aristotelice” a
termenilor de arhitectură şi de arte plastice.
Pentru Arhitectul Leahu arhitectura este una
dintre expresiile artei de a construi capabilă
de a reflecta, printre altele, modul în care
poate fi abordat şi definit conceptul de spaţiu
în toate momentele, minore sau majore, ale
devenirii artistice, de la începuturi până azi.
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Pentru artele plastice era adeptul faptului că ele nu duc doar la o
imagine condiţionată fizic, ci sunt un demers spre a ajunge la
imaginea unei idei, demers determinat de o multitudine de factori, de
la cei estetici la cei morali şi la cei sociali şi tehnici.

A-l caracteriza pe colegul nostru, în ipostazele de arhitect şi plastician este, la prima vedere, relativ uşor,
deoarece am avut privilegiul de a-l cunoaște îndeaproape și a-i cunoaşte creaţiile majore realizate pe
parcursul lungii sale cariere. Dar, în dialogul cu el, am realizat cât de dificil este să-ți faci o imagine
corectă despre o personalitate complexă și că o simplă caracterizare este pândită permanent de
pericolul superficialităţii, fiind dificil ca decenii de devotată şi competentă activitate profesională să fie
descifrată în intimitatea ei. Actul său de creație, fie el plastic sau arhitectural, a fost permanent de
sorginte iniţiatică şi culturală, cu finalitate categorică morală, fapt demonstrat de eforturile sale disperate
de salvare a monumentelor istorice, expresia cea mai pertinentă a memoriei noastre construite.
A fost studentul unor mari arhitecţi şi profesori din generaţia interbelică precum Duiliu Marcu, Octav
Doicescu, Richard Bordenache, Grigore Ionescu, Mac Constantinescu, dar mai ales al arhitectului-artist
Gheorghe Simotta, ceea ce a contribuit la o fericită formaţiune intelectuală ce s-a reflectat apoi în
activitatea sa profesională de excepţie.
Desenul a fost pentru arhitectul Leahu, pe de o parte, mijloc de prezervare a memoriei arhitecturale şi pe
de altă parte mijloc de reprezentare a gândurilor despre spaţiu. Aceste două componente de maximă
deschidere ale permanentului său demers intelectual sunt suficiente, spre a-l înţelege pe arhitectulartist care a urcat natural toate treptele carierei de arhitect practician: de la arhitect stagiar la şef de
secţie al celui mai mare institut de proiectare al ţării - „Proiect Bucureşti”.
A profesat într-o epocă în care pericolul de a fi înghiţit de sistem era permanent şi a ştiut a nu se
prostitua profesional și uman, într-o lume în continuă degradare.
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În afara meditaţiei asupra relaţiilor dintre arhitectură şi artele plastice, trebuie să ne gândim la faptul că
întreaga sa creaţie s-a desfăşurat în sinistra perioadă a „realismului socialist”. A fost el oare arhitect al
Epocii de Aur? Doar cine a trăit această perioadă o poate înţelege. Imoralitatea puterii nu a putut altera
sufletul pur al celui ce a trăit, ca unii dintre noi, sub imperiul injustiţiei, imposturii și semidocției. Pentru
a-l înțelege mai binte trebuie meditat la marele său secret, acela de a fi fost un exilat basarabean, un
dezrădăcinat rănit material şi naţional de totalitarismul sovietic şi apoi de cel autohton.
Drama unei copilării amare a celui ce a fost nepotul marelui unionist Pan Halipa, unul dintre autorii
reîntoarcerii în 1918 la trupul țării a Basarabiei răpită de ruși, a fost apoi urmată de drama arhitectului
confruntat cu totalitarismul autohton care a siluit pentru o jumătate de secol țara. În această jumătate
de secol s-au desfăşurat marile epoci creatoare ale arhitectului ce a găsit în lumea plasticii posibilitatea
de a face o altă formă de arhitectură, cu o altă moralitate şi cu o valoare artistică şi documentară
indiscutabilă. Desenele și acuarele sale au prezervat parte din imaginile unui București victimă a
totalitarismului agramat şi criminal ce a distrus conştient o parte majoră a centrului istoric al capitalei
țării.
Va fi greaua noastră sarcină, a celor ce am avut fericirea şi onoarea de a fi fost aproape de el, de a-i urma
în arta de a construi și de a „modela” conştiinţe, de a înţelege şi face cunoscute generaţiilor viitoare
opera şi mesajul moralizator al creației unui arhitect care a făcut parte din fericita categorie a celor care
şi-au confundat viaţa cu profesiunea.

pag. 15

RELEVEU LA
MUZEUL SATULUI
DIN SIBIU

2 INFO
FEBRUARIE 2022

ATELIERUL DE ARHITECTURĂ

CRA UAUIM SIBIU

ANUL 1 / TEMA 1 / 2021-2022

ÎNDRUMĂTORI :

Desene: studenții anului I
UAUIM CRA Sibiu
Foto: Ionuț Paraschiv,
Kodak Color Plus 200

ȘEF LUCR.DR.ARH. COSMIN PAVEL,
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”
CRA UAUIM SIBIU

Anul acesta ne-am bucurat să revenim la Muzeul
Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Dumbrava
Sibiului. Alegerea, schițarea, măsurarea, înțelegerea și
desenarea unei gospodării construite simplu, pe înțeles,
cu materiale și tehnici tradiționale, funcționează,
credem, foarte bine ca primă întâlnire cu arhitectura
pentru studenții anului I.
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VECINĂTATEA LUI DÜRER LA BLOC
DE PROF. DR. ARH. ANCA SANDU TOMASZEWSKI

Nürnberg, oraşul lui Albrecht Dürer

Albrecht Dürer în comunitatea lui de „numiţi”

FOTO: ARH. ANCA SANDU TOMASZEWSKI & ARH. MIRCEA ȚIBULEAC
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Din „ideologia” modernistă făcuse parte şi abolirea unei valori care dăinuise milenii, încă de la sfârşitul
ultimei ere glaciare, când primii oameni au alcătuit comunităţi sedentare: vecinătatea. Apoi critica
modernismului a cuprins, încă dintru începuturile ei din chiar interiorul modernismului, ideea
recuperării acestei valori. S-a dovedit dificil de înfăptuit în timpurile pline de avânt al progresului şi
dezvoltării din secolul al XX-lea, iar în momentele de reevaluare, după încheierea erei industriale, era
deja cam târziu. Acum, piaţa imobiliară o cere şi o preţuieşte mai mult ca oricând, sociologia şi
urbanismul o teoretizează în continuare, iar generaţiile post structuraliste au făcut tot ce se mai putea
face pentru a resuscita buna vecinătate. Şi totuşi, o evocăm cu un fel de nostalgie, precum aceea care
învăluie amintirea lumilor pierdute.

© A.S. Tomaszewski

Încă Ebenezer Howard a încercat să salveze modul de viaţă publică bazat pe vecinătate. Mai târziu, în
1958, studentul Piet Blom, viitor arhitect al structuralismului olandez, şi-a numit un proiect de anul doi
„Locuire în oraş precum la sat”. Nu locuieşti doar atunci când stai în casă ori în curtea ta, spunea Piet
Blom, ci din locuire fac parte şi strada, şi vecinii şi magazinul din colţ. El demonstra în proiectul lui că
cele trei componente ale locuirii sunt locuinţa, curtea şi proximităţile. A creat un ansamblu de vecinătăţi
diverse, ce puteau fi şi grupate şi înşiruite, pe care Aldo van Eick l-ar fi numit built homecoming. Casele
de locuit, cu succesiuni de curţi, străzi şi spaţii interstiţiale erau în aşa fel integrate încât dovedeau că, aşa
cum individul îşi trăieşte propria realitate existenţială împreună cu cea socială, în mod organic, tot aşa
nici între spaţiul privat, cel comunitar şi cel orăşenesc nu trebuie să existe dihotomii.

Reperul urbaniştilor din anii '80 a fost oraşul medieval european, elocvent teoretizat de către Léon Krier,
printre alţii. Repere exemplare din trecut avem şi noi, în România: instituţia nemţească a vecinătăţii din
Transilvania, de exemplu.
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Era o comunitate frăţească teritorială care presupunea drepturi şi obligaţii prin colaborare şi ajutor
reciproc între persoane şi familii, grupate în spaţiul unei străzi. Membrii ei beau din aceeaşi fântână,
stăteau de gardă în timpul nopţii pentru securitatea tuturora, îşi construiau împreună casele, se asistau
în situaţie de boală, catastrofă sau moarte şi aveau grijă de văduva şi copiii rămaşi orfani. Oricare ar fi
astăzi modelul, fie medieval, fie rural, ideea largă de vecinătate antrenează automat concepte precum
comunitate, valori sociale, acceptarea alterităţii culturale, loc-uire, solidaritate, altruism, etică şi alte

© Mircea Sandu

reverii.

Vadodara, India. Vecinele, la locul comun de spălat rufele.

Regretul paradisului pierdut vine de la experienţele antagonice trăite în oraşul industrial, în metropole,
dar şi în localităţile părăsite de vechile comunităţi şi colonizate all'improvviso de „venetici”. Noul mediu
creat în unele spaţii săseşti, bucovinene, bănăţene, de către „moldoveni”, „poenari”, „olteni” etc. după
origine, români sau ţigani după etnie, se reflectă negativ în percepţia colectivă. Puţinii localnici rămaşi de
pe vremea comunităţilor închegate de vecinătate nu se mai identifică cu satul, simt că el nu le mai
aparţine şi deplâng vremurile când toţi oamenii se cunoşteau între ei şi toată lumea ştia ce trebuie făcut
şi ce nu. Şi pare că a reintegra ce se mai poate din valoarea vecinătăţilor d'antan în structurile urbane de
azi rămâne peste tot o temă cvasi utopică.
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La Nürnberg, a avut loc acum câţiva ani o expoziţie open air numită „Vecinii lui Dürer”. Ideea transmisă
era aceea că Albrecht Dürer n-a fost rezultatul nemijlocit al propriului său talent artistic, ci şi al unui
complex formativ, în care vecinătatea casei lui părinteşti de sub cetate a jucat un rol esenţial. Expoziţia
oferea vizitatorilor prilejul de a călca pe urmele lui Dürer prin întreg acest milieu redus ca suprafaţă, dar
dens şi larg prin deschiderile lui culturale.

© A.S. Tomaszewski

Spre deosebire de arhitecţi, antropologi şi sociologi din generaţiile postmoderne, publicul receptează
realitatea direct, aşa cum e ea, şi nu proiecţia ei filtrată de strategii, ideologii şi bune intenţii. Pentru că
aşa i-a învăţat experienţa, pe oameni îi înspăimântă perspectiva unei noi vecinătăţi şi reacţionează cu
scutul. Se întâmplă mai ales în afara zonei centrale a oraşelor mari şi mai ales în noile periferii. Îndemnaţi
de învăţaţii contemporani, bieţii oameni se mai silesc să-şi cultive conştiinţa multiculturalităţii şi acceptă
teoretic idei precum mixitate şi integrare socială. Da, da, să-i integrăm, desigur, pe toţi, e minunat… dar
nu pe lângă casa mea, vă rog! Fenomenul e şi mai acut în degringolada ţărilor post socialiste. Noul
proprietar al unei vile adiacente unui lot liber, face tot posibilul să-l cumpere - nu fiindcă îi trebuie, ci de
frica viitoarei vecinătăţi. Dacă în anii '90 riscau doar alăturarea unei case urâte, care le lua lumina,
eventual cu un proprietar dificil, cu timpul pericolul a crescut la un bloc de apartamente sau unul de
birouri, cu maşinile şi parcările aferente. Aşa hotărâse regretata dinamică a pieţei imobiliare dezlănţuite
înainte de covid.

Şi în vechiul târg medieval Nürnberg lucrurile s-au precipitat pe la mijlocul Renaşterii, când a devenit un
oraş înfloritor economic şi a atras o mulţime de noi locuitori. Ei însă n-au dizlocat comunităţi locale
sudate, ci s-au constituit ei înşişi, în mod organic şi aproape spontan, într-o comunitate cu toate
atributele tradiţionale. Dürer cel Bătrân era un meşter aurar venit din Ungaria, de pe lângă Gyula şi a
cumpărat în 1475 casa din Burgstraße colţ cu Obere Schmiedgasse. La fel, toată vecinătatea dintre cetate
şi biserica Sankt Sebaldus s-a alcătuit atunci din emigranţi, atraşi de oportunităţile oraşului. Era o
vecinătate mixtă, tot de „venetici”, dar care a devenit curând omogenă şi coagulată, de parcă oamenii
s-ar fi căutat unii pe alţii ca să genereze împreună o atmosferă patriarhală, civică şi culturală.
Peste secole, când oraşul industrial a spulberat comunităţile şi în locul lor a pus societatea, a dispărut
orice omogenitate. Comunităţile de proximitate fuseseră coagulate prin apartenenţă, prin valori
comune, printr-o autoreglementare etică şi mai ales prin interesul colectiv urmărit prin fiecare membru
al ei.
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Spre deosebire de comunităţi, societatea începuturilor de acum un
secol însemna doar indivizi şi grupuri de oameni cu interese proprii.
Iar societatea noastră românească, a veşnicelor începuturi, e o
explozie de interese individuale divergente, de coliziuni şi dizlocări,

© A.S. Tomaszewski

având ca element comun evadarea de sub contractul social.

Refractară faţă de ideea binelui public - un concept suspect într-un mediu minat de corupţie -, lumea
manifestă o reacţie nevrotică faţă de reglementări, extinsă la o încăpăţânare vrăjmaşă faţă de părerile
profesioniştilor. Ca urmare, fiecare rezident îşi ia propriile măsuri de protecţie faţă de vecinătate, adesea
în dauna vecinătăţii şi bineînţeles a interesului public. Asta creează, în final, un mediu public ostil.
Societatea şi oraşul nu primesc înapoi nimic de pe urma dinamicii investiţionale, pentru că e divizată
după reguli proprii.
Organizarea medievală în frăţii de
tot felul avea şi ea, printre altele,
scop de protecţie, dar de protecţie
a interesului comun, cum ar fi
apărarea drepturilor membrilor ei
în faţa abuzurilor unor puteri
feudale. Sau de protecţie la foc. Se
mai proteja integritatea fântânii ori
securitatea străzii, în cazul frăţiilor
de vecinătate. Aşa, spaţiul privat
© A.S. Tomaszewski

nu avea a se apăra de spaţiul
public. N-aveau cum să intre în
coliziune, pentru că întreg spaţiul
public intra muros era spaţiu
comunitar, prin intermediul
vecinătăţilor. Doar pereţii caselor
constituiau graniţa dintre spaţiul
Un conac cu grădină în faţă. Dar grădina e întreruptă în dreapta de
gardul de lemn care bate în casă. Și pomul şi bolta plesnite în faţa
casei arată calitatea proprietarului de acum, certat cu vecinul.

privat şi spaţiul public, de fapt,
graniţa dintre interior şi exterior.
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Orăşenii din România,
proprietari de locuinţe
individuale, îşi înalţă în jurul
curţii lor garduri tot mai
înalte şi mai opace, semn al
vrăjmăşiei dintre spaţiul
privat şi vecinătăţi. Noii
cunosc, cu anii. Cel care se
plimbă pe străzile coridorîntre-garduri nu mai poate
admira case şi grădini, ci
doar fiare forjate dublate de

© M. Țibuleac

vecini probabil că nici nu se

policarbonate, ziduri
tencuite ori prefabricate din
beton armat, panouri de
tablă cutată, sârmă
ghimpată şi camere video.
De vină nu e populaţia, care
e aşa cum e şi de la care nu
trebuie să aştepţi nimic, de
vină este spaţiul public
ameninţător. În final, de
vină e criza urbanităţii.

Dar mai bine de jumătate din locuitorii României locuiesc la bloc. Şi ei fac parte dintr-un fel de frăţii de
vecinătate - dar pe verticală. Frăţiile astea se numesc asociaţii de bloc. Vecinii de palier se mai cunosc cât
de cât, cu ocazia frecventării ghenei şi a liftului, dar pe fraţii lor de la alte etaje mai deloc. De când cu
purtarea măştii, nu se mai cunoaşte nimeni cu nimeni. Nu se mai întâlnesc nici la plata întreţinerii, de
când cu efectuarea operaţiunilor online. În lift, de regulă, se tace, timpul fiind prea scurt pentru
antamarea unei şuete. Sau se urcă oamenii separat, ca să nu se contamineze.
Vecinătatea copilului şi tânărului Dürer era, în mod spontan, omogenă social şi diversă profesional. Erau
comercianţi şi afacerişti luminaţi şi umblaţi, politicieni onorabili, doctori şi farmacişti, un colecţionar de
cărţi, proprietar al celei mai mari biblioteci private din regiune, cinstiţi meşteşugari - pictori, gravori,
meşteri în prelucrarea metalelor, apoi savanţi, jurişti şi teologi. Ei toţi i-au oferit tânărului Albrecht
exemple ale unei multitudini de abordări educaţionale. Mulţi dintre vecinii lui întreprinseseră călătorii,
unii chiar studiaseră la Padova sau la Bologna. Ca să ţină pasul cu nivelul din Burgstraße, Albrecht Dürer
a călătorit şi el, mai ales în Italia şi Ţările de Jos, doar pentru cultivarea spiritului. Li se mai întâmpla şi
ucenicilor meşteşugari ca el. Multe din aceste familii erau înstărite şi unele aveau şi putere politică. Din
rândul frăţiilor se selectau reprezentanţi cu rol civic oficial în cadrul municipalităţii. Şi Dürer a devenit
mai întâi un Ratsfähiger (un potenţial consilier), apoi un Genannter (numit în funcţie).
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Blocul nostru este un bloc de intelectuali, mi-a spus preşedintele. Semănăm, iată, cu vecinătatea lui
Dürer. Dar cu toate că avem educaţia ca element comun, noi cei de la scara B nu alcătuim decât o frăţie
de natură administrativ-juridică. Se vede că pe verticală nu se dezvoltă relaţiile interumane. Au călătorit
vecinii mei şi la Padova, şi la Bologna, dar ideea calităţii spaţiului public le-a scăpat. Copiii noştri din bloc
nu se cunosc şi nu s-au jucat niciodată împreună. Nici nu prea au unde. Spaţiul nostru comunitar e casa
scării şi holul de acces, iar pe cel exterior ne parcăm maşinile. De fapt, părinţii oricum nu şi-ar lăsa copiii
afară la joacă, de teama accidentelor şi ca să nu înveţe prostii de la copiii vecinilor pe care nu-i cunosc.
Albrecht Dürer s-a căsătorit cu vecina lui, Agnes Frey, aşa cum se căsătoreau mai toţi la Nürnberg şi aşa
cum se întâmpla de obicei în oraşul medieval. Părinţii aprobau căsătoriile doar cu fiii sau fiicele
oamenilor pe care îi cunoşteau bine. Or, la ei vecinii se cunoşteau bine toţi, pe o rază mare.
La noi în bloc ne cunoaşte bine doar bătrânul meu vecin de etaj, informatorul. Pe vremuri, Securitatea
făcuse din el un fel de Genannter, din frăţia secretă a turnătorilor. El mai apuca să ducă vorba pe
verticală, în lift.
Paradoxal, în lumea noastră a integrării şi dizolvării graniţelor, s-au dezvoltat enclavele rezidenţiale. Sunt
concretizarea unui reflex arhaic de regrupare a unui segment de populaţie, cu scopul de a se proteja de
invazia ostrogoţilor din toate timpurile. Principiul promoţional al acestor investiţii imobiliare e
promisiunea unei locuiri confortabile într-o vecinătate convenabilă. Sentimentul securităţii şi
omogenitatea socială în termeni de norme, interese şi comportament se vinde la pachet cu fixarea
graniţelor şi controlul la intrare. Pentru unele „rezervaţii” mai modeste, e suficientă interdicţia accesului
auto, fără card de rezident.
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Pentru a se construi o
enclavă, se privatizează o
suprafaţă de teren public.
Adică se confiscă de la
locuitorii oraşului. N-o fac
doar investitorii imobiliari.
A făcut-o şi universitatea
Politehnica Bucureşti, de
exemplu, în parcul căreia şi
accesul public pietonal e
interzis - vreo şaizeci de
hectare de oraş, încinse de
fortificaţii construite în
mileniul trei.

© M. Țibuleac

Termenul a privatiza vine de la privat, care vine de la a priva, adică a scoate de la comun şi a pune
deoparte pentru tine. Adică spaţiul public a fost privat de acel teren. Iar reducerea spaţiilor publice
urbane e şi ea semn de criză a urbanităţii.Oraşul lui Dürer, Nürnberg, era şi el o enclavă înconjurată de
ziduri, din afara cărora veneau pericolele. Un mare teritoriu natural fusese privat de acea suprafaţă care
avea să devină oraş. Dar în interiorul oraşului nu existau graniţe marcate, nici între unităţile de vecinătate,
nici între proprietăţi. Ca într-o enclavă rezidenţială.
Bucureştiul contemporan e semănat cu fel de fel de zone, ca orice mare oraş. Locuirea, de exemplu, se
întâmplă în cartiere interbelice elegante precum Cotroceni, în mari cartiere de blocuri precum Drumul
Taberei, în noile suburbii sălbatice fără utilităţi şi străzi pavate, în centru sau în extinderi precum
Ghencea sau Aviaţiei etc. Firesc, nivelul preţurilor e diferit de la o zonă la alta, pe criteriul calităţii
vecinilor. Astfel, până la urmă, preţul zonei dă măsura sărăciei sau bogăţiei locuitorilor ei. Tendinţa e de
creştere accelerată a preţurilor în anumite zone, simultan cu scăderea la fel de drastică în altele, adică
tendinţa e de mărire a decalajelor sociale pe baze urbanistice. Nu se permite înălţarea de ziduri între
zonele cu mari diferenţe sociale, dar oraşul e divizat printr-un fel de graniţe imateriale. Ele desenează un
fel de vecinătăţi, având ca valoare comună fie bunăstarea - asociată cu educaţia, fie pauperitatea asociată cu lipsa ei, adică infracţionalitatea. De aceste graniţe se ţine seama tot mai mult, mai ales după
lăsarea serii. Dacă ar trăi Ceauşescu, ar rezolva el problema mutând un bloc din Ferentari în Cartierul

© M. Țibuleac

francez.
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Când populaţia creştea, oraşul medival îşi construia noi ziduri de
fortificaţie în afara celor vechi şi oraşul creştea şi el. Vechile ziduri
rămâneau în interior, inutile. De-o parte şi de alta a lor, vecităţiile se
deosebeau ca stare, dar tot se integrau cumva, şi urban, şi social. Şi

© A.S. Tomaszewski

copiii se jucau împreună.

Invitaţie la o plimbare pe străzile oraşului

Şi un gest provincial de bunăvoinţă

Acum o sută de ani, o serie de admirabili arhitecţi credeau că prin îmbunătăţirea mediului fizic de viaţă
puteau influenţa calitatea oamenilor. Atunci, Van de Velde spunea: „Urâţenia corupe ochii şi inimile. Iar
de la prostul gust la infracţionalitate nu mai e decât un pas”. A transforma societatea prin gute Form a
fost ultimul vis al burgheziei cu asumată responsabilitate socială. El s-a spulberat la Primul Război
Mondial şi nu şi-a mai găsit locul în lumea galopant desfigurată de criza locuinţei ca adăpost minimal. Și
nici de atunci.
Cine ştie dacă n-or exista şi unii mici Düreraşi ghinionişti, care se irosesc în prelungirea Ferentari. Se pare
deci că a fost un noroc să te naşti în Evul Mediu colţ cu Renaşterea, în Burgstraße colţ cu Obere
Schmiedgasse.

Prezentul articol, modificat, a fost publicat în numărul 4-5/2014 în revista Arhitectura
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MONUMENTE BUCOVINENE

BISERICA DIN PĂTRĂUȚI

DE ARH. ALEXANDRU PANAITESCU

FOTO: ARH. RODICA & ALEXANDRU PANAITESCU

Surse documentare:
Gheorghe Balș, Bisericile lui Ștefan
cel Mare, Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, XVIII, 19251926.
Vasile, Drăguţ, Dicţionarul
enciclopedic de artă medievală
românească, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
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.

Gabriel Herea, Petru Palamar, Pătrăuți, 1487,
monument UNESCO, Editura Heruvim, Pătrăuți, 2015.
Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în Romînia,
Editura Academiei RPR, 1963, vol. I.
Teresa Sinigalia, Oliviu Boldura, Monumente
medievale din Bucovina, Editura ACS, București, 2015.

Pătrăuți. Cruce
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Ctitorie a lui Ștefan cel Mare
din 1487, mica biserică din
Pătrăuți, cu hramul Sfânta
Cruce, a fost dedicată inițial
unei mănăstiri de maici.
Pisania cioplită în piatră,
aflată pe fațada de vest,
deasupra intrării,
consemnează „Io Ștefan
Voievod, Domn al Țării
Moldovei, fiul lui Bogdan
Voievod, a început să

Ansamblul incintei din Pătrăuți

zidească această casă în
numele Sfintei Cruci în anul
6995 [1487], iunie 13”.

Biserica se află pe un platou dintre pârâul Popii și pârâul Țiganului,

Plan și secțiune, după Karl Adolf Romstorfer

relativ la sud de Mănăstirea Dragomirna, în apropierea drumului care
vine de la Suceava și se duce spre nord la Siret, dar și spre Sucevița și
Putna.
Arhitectural, micul edificiu de la Pătrăuți se înscrie în categoria celor
cu plan triconc, turlă pe naos și acoperiș multivolum (fragmentat),
care prelucrează și amplifică modelul oferit de bisericuța Sfânta
Treime din Siret. Împreună cu bisericile de la Milișăuți, Sf. Ilie din
Suceava și Voroneț, ea face parte din același prim grup tipologic, care
la rândul său este înscris într-o serie mai mare de edificii de cult
datând de la sfârșitul secolului al XV-lea și de la începutul celui
următor, din care numai 11 s-au mai păstrat [1] și sunt apreciate că au
contribuit decisiv la definirea stilului arhitecturii moldovenești pentru
o lungă perioadă de timp. Mai trebuie precizat că biserica de la
Pătrăuți, ca și cea de la Milișăuți (distrusă din păcate în timpul
Primului Război Mondial), a inaugurat, în 1487, marea campanie de
ctitorii care caracterizează a doua parte a domniei lui Ștefan cel
Mare.
Intrarea în biserică se află pe fațada de vest și se face printr-un portal
monumental încadrat de arce frânte, de factură gotică, dispuse în
retragere. Urmează pronaosul, cu plan pătrat și acoperit cu o calotă
Portalul intrării

sferică înălțată pe arce în consolă și pandantive. Pronaosul este
separat de naos printr-un zid masiv, trecerea dintr-un spațiu în altul
făcându-se printr-un portal, tot de inspirație gotică, dar de formă
dreptunghiulară, încadrat de muluri încrucișate.
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De asemenea, de formă gotică sunt și ancadramentele rectangulare
ale celor cinci mici ferestre ale bisericii, care se evazează spre interior,
două în pronaos, pe mijlocul pereților de sud și de nord, alte două
sunt în naos, în axul absidelor laterale, a cincea luminând absida
altarului.
Naosul este dezvoltat pe un plan pătrat, amplificat pe laterale de
două abside, spre nord și sud. Spațiul naosului este încununat de o
turlă sprijinită pe un sistem inedit de arce suprapuse, răsucite la 90
de grade, un rând față de celălalt, formând pentru prima dată o
alcătuire structurală de mare originalitate, care în continuare va
caracteriza multă vreme arhitectura medievală din Moldova,
consacrată sub denumirea de „bolți moldovenești”. Suita de spații ale
bisericii se încheie cu altarul acoperit cu o semicalotă sferică.

Portalul dintre pronaos și naos

Bolțile naosului

Marea valoare a bisericii de la Pătrăuți este sporită de pictura
interioară, care se presupune cu destulă certitudine că este opera
unui meșter zugrav grec. În acest sens se consideră că la Pătrăuți
Absida sudică din naos

pictura, datând de la ctitorire, face o legătură dintre pictura
moldovenească și cea bizantină din epoca Paleologilor și totodată stă
la baza abordărilor iconografice de la următoarele zidiri ștefaniene
[2], dar în oarecare măsură și a celora dintr-o bună parte a secolului
al XVI-lea, influența sa fiind prezentă mai bine de un secol.
În timp, pictura murală, care împodobea tot spațiul interior, s-a
păstrat numai parțial, dispărând de pe semicalota altarului, de pe
unele porțiuni din naos, cum ar fi de pe calota turlei, unde cu
certitudine trebuia să se afle imaginea lui Iisus Pantocrator. În
pronaos pictura lipsește pe zone ceva mai mari, la nivelul bolților și a

Bolta pronaosului

părții superioare a pereților.
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Cavalcada Sfinților Militari

În pronaos, legat de hramul bisericii, pe peretele de vest, impresionează redarea amplei scene
Cavalcada Sfinților Militari sau Cavalcada Sfintei Cruci inspirată de viziunea Crucii care a condus la

victorie armata împăratului Constantin cel Mare în bătălia de la Pons Milvius din 312 împotriva lui
Maxențiu, eveniment crucial pentru recunoașterea în 313 a libertății de cult al creștinilor din Imperiul
Roman. Șirul de cavaleri, așa cum apar în fresca de la Pătrăuți, reprezintă 11 sfinți militari martiri din
rândul soldaților și ofițerilor romani, reuniți într-un cortegiu solemn condus de împăratul Constantin
care-l urmează pe Arhanghelul Mihail. Scena are un puternic substrat simbolic, detașamentul cavaleriei
cerești reprezentând explicit ajutorul dumnezeiesc venit să apere Moldova. Mesajul politic este redat
artistic într-o formă remarcabilă, prin ritmicitatea imprimată întregii compoziții, coloristica foarte
nuanțată, la care se adaugă eleganța reprezentării cailor, caz unic în pictura medievală din Moldova.
Probabil fiind la început biserica
unei mănăstiri de maici, pe
registrul inferior al pereților de
vest, nord și sud sunt redate o
serie de Sfinte femei, iar pe
calota pronaosului se găsește
redat Iisus Pantocrator, și dacă
este corectă presupunerea că
scena a existat și-n turla
naosului, atunci acesta este un
caz unic în iconografia picturii
din Moldova când reprezentarea
Pantocratorului apare de două
ori pe bolțile din aceeași
biserică.
Peretele de vest al pronaosului
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În naos, în colțul de sud, spre
peretele vestic, se găsește
tabloul votiv, în care Ștefan
cel Mare, într-o redare
probabil destul de veridică,
moștenitorul prezumtiv al
tronului, de a treia sa soție,
Doamna Maria Voichița, și
două fiice, închină ctitoria sa
lui Iisus Hristos, prin
intermediul lui Constantin
cel Mare.

Tabloul votiv din naos

însoțit de fiul său Bogdan,

peretelui de vest, pe lunetă,
este redată Adormirea Micii
Domnului, iar sub aceasta

sunt câteva scene din ciclul
Patimilor Mântuitorului.

Mai ales pictura din naos se
remarcă prin calități
deosebite, atât iconografice,
dar și plastice, prin abilitatea,
complexitatea și o dinamică
a compoziției susținută de
acorduri coloristice subtile.

Fresca de pe peretele de vest din naos

La partea superioară a

Iconostasul există de prin ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și cuprinde icoane pictate se pare de
Epaminonda Bucevschi (1843-1891) într-o manieră neo-renascentistă de nivel naiv, în contrast cu pictura
murală.
Pictura exterioară, cu o
datare nesigură, s-a păstrat
unde se mai află o parte din
scena Judecății de Apoi,
din care se remarcă
secvențele cu Cântărirea
sufletelor, Râul de foc cu
păcătoșii sau Neamurile
aduse la Judecată și
Învierea morților.

Judecata de Apoi, detaliu

numai pe fațada de vest
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Restul fațadelor sunt astăzi
albe, simple, fără elemente
decorative pe mare parte a
laturilor de sud și nord și
ritmate numai pe zona
absidelor de nișe oarbe, mai
înguste pe cele laterale și
mai late pe absida altarului,
puțin adânci și terminate cu
arce în plin cintru. Deasupra
acestora se desfășoară un
rând de plăci ceramice
smălțuite, de culoare verdegri, peste care, sub streașină,

Vederea bisericii dinspre sud-est

este o friză de mici ocnițe.

Acoperișul bisericii, cu
învelitoare din șiță, multă
vreme, din cauza unor
intervenții nepotrivite, a avut
o formă monovolum, care
îngloba brutal o parte din
turlă. În urma restaurărilor
din ultima vreme (1999, arh.
Virgil Polizu și Mihai Bradu)
acoperișul a fost

Vederea bisericii dinspre sud-vest

Turla bisericii

reconformat într-o alcătuire
de tip fragmentar care
corespunde formei originale.

Pictura exterioară a fost
restaurată în 1988 de Tatiana
Pogonat și Oliviu Boldura, iar
restaurarea la interior a fost
întreprinsă de Ion Chiriac
între 2003-2014.

Vedere dinspre nord-vest

Fațada intrării

pag. 35

INFO 4

Clopotniță, detalii de îmbinări

Turnul clopotniță

Turnul clopotniță, interior

Ciocănele de la toacă

În aceeași incintă, la nord-vest, se găsește un turn-clopotniță datând 1725 construit din inițiativa
episcopului Calistru, care la începutul secolului al XVIII-lea s-a preocupat și de restaurarea bisericii, după
ce o lungă perioadă de timp aceasta a fost părăsită. Clopotnița are un plan octogonal, care se naște
dintr-un soclu de piatră puțin înalt, pe care se ridică o structură din lemn cu interesante detalii de
execuție, cu multe îmbinări în „coadă de rândunică” și un acoperiș cu pante frânte și învelitoare din șiță.
Turnul adăpostește și o colecție ad-hoc (depozit) de foste obiecte de cult, dar în special de cruci din
lemn provenind din fostul cimitir al bisericii, datând de pe la începutul secolului al XX-lea și care se
remarcă prin conformări deosebite.
În curte, la sud de biserică,
atrage atenția și o masă
rotundă din piatră, pe care
tradiția o atribuie tot perioadei
lui Ștefan cel Mare. Aceasta
este formată din două mari
semisfere imperfecte din
piatră așezate invers. În jurul
mesei sunt dispuse mai multe
pietre aidoma unor scaune,
astfel că ansamblu are
similitudini cu „Masa Tăcerii”,
opera lui Constantin Brâncuși
de la Târgu Jiu.

„Masa Tăcerii” de la Pătrăuți
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adăpostind un mic muzeu, construită la primele decenii ale secolului
al XIX-lea cu o arhitectură sobră, specifică multor construcții din
Bucovina pe timpul administrației austriece.

Casa Parohială

Interioare din Casa Parohială

Biserica din Pătrăuți figurează în Lista Monumentelor Istorice, cod SV-II-m-A-05581.01, iar din 1993 a fost
inclusă în grupul de biserici pictate din Nordul Moldovei aparținând Patrimoniului Mondial al UNESCO.
De asemenea și clopotnița este clasificată monument istoric, cod SV-II-m-A-05581.02.

Nișă pe peretele de est al pronaosului
Partea sudică a altarului

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

Academiei RPR, 1963, vol.
I, pp. 231, 232.
[2] Cf. Teresa Sinigalia,
Oliviu Boldura,
Monumente medievale
din Bucovina, Editura

ACS, 2015, p. 86.

Pătrăuți. Cruce

Biserica din Pătrăuți, circa anii 1930
Pisania

NOTE:
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FEBRUARIE 2022

ȘERBAN
ȚIGĂNAȘ
SELFINTERVIEW

DE(SPRE) ARHITECȚI
Am primit o nouă provocare de la Buletinul UAR Sibiu, pe care am acceptat-o fără rezerve. De data
aceasta e cu subiect la alegerea mea. Am trecut prin mai multe gânduri, ba chiar am început să scriu
idei legate de un posibil, alt subiect. La un moment dat, influențat de niște postări din social media, și de
faptul că la început de an primesc de mai mult timp provocări pentru a face analize, bilanțuri și
prognoze, mi-a venit ideea de a îmi face un selfie. Nu mă refer la o fotografie autoportret, cum se
înțelege prin acest termen larg îmbrățișat de mai toată lumea. M-am gândit să mă auto-intervievez,
adică să îmi pun sigur șapte întrebări (numărul preferat), toate legate de arhitecți, pentru a înțelege mai
bine fenomenul arhitecturii actuale. O să completez și cu câteva selfie-uri autentice, pentru amuzament.
Mai doresc să constat ceva legat de felul în care arhitecții se autopromovează astăzi, prin acest exercițiu.
Pe de o parte știm că din punct de vedere al codului deontologic pe care îl avem, nu ne putem face
publicitate comercială, ca arhitecți. Putem însă să ne prezentăm prin propriile realizări, ceea ce mulți
arhitecți, mai ales din generațiile tinere o fac, în special prin social media. E foarte bine. Mai mult, siteurile internet, care sunt cartea de vizită/business a oricărei firme, încep să aibă secțiunea de premii,
concursuri, publicații, expoziții, care spun și ele destul de mult despre activitatea și notorietatea fiecăreia.
Mergând mai departe, opiniile critice, pasiunile pentru anumite zone ale arhitecturii, se manifestă tot
prin social media pe grupuri tematice. Există și manifestări civice, dialoguri și dezbateri, dar și
omniprezentul hating, domeniu în care arhitecții se pare că sunt foarte pregătiți și unii chiar excelează.
Deși sunt multe idei interesante exprimate de campionii contestării și urii față de orice, eu am rezerve
față de utilitatea efectivă și excesele din această specie. Mă bucur să văd grupuri animate de
descoperirea arhitecturii de valoare, de respunerea poveștilor care însoțesc casele și de împărțirea cu
ceilalți a imaginilor și textelor frumoase. Cu gândul la toate acestea vă propun să acceptați să îmi fi
propus să răspund la întrebările următoare.
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CÂTE FELURI DE ARHITECȚI EXISTĂ ACUM ÎN ROMÂNIA? CUM POT EI FI
CLASIFICAȚI, CATALOGAȚI DUPĂ CEEA CE FAC PENTRU ARHITECTURĂ?

E o întrebare la care nu o să răspund foarte detaliat, dar e extrem de interesant de observat în piață și în
lumea celor vizibili, cu ce se ocupă de fapt cei apar ca lideri de opinie sau comentatori regulați ai
fenomenelor arhitecturale. Vreau să încep prin a spune că orice fel de contribuție la valoarea arhitecturii
este la fel de onorabilă. Nu este mai arhitect cel care creează decât cel care educă sau cel care, din
administrație, face ca lucrurile să se întâmple, ca să spun așa. Ceea ce mi se pare interesant de observat
se referă la cazurile de cumulare a modurilor în care unii arhitecți contribuie la arhitectură sau de
migrare dintr-o categorie în alta.
Există arhitecți care reușesc să activeze competent atât în proiectare cât și în educație, acolo unde există
centre universitare care formează arhitecți. Este frecventă această formulă. Există arhitecți care au
resurse și activează și în organizațiile profesionale sau în entitățile avizatoare care lucrează în mod curent
și care sunt implicate în negocierea calității proiectelor din piață.
Acum câțiva ani discutam cu un arhitect puțin mai în vârstă decât mine, care avea mare încredere în el
și îmi spunea că a realizat tot ce se poate realiza în arhitectură. A fost șef de proiecte, director de
departament la o firmă importantă și altele, pe care nu le spun aici ca să nu restrâng rea mult aria de
identificare a persoanei. Am râs copios în sinea mea. Cum să fi făcut tot ce se poate face în arhitectură?
Apoi mi-am dat seama că sunt două categorii mari de arhitecți, cei care văd această profesie ca fiind
una ca oricare alta, în care te poți manifesta pe diferite paliere similar cu în celelalte profesii și cei care
văd din arhitectură o provocare deosebită, practic nelimitată, căreia îi poți răspunde mereu fără a
epuiza-o. ceea ce mi se pare mie spectaculos în domeniul arhitecturii ține de eficiența folosirii unor
instrumente pentru a atinge scopurile modului în care practici profesia. Și atunci vă întreb, cine reușește
mai mult, cei care construiesc, educă sau gestionează sau cei care deconstruiesc, protestează sau critică?
În mod evident niciuna dintre atitudini nu poate și nu trebuie să lipsească. E foarte interesant de văzut
ce voci se aud mai tare în spațiul public? Cele ale profesioniștilor cei mai reputați, cele ale celor mai
importanți profesori și formatori sau cele ale principalilor actori din administrații și instituții publice?
Când întreb care se aud mai tare mă refer la credibilitate și impact, au efecte și consecințe și nu la
numărul de like-uri pe grupurile monocrome.

CE LEGĂTURI EXISTĂ ÎNTRE A FI ARHITECT VALOROS ȘI A FI
ARHITECT INFLUENT, LA NOI?

Să precizăm mai întâi ce însemnă valoros și influent. Valoroși sunt cei care sunt buni în ceea ce fac,
indiferent de ce și-au ales să facă în cadrul acestei sfere ample a arhitecturii. Tocmai am încercat să arăt
că un arhitect poate contribui la dezvoltarea arhitecturii în multe feluri, diferite, dar relevante. Valoroși
sunt cei care reușesc să contribuie aducând, cum se spune, valoare adăugată, catalizând progresul. Asta
se poate face în felurite moduri.
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Valoros este cel care produce, transmite, susține, reacționează în așa fel încât caracterul lui este
identificabil. La un moment dat poți recunoaște o lucrare, o părere, o declarație ca aparținându-i chiar
dacă nu e semnată explicit. Influent, pe de altă parte, poate fi un arhitect valoros a cărui valoare este
cunoscută și recunoscută. Arhitectul influent oferă model pentru alții. El este luat în seamă atunci când
se exprimă în favoarea sau contra unei situații. În general arhitecții valoroși sunt și influenți, dar sfera lor
de influență depinde de modul în care valoarea este cunoscută și promovată. Aceasta este descoperită
de alții sau promovată de însuși arhitectul, mai mult sau mai puțin eficient. Participarea la concursuri și
premii este și rămâne cea mai cunoscută și eficientă modalitate de a-ți verifica, valida și transmite
valoarea. Există totuși arhitecți care nu sunt interesați să își înscrie realizările în gale și expoziții. Unii sunt
găsiți de revistele de arhitectură și promovați altfel.
În cazul celor din educație e mai greu. Ceea ce scriu, cursurile ținute studenților sau îndrumarea
proiectelor se adună în timp, construind substanța valorii lor și poate și a influenței pe care o au, dar de
regulă în comunitățile în care sunt cunoscuți. În cazul celor din administrație, unde confruntările sunt
dure și pe lângă valoarea personală mai trebuie și șansă, aceștia, nu foarte mulți din păcate valoroși pe
pozițiile lor, devin extrem de recognoscibili ca importanți. Influența este direct proporțională cu valoarea
lor ca arhitecți, poziția punându-i în mod curent în situația de a se exprima.
Și atunci revin la întrebare: ce legătură este între valoare și influență? În mod normal, da. Așa e firesc, așa
ar trebui să fie. Totuși există arhitecți valoroși care nu au o influență semnificativă, fie că doresc sau nu
asta. Există și arhitecți despre care s-ar putea accepta mai greu că ar fi valoroși, dar care au totuși o
influență mare în comunitățile în care activează. O au pentru că sunt bine încastrați în afacerile din zonă,
au o activitate de durată, au făcut proiecte importante și sunt cunoscuți pentru ele. Sunt prezenți și
activi, dominând piața locală. Au poziții de decizie și sunt la intersecția profesiei cu politica,
administrația, leadershipul.
Aici doream să ajung și aici sunt problemele, acolo unde influența nu este o consecință directă a valorii
arhitecților. Valoarea se construiește, se cumulează, crește și se capitalizează, în timp ce influența se
dobândește, dar se poate și pierde. Sunt totuși locuri din România unde cei valoroși sunt influenți.
Haideți să ne gândim, fiecare dintre noi, cum stau lucrurile la noi acasă. Eu unul mi-am propus de mai
mult timp să să încerc să fac o hartă a valorilor și influențelor arhitecților din țara noastră. Am nevoie de
ajutor, dar nu cred că e foarte greu, pentru că fiecare știe cum stau lucrurile acolo unde trăiește și
lucrează. Sunt convins că ar fi o hartă foarte interesantă, pe orașe, județe și regiuni.

CUM ÎȘI CAUTĂ CLIENȚII PUBLICI ARHITECȚII ȘI CUM SE POT
CLASIFICA ASTFEL DE TEHNICI?

Unii îi caută, alții nu, primind ce vine în urma unor proceduri de achiziții, așa cum sunt ele. Prima
discuție și probabil cea mai importantă este despre arhitecții angajați în instituțiile publice. Cum sunt
aceștia atrași și selectați. A doua este despre cei care contractează proiectele acestor entități. Pentru
prima problemă asistăm la o mereu aceeași discuție despre cine este agreat și dorit în administrație, de
cei care dețin puterea și despre cine este interesat și dorește să lucreze acolo.
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Dacă în urmă cu mai mulți ani principalul argument al multora era că nu doresc să lucreze în
administrație pentru că se plătește prost, acum acesta a dispărut și multe poziții publice sunt mai bine
plătite și mult mai sigure decât cele din privat, unde există o relație directă dintre piață și câștiguri.
Destul de mulți arhitecți au intrat în administrație, ceea ce este bine. Totuși posturile cele mai
importante, de arhitect-șef, sunt văzute din două perspective: ca o provocare importantă pentru a
contribui la bunul mers al mediului construit sau ca o modalitate de a avea o poziție benefică în peisajul
profesional, de care depind toate proiectele și care poate să aducă anumite beneficii despre care nu
vreau să vorbesc în acest moment.
Mai există și o altă poziție, a celor care consideră, mulți având motive serioase pentru asta, că o astfel de
poziție este la cheremul decidentului politic. Că primești ordine pe care trebuie să le aplici și devii un
instrument, uneori chiar un țap ispășitor pentru ceea ce fac alții. Aș fi interesat să văd o hartă autentică a
acoperirii cu arhitecți a administrațiilor, pe tipuri de profesioniști, cei puternici și motivați, cei manipulați
și oprimați și cei corupți și adaptați. Dacă am compara diferite astfel de hărți succesive, am constata
probabil o ameliorare a situației în multe locuri, dar și o agravare în altele. E greu de exprimat o apreciere
fără un studiu profund, pe care nu îl dețin. Cred totuși că e foarte important să știm cum stăm și încotro
ne îndreptăm.
După ultimele alegeri locale, mai mulți primari din noua generație, care au câștigat primării importante,
și-au luat consilieri dintre cei mai buni reputați arhitecți din comunitățile lor, ca niciodată parcă până
acum. A fost un semn bun. Mai mult, există un număr de arhitecți șefi, dintre care unii la o maturitate
tânără, care sunt foarte buni. Din nou un semn bun, dar suntem departe de a putea generaliza.
Dimpotrivă, mai recentele modificări legislative prin care se acceptă alte profesii ca arhitect-șef,
contestate de OAR, reflectă în opinia mea disperarea celor care pierd teren în a face din arhitecți
intermediarii intereselor pe care le susțin politicienii.
Trecând la celălalt aspect, al contractării de lucrări publice, avem și aici o serie de situații. Există arhitecți
doriți de instituții pentru că sunt reputați și prezintă încredere. Uneori există chiar dorința de a primi un
proiect de semnătură, care să provoace mândria localnicilor. E de înțeles, dar nu e ușor de realizat,
pentru că procedurile de achiziții îi plasează pe cei reputați pe ultimele locuri în competiții față de cei
care compensează lipsa de reputație cu prețuri mici. Aceste situații nu sunt foarte frecvente. Mult mai
des, la nivel local, se creează relații pe termen lung între instituții și unii arhitecți. Ele sunt firești într-un
anumit fel, acolo unde nu există concurență serioasă, experiență sau atractivitate pentru anumite lucrări.
Mai mult, orice instituție ar prefera să lucreze, mai ales în timpul șantierelor, cu oameni de la fața locului,
cu care se pot întâlni zilnic, dacă e nevoie. Aceste relații locale pot fi de calitate sau pot fi înclinate spre
trafic de influență, linia de demarcație fiind delicată și subțire. Din perspectiva autorității care dorește să
rezolve problema, din nou putem înțelege, dar, cum spuneam, e delicat și de multe ori, poate de prea
multe ori, ajung să fie abonați la lucrările publice arhitecți și birouri care nu le rezolvă deloc magistral sau
cel puțin onorabil. Din nou, e foarte mult de discutat ce se poate face ca să fie mai bine, iar concluzia
mea în acest moment al experienței mele este că e foarte dificil să se creeze o cultură, un sistem care să
funcționeze cvasi-automat. Totul depinde foarte mult de oamenii implicați și e firesc să fie așa. Pentru a
face ceva bine trebuie să cunoști, să dorești și să poți, simplificând.
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CUM ÎȘI ALEG CLIENȚII PRIVAȚI ARHITECȚII ȘI CUM SE POT CLASIFICA
EI DUPĂ ACEST CRITERIU?

Unii arhitecți, mai ales la începutul carierei, al afacerii, nu își aleg clienții, îi culeg. Lucrează ceea ce li se
propune. Pe măsură ce trece timpul și se acumulează experiența, apare specializarea, apar și opțiunile
arhitecților care încep să caute anumite tipuri de lucrări. Clienții se îndreaptă spre arhitecți ghidați de
mai multe tipuri de logici. Unii îi caută pe cei care au reputația de a fi lucrat bine, de a fi finalizat lucrări
similare și prezintă încrederea experienței. Este orientarea firească a oricărui client profesionist care află
de la început cine sunt arhitecții care au profilul care îi interesează, într-o anumită zonă. Alții, după ce au
avut o experiență reușită cu un arhitect sau o firmă, continuă cu ei la lucrările următoare, chiar dacă se
vor desfășura în altă localitate sau chiar zonă geografică.
Această formulă este pe cât de firească, pe atât de funcțională. Există, însă, și o categorie de clienți care
caută arhitecții pe alte căi. Ei se interesează la autorități care sunt cei pe care acestea îi recomandă,
dorind să intre astfel în grațiile avizatorilor și să nu se complice intrând în jocuri locale pe care nu le
cunosc și care le-ar putea dăuna. Sunt multe astfel de situații. Mai există o categorie de clienți, de data
aceasta nu de prea mare anvergură, care caută arhitecți cu experiență limitată, tineri, în general, pe care
să îi poată domina atât prin onorarii mici, cât și prin decizii impuse. Ei caută arhitecți care să nu poată
spune nu, sau altfel decât li se va cere, când li se va cere.
E o tehnică deliberată destul de răspândită. Uneori e însoțită de un teatru argumentativ prin care li se
spune că au fost aleși pentru creativitatea lor nealterată de „rugina” care s-a așezat pe cei mai
experimentați. Foarte onorant pentru cei tineri, care vor afla mai târziu prețul real al acestor contracte.
Există și situații foarte clare, în care discuțiile se poartă cu doi sau trei arhitecți/firme pentru o lucrare,
pentru a îi pune în competiție ca preț, dar clientul având o preferință inițială justificată. În aceste situații
rolul unora este doar de a coborî prețul celor doriți.

CÂT DE IMPORTANTE SUNT SCRISUL, PUBLICATUL, LUAREA DE POZIȚII
PUBLICE REFERITOARE LA CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ARHITECTURA?

Sunt foarte importante, dar nu e ușor să ai mereu poziții clare, juste și consecvente. Dacă ratezi vei fi
imediat taxat și îți scade credibilitatea. Mai e și problema jurnaliștilor care, orice ai spune, îți pot scoate
cuvintele și ideile din context și pune în situația de a părea că ai spus totul altfel, sau chiar pe dos. A scrie
sau a transmite diferite opinii e important pentru comunitatea respectivă, care are nevoie de argumente
profesionale. E important și pentru arhitect, pentru că astfel își formulează explicit reputația. Nu este,
însă, suficient. E și mai important sau cel puțin la fel, ceea ce produci tu însuți. Dacă proiectele pe care le
faci sunt controversate, respectiv propunerile tale ca arhitect, ceea ce spui sau comentezi în diferite
situații nu va mai avea cel mai bun efect. Mai mult, jurnaliștii au listele lor cu persoane cărora le cer
opinia în funcție de situație, dar mai ales dacă doresc păreri contrare, opoziție sau chiar să provoace
scandal.
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Mulți arhitecți le cad în plasă și își atacă confrații încălcând chiar și codul deontologic, cu satisfacția de a
fi spus ceva contondent sau de a fi plătit o poliță veche. Lucrurile pot continua. Jurnaliștii pot face
pasiuni pentru unii interlocutori, apreciind modul de gândire și exprimare, înțelegându-i, fiind pe mintea
lor și atunci se nasc colaborări interesante. Jurnaliștii te pot și șterge din memorie sau, mai rău, folosi în
moduri în care nu ți-ar plăcea, după o eventuală experiență ratată.
Din ce în ce mai mult, lumea descoperă rolul arhitecților, atât în cele bune, cât și în cele rele. Dacă în
urmă cu douăzeci de ani nici nu se prea știa cine suntem și mai ales ce facem, acum e în mod cert altfel.
Suntem însă de multe ori pradă celor care aruncă vina pe noi generalizând. Este un motiv în plus să
afirm că a scrie, a explica fenomenele, dar și a face front comun atunci când e nevoie e important.

CUM POT FI EVITATE DIFERITELE CONFLICTE DE INTERESE CARE POT
APĂREA ATUNCI CÂND DEȚII O ANUMITĂ POZIȚIE, CA ARHITECT?

Greu, cred. În primul rând trebuie să anticipezi conflictele de interese posibile atunci când îți propui sau
accepți o nouă poziție. Așa poți decide asupra prețului plătit, pentru că nu există poziții noi care să nu
schimbe ceva din situația anterioară. Îmi aduc aminte de anii ’90 la început, când foarte mulți, din lipsă
de experiență și precauție, lucrau pe mai multe fronturi, erau și angajați, de regulă la stat, dar aveau și o
firmă proprie sau, mai rău, erau în același timp angajați cu fel de fel de contracte la mai mulți, care
puteau fi ușor denumiți concurenți. Au fost anii concurenței neloiale involuntare de multe ori, din lipsă
de cultură a concurenței. Conflictele de interese erau de multe ori căutate, vânate și considerate o cale
spre succes. Cele mai multe conflicte de interese care încă se păstrează sunt cele legate de deținerea de
către unii arhitecți a unei poziții de avizator concomitent cu participarea activă la piața care generează
proiectele ce sunt avizate de entitatea respectivă.
Două situații se repetă mult în ultimele decenii: cea de membru într-o comisie de tip CTATU, pe lângă
primării sau consilii județene, formate de regulă de cei mai activi arhitecți și cea de membru în comisii
de tip CMASI, care avizează proiecte pe monumente istorice și zone de protecție ale acestora. În ambele
situații, măsurile de combatere a conflictelor de interese sunt palide, de tipul: membrul comisiei care are
o lucrare de avizat în propria comisie se abține de la vot. În anumite situații, măsura este augmentată cu
neparticiparea la ședință sau cu prezentarea lucrării de către o altă persoană din echipa de elaborare
decât comisarul însuși. E total insuficient, conflictul de interese rămânând activ, pentru că un grup de
câteva persoane care lucrează împreună regulat, judecând ore în șir multe proiecte, nu își poate ignora
un membru activ și va judeca măcar discret, dacă nu cu gândul, la autorul coleg și interesele sale.
Ce e de făcut? Comisiile sunt importante, mai ales acolo unde nu sunt controlate politic și manipulate,
pentru că există multe asemenea situații, iar cei mai buni comisari sunt cei cu experiență directă de
piață dobândită și menținută prin propria activitate. Totuși, cei activi și foarte activi în piața respectivă, de
urbanism sau protecție a monumentelor istorice, ar trebui să nu accepte astfel de poziții, decât dacă își
diminuează sau se retrag temporar din acele piețe. În cazul în care unii arhitecți acceptă astfel de poziții,
cred că toată activitatea lor cu lucrări care se supun avizării respectivelor organisme trebuie
monitorizată, pentru a se menține la cote anterioare numirii, respectiv cu situații de conflict rare, reduse
numeric.
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Există cazuri în care unii arhitecți, după ce au devenit membri în comisii de avizare sunt căutați de
clienți tocmai pentru această „calitate” și numărul de lucrări proprii înflorește. Așa ceva nu trebuie să se
întâmple și e problema comunităților de arhitecți să intervină, de preferință amiabil, civilizat sau chiar a
instituțiilor avizatoare, care își știrbesc credibilitatea și reputația, în caz că liderii lor sunt interesați de
percepția publicului și a profesioniștilor. Am mai sesizat un tip de caz interesant: acela în care un
membru avizator, fără a fi foarte activ cu lucrări proprii în comisie, apare doar cu proiecte cu miză foarte
mare, cu super-proiecte, cum le-ar spune tinerii de azi. Vă las să meditați.

ÎN CE MĂSURĂ ESTE POSIBIL, BINE, RECOMANDABIL SAU DIMPOTRIVĂ CA
ARHITECȚII SĂ OFERE SOLUȚII DE PRINCIPIU, IDEI GRATUITE SAU CHIAR ANUMITE
PROIECTE, PENTRU COMUNITĂȚILE ÎN CARE TRĂIESC ȘI LUCREAZĂ?

Acesta este un subiect care a apărut în istoria recentă de mai multe ori și în mai multe forme ici și colo.
Este sensibil și uneori greu de interpretat. Putem fi tentați să oferim comunităților în care trăim și pentru
care lucrăm contribuții gratuite prin idei, acțiuni, proiecte, în sensul larg sau precis al ceea ce numim de
multe ori „documentații”. Așa ceva se întâmplă la inițiativa arhitectului sau la cererea unei entități
publice, care, din păcate, nu are posibilitatea sau nu știe cum să obțină astfel de „produse” care stau la
baza solicitărilor de finanțări, deschiderii de căi spre proiectele propriu-zise.
Spre exemplu, am întâlnit frecvent situația în care instituția publică nu avea prevăzut buget pentru un
proiect, dar avea o promisiune sau încurajare de la entitatea finanțatoare superioară de a primi resursele
dacă prezintă un studiu de fezabilitate, cu un buget care să fie aprobat. Cazul e clasic. Apare solicitarea
de a face studiul cu titlu gratuit sau, mai recent, sub pragul minim de cost peste care trebuie organizate
achiziții publice competitive și astfel arhitectul lucrează în pierdere asumată, în această fază. Aparent nu
e o problemă, dar această practică ascunde o promisiune de recuperare a acestei pierderi la faza
următoare, finanțată, sau, în caz că proiectul nu continuă, prin alte lucrări.
Dacă analizăm cu atenție practica putem constata că situațiile acestea sunt de ordinul sutelor și miilor,
dar nu pentru că există intenții ascunse și relații inacceptabile între public și privat. În realizate, sistemul
de achiziții nu este configurat logic pentru secvența firească de lucrări. Nu o să intru prea adânc în acest
subiect de altfel cunoscut și despre care am scris destul de mult. O să încerc însă să mă îndrept către
niște soluții.
Din peisajul românesc lipsesc anumite instrumente care preced, determină sau fundamentează
anumite proiecte. Instituțiile și administrațiile contractează doar „documentații” pe baza cărora se
finanțează sau execută lucrări. Nu există instrumente de studiu, de generare a ideilor, de fundamentare
a viziunilor. Proiecte de idee, masterplanuri, simulări și ipoteze, toate sunt ignorate de practicile de
dezvoltare. Se contractează strategii, planuri integrate și alte studii foarte complexe, care au rolul lor, dar
nu pot atinge suficient de profund capilaritatea anumitor situații. La probleme clasice se aplică soluții
clasice. Dar cum putem progresa prin a căuta soluții atipice, inovatoare, chiar riscante, dar simulate și
analizate tocmai pentru a nu mai fi prizonierii paradigmelor care se dovedesc imposibil de depășit fără a
gândi în afara cutiei?
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Am două propuneri aici. Prima se referă la crearea unui buget de studii prospective la administrațiile
publice. Poate ceva asemănător proceselor de bugetare participativă, acolo unde au fost încercate.
Poate fi o bursă de idei premiate, o consultare lansată de administrații către comunități. Poate fi ceva
asemănător cu ceea ce a făcut primărița Parisului, Anne Hidalgo, acum câțiva ani, supărând toată lumea
bună și clasică a arhitecților. A declanșat o avalanșă de concursuri pe teme vagi, neprecizate, având
toate scopul de a genera idei. Concursurile clasice de arhitectură se fac atunci când știi exact ce vrei și
cauți soluția. Dar când nu știi? Dezvoltarea localităților, construirea, arhitectura sunt cercetare și inovare
aplicată. Anii din urmă au demonstrat că nu e suficient să avem documentații de reglementare
aprobate. Aici arhitecții pot juca un rol important, cel mai important, oferindu-și cu mari recompense
reputaționale ideile lor. Cred că orice comunitate profesională trebuie să facă și altceva decât să
concureze pe piața de proiecte. Ea trebuie să genereze idei și soluții la problemele identificate sau chiar
să identifice problemele mai puțin vizibile. Așa ceva nu se poate face de unul singur sau ocupat cu cele
zilnice. Acolo unde există universități apare șansa extraordinară de a cerceta împreună cu studenții,
pentru că, din fericire, universitățile, pe lângă multe probleme pe care le au din cauza sistemului
românesc de educație, au și marele avantaj al unei libertăți de mișcare și opțiune pe care nu îl mai are
nimeni. Această energie potențială uriașă trebuie folosită și, dacă e concentrată, poate avea forța unei
raze laser.
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ECOURI REGALE
ÎN AMINTIREA REGINEI MARIA

FOTO: RĂZVAN HATEA

FOTO: RĂZVAN HATEA

DE ARH. ALEXANDRA TEACĂ
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Expoziția „Ecouri Regale”
17 ianuarie 2022- 4 februarie 2022
Sediul Uniunii Arhitecților din România
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Str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, București

Expoziția de pictură „Ecouri regale” reprezintă o incursiune în timp, un transfer de emoție pentru tot
ceea ce a făurit și a simțit Regina Maria pentru țara sa adoptivă, dar cea mai îndrăgită, România. Prin
această expoziție am încercat să mergem pe urmele istoriei, să pășim acolo unde a pășit Regia Maria,
preamărind frumusețile pe care ea mai întâi le-a văzut, de care s-a îndrăgostit, sau frumusețile pe care
le-a făurit ea însăși după visurile și închipuirea sa. Expoziția reunește lucrări ce surprind locurile de suflet
ale Reginei Maria, fie că este vorba de grădinile și castelul de la Balcic, împrejurimile Peleșului sau
portrete ale Maiestății Sale. Emoția revederii acestor tărâmuri încărcate de istorie ne-a cuprins și pe noi,
ne-a făcut să căutam noi peisaje, noi colțuri de rai, mărturii condensate ale acelor vremuri, pentru a le
etala pe pânze care să exprime același sentiment de frumusețe și admirație față de natură.

Turnul Reginei
@ Doina MOSS

Peisaj din Balcic
@ Alexandra TEACĂ

Portretul Reginei Maria
@ Alexandra TEACĂ

Balcicul, orașul lui Dionysos (zeul sărbătorilor), orașul de pietre albe, salutat cândva de Ovidiu pentru
frumusețea sa nemaivăzută, a cunoscut o istorie tumultoasă, devenind colonie grecească (între secolele
IV î.Hr. și sec I î.Hr.), apoi colonie a imperiului roman (sec.1 î.Hr), a fost cucerit de Burebista și integrat
marelui său regat, pentru ca în 1918-1940 să intre sub administrație românească și să devină unul dintre
locurile preferate ale Reginei Maria. Balcicul, denumit și „Mecca pictorilor”, și caracterizat de către Lucian
Boia ca fiind „inițial un oraș presărat de gropi, câțiva pictori și o regină”, răspândea întotdeauna un aer
boem, cosmopolit. Se spune că pictorii Balcicului „nu se lăsau intimidați de gropi. Prea erau îmbătați de
culorile și exotismul locului. Ei sunt, de fapt, cei care au creat sau au recreat Balcicul, l-au transfigurat în
asemenea măsură încât ne e greu să mai distingem între realitate și imaginar. Oare privim Balcicul cu
ochii noștri sau îl vedem cu ochii lor?” [1]
„Balcicul anilor 1930-1940 a însemnat un moment de grație, un paradis al artelor și arhitecturii în armonie
cu natura, oamenii locului și cei din alte părți, atrași de farmecul lor neasemuit. Această atmosferă unică a
fost posibilă prin mecenatul Reginei Maria, prin existența unei pleiade de artiști - pictori, literați, oameni de
cultură, și a unor administratori îndrăgostiți de parohia lor, asemeni lui Octavian Moșescu, ultimul primar al
Balcicului. Puterea simbolică are la Balcic o dominantă feminină. Regina e spiritul tutelar al locului, regina
rămasă fără regat, care și-a plăsmuit aici micul său regat ideal. La granița dintre pământul oamenilor și
paradis. Cecilia Cuțescu Storck sau Eliza Brătianu, fiecare în felul său, sunt și ele prezențe feminine de vârf.
Și Cella Delavrancea, desigur. Și cu atât mai mult sora ei, Henrieta Delavrancea-Gibory, arhitecta care a
inventat noul Balcic cu grija constantă de a nu-l deranja, în fapt, de a-l continua pe cel vechi.” [2]

1. Lucian Boia, Balcic, Micul paradis al României Mari, Editura Humanitas, București, 2014, p. 29.
2. Lucian Boia, Balcic, Micul paradis al României Mari, Editura Humanitas, București, 2014, p. 150.
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Picturile acestei expoziții pun în lumină un anumit spațiu și un
anumit timp al unei epoci efervescente a României Mari, o
perioadă de domnie a Reginei Maria.

Artiștii care expun în această expoziție dedicată memoriei
Reginei Maria și frumuseților Balcicului sunt:

Perspectivă la mare
@ Doina MOSS

Doina
MARAVELA
MOSS

O artistă cu dublă cetățenie românoengleză, al cărei talent este dublat de
unor peisaje insolite, accentuând fiecare
S S O M a ni o D @

Grădinile de trandafiri

patriotism, impresionează prin surprinderea
element al percepției, dând naștere unor
lucrări rafinate, ce vibrează prin
juxtapunerea tonurilor de culoare.
Experiența frumoasă de a picta împreună
cu Doina Moss sub soarele Balcicului m-a
făcut să descopăr la ea nu numai talent, dar
și prețiozitatea cu care observă fiecare
detaliu, ambiția de a picta mereu în

S S O M a ni o D @

Castelul Peleș

picioare, cu paleta în mâna stângă, pentru a
nu pierde ceva din imaginea realității,
privirea mereu neobosită și dedicată în
totalitate experienței en plein air.
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Alexandra
TEACĂ
Cuibul liniștit

Am împărtășit din bucuria de a realiza
această expoziție cu mult timp în urmă, când
Arcade spre mare - Nympheum

colindam prin tot Balcicul pentru a găsi
locurile cele mai spectaculoase, cele pe care le
imaginam ca fiind preferate ale Reginei Maria.
Apoi uitându-mă la pânzele realizate de
pictorii interbelici, Ion Teodorescu Sion, Cecilia
Cuțescu Storck, Steriadi, Dărăscu, Mutzner,
Tonitza ș.a., am descoperit alte locuri și chiar
am pictat din aceleași unghiuri, doar ca să mă
alătur în timp prezenței lor. Unele dintre picturi
le-am realizat sub un soare puternic, epuizant.
Dar mă acaparaseră culorile vii și mi-am spus
că dacă ei, pictorii dinaintea noastră, au
rezistat acelui soare, trebuie să rezist si eu, să
meditez asupra nuanțelor scânteietoare ale

Grădinile de trandafiri

mării sau asupra tonurilor calde de culoare ale
cerului. Întâlnirea cu Doina Moss și zilele de
pictură petrecute împreună nu au făcut decât
să sporească prețuirea față de acest oraș, dar
și admirația pentru Regina Maria, al cărei
portret l-am început în prima zi a anului, în
mod special pentru această expoziție.
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Adina
MOLDOVA
ȚITREA

Este o artistă a cărei pasiune pentru pictură
este dublată de talent, vigoare, expresivitate
și simț rațional, abandonând totul în

Castelul din Balcic

favoarea artei, inclusiv prima sa profesie,
legată de științele exacte și urmând studii
la Academia de Arte Frumoase din
Florența.
Toate etapele carierei sale sunt trepte ale
ascensiunii, sunt experiențele necesare
pentru dedicarea totală în artă și clădirea
unui limbaj artistic propriu, de o plasticitate

Grădinile Palatului din Balcic

deosebită.
Talentul și seriozitatea Adinei Moldova
Țitrea se observă în fiecare lucrare, pe tot
parcursul carierei sale, rod al ambiției,
perseverenței și fidelității față de artă și față
de tot ceea ce o înconjoară.
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Livia
GEAMBAȘU

O artistă cu lucrări expuse în țară și
străinătate, ne impresionează de fiecare

Silent Protest

dată printr-un limbaj ermetic, suprareal,
atrâgănd atenția asupra dinamismului din
zilele noastre, iar prin tabloul expus
exprimă contrastul lumii contemporane,
lumea actuală atât de diversă, fiind posibilă
numai pe moștenirea lăsată de cei
dinaintea noastră, de efortul lor

Morning Highlights

necondiționat.
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Paula
CRAIOVEANU

Artistă cu multe expoziții în țară și
străinătate, realizează compoziții elaborate
cu înalte calități plastice, în care jocul de

Marină

culori și forme impresionează prin
spontaneitate, și în care finețea execuției
este dublată de modul de transmitere a
mesajului artistic. Lucrările sale tind să
înfățișeze crâmpee sau elemente valoroase
din arhitectură, fie că este vorba de un
detaliu de poartă într-o biserică gotică, de
interioare cu elemente rafinate de decorații
și mobilier, fie că este vorba de
reprezentarea unor grădini, ca în cazul

Grădinile din Balcic

tabloului expus, ce surprinde arcadele ce
împodobesc curtea palatului Reginei Maria
de la Balcic.
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Vasilica
STAMATE

Portrete ale Reginei Maria

Un artist desăvârșit din punct de vedere
compozițional, cromatic, și cu un
rafinament deosebit al detaliului, prezintă
în această expoziție trei portrete ale reginei
Maria, toate de o sensibilitate aparte, care
pun în lumină nu doar trăsăturile delicate
ale Reginei, ci și parte din sufletul său.
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Expoziția „Ecouri Regale”,
organizată la inițiativă
Doinei MOSS, l-a avut drept
invitat special pe: prof. dr.
arh. Sorin VASILESCU, care
ne-a încântat prin
prelegerea de deschidere a
acestui eveniment, pe
doamna Adina MOLDOVA
ȚITREA, organizatoare a
numeroase expoziții de
pictură la Balcic, și a fost
posibilă prin amabilitatea
doamnelor Ileana
TUREANU, Amalia
NĂSTASE și Olimpia
SULTANA, prin susținerea
lor și prin găzduirea la
sediul Uniunii Arhitecților
din Romania.
prof. dr.arh. Sorin Vasilescu:
„Aceasta este o expoziție
de grup, un grup format
din arhitecte și inginere.
Este o expoziție în care
oameni cu o anumită
structurare și o anumită
pregătire ajung să se
exprime în alt domeniu.
Cunosc foarte bine
devenirea lor, pentru că
toate artistele care expun
aici mi-au fost studente. În
pedagogia școlii noastre, iam determinat pe
studenți să facă ceea ce
se numea desen după
natură, să deseneze
privind realitatea cu ochii,
ca apoi să poată realiza,
pe altă treaptă, un desen
cu ochii minții. Acesta este
parcursul pedagogic pe
care școala noastră a
încercat să îl dea”.
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UN SIT, UN PROIECT, O EROARE
SCURTĂ ANALIZĂ A PROIECTULUI „PUZ URBANIZARE
ZONA UVA. CÂMPUȘOR – PROPUNERE AQUA-PARC”

DE ARH. DORIN I. BOILĂ
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Situl în studiu este foarte bine ales, e o valoare urbanistică a

INFO 7

orașului nostru și a zonei sale metropolitane, extrem de
ofertant și, din fericire, câștigător administrativ în fața
fostei propuneri din arealul Pădurii Dumbrava...

Este un „eveniment urbanistic” deocamdată virtual, dar pe care orice proiect de anvergură trebuie să-l
evalueze într-o viziune integratoare:
Principalul atu este RÂUL – prezența binefăcătoare a cursului de apă Cibin. Deci toate celelalte
(artere, trasee, funcțiuni) sunt de rang secundar în conceptul spațial-funcțional. Din acest punct
de vedere, soluțiile de organizare/mobilare prezentate sunt într-o eroare manifestă.
Inserarea parcului în țesutul urban – Ar fi necesară o gradare a acestei inserări printr-o
structură perimetrală micro-urbană. Acest parc nu este un „mall verde”, apărut ca un accident
de-a lungul unor străzi ale orașului! Drept care, spre a-l insera corect, în urbanism se utilizează
„structurile de întâmpinare”, cum ar fi: plantații mai consistente, alei pietonal/velo mai
dezvoltate (colectoare), parcări, locuri de joacă, stații de transport în comun extinse, cu
comutare directă la aleile principale ale parcului și punct de plecare pentru trenuleț interior.

Eroarea de abordare, de viziune urbanistică, provine din considerarea aqua-parcului ca un obiect urban
pozabil pe un teren fixat, adosat unor artere de transport, traversat de un râu etc. Pe când în realitate, o
asemenea dotare este subsumată datelor naturale ale sitului care este un „loc” dintr-un ansamblu
natural coerent, numit și „lunca RÂULUI”, colonizat în timp de căi de circulație, construcții și rețele
edilitare urbane...
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De aici și necesitatea ca,
înainte de toate, abordareaconcept să considere râul
ca un CULOAR VERDEALBASTRU care marchează
întreaga zonă
metropolitană sibiană, deci
să prevadă amenajarea
arealului aferent aquaparcului ca o porțiune din
viitorul culoar sistematizat - din dreptul aeroportului până la ieșirea spre satul Bungard - culoar care
trebuie treptat să fie extins în lățime la zeci de metri de axul albiei minore, respectiv în zona urbană
compactă la minim cele două colectoare riverane și primele lor paralele – ceea ce în respectiva zonă a
aqua-parcului este deja posibil, având luncă liberă de construcții.
Aceastei structuri de amenajare în bandă – albie minoră – mal cu vegetație – circulație colectoare – alei

și spații de popas – dotări cu mobilier urban – circulație stradală – aliniamente arbori – trebuie să i se
acorde importanța majoră în cadrul parcului, ea putând genera axul spațial la care să fie adosat restul
zonei parcului, iar traversările acestui ax pot deveni repere de orientare, capete de perspectivă.
În perspectivă pe durată medie, lățimea prezumată a culoarului VA. CIBIN. ar trebui să permită
transformarea albiei actuale în oglindă de apă navigabilă, cu ambarcațiuni relativ mici, prin prevederea,
la intrarea și ieșirea din oraș, a unor baraje corespunzătoare și a unor ecluze de parcurs, conform
declivității naturale.
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Iată și câteva observații punctuale asupra soluției prezentate:

1. În planșa generală se remarcă o inversare de scală a importanței axelor de circulație ce

bordează/traversează parcul: arterele urbane/inter-urbane (șosele, cale ferată) sunt tratate ca prezențe
mai importante pentru parc decât axele acvatice/pietonale/velo.
2. Parcările apar și ele prea marcate ca spații mineralizate/construite. La platformele pe sol este prea

puțină vegetație care să asacundă/umbrească sutele de metri pătrați de tablă colorată... Acoperirea
poate fi cu acoperiș cu vegetație.
3. Lipsesc oglinzile de apă legate de râu și canalele pentru caiac-canoe, inclusiv pentru sporturi gen plăci

cu padelă (vâslit în picioare).
4. Lipsește o verticală-semnal pentru întreg parcul, o marcare vizibilă de la kilometri a intrării principale.
5. Organizarea micro-urbanistică a funcțiunilor și circulațiilor ar trebui sistematizată printr-o axă majoră
de compoziție, de exemplu o alee pietonală generoasă, cu dotări-servicii de coagulare socială
(alimentație publică/servicii de sănătate/mici centre culturale/centre pemtru copii, pentru vârstnici etc.)

În proiectul analizat, dotările, spațiile sportive, sunt diseminate haotic, ele sunt legate prin pietonale cu
alură de trasee rutiere...
6. Nu este sesizabilă o ierarhizare și o structurare a vegetației în subzonele parcului. În mod normal,

avem sistemul „gazon-partere-flori-arbuști- arbori-aliniamente”, apoi segregarea pe specii: „zona de
luncă” - „rozarium” – „alpinarium”, până la un stadiu de mic parc dendrologic, dotare care aici și-ar avea
cel mai potrivit loc și rol.
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Observații la Programul Primăriei Sibiu
de investiții pentru 2022 (extras)

MOBILITATE ALTERNATIVĂ

-Traseul velo de-a lungul Cibinului apare tot ca o investiție stingheră pe
un „Coridor V-A” nerezolvat ca proiect strategic (în acest sens am trimis
observații la „Proiectul de dezvoltare spații verzi pt. mun. Sibiu” – e-mail
către primărie în 12.01.2022.) Este o eroare urbanistică majoră să se
„amenajeze malurile Cibinului” fără a se studia un proiect de Coridor
verde-albastru care să cuprindă cele patru artere paralele cu râul și
conexiunile dintre ele!
-În general, Sibiul prezintă cam toate arterele majore, inclusiv
„coridoarele integrate de mobilitate” cu prospecte insuficient de largi.
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ZONE SPORT, RECREERE ȘI AGREMENT

- Parcurile prevăzute (Tilișca, Gușterița. Obor,etc.) au prevăzute spații de parcare autocare-autoturismemopede la intrările principale? Arterele până la ele sunt „coridoare verzi” echipate corespunzător?
-Încă lipsește un Studiu integrat, pe întreaga Zonă metropolitană a Sibiului, de spații verzi (scuaruri,
parcuri, parcuri urbane, zone sportive etc.) și Coridoare V-A care să le lege! În această situație, toate
proiectele pe insule, părculețe sau bucăți de pădure sunt studii fără logică, cu disfuncționalități de
circulație și eficiență urbanistică.
-„Parcul SubArini” trebuie integrat în proiectul mai amplu al Parcului Urban Municipal de la patinoarul
vechi - sala Olimpia la Muzeul satului Astra (în acest sens am trimis observații la „Proiectul de dezvoltare
spații verzi pentru mun. Sibiu” – e-mail către primărie în 12.01.2022.)
-Lipsește un studiu integrat pentru spațiile verzi aferente grădinițelor, școlilor, liceelor – spații care ar
trebui extinse, amenajate ca să poată oferi arii de „clase în aer liber”! Proiectanții recentelor incinte
școlare nu s-au preocupat de acest aspect, plus au dovedit că nici n-au auzit de spații verzi etajate sau
pe acoperiș etc… Când nu există posibilitatea extinderii pe teren a incintelor școlare, se poate apela la
câte-un „coridor verde” care să lege cele două zone – de-aceea se vorbește despre o rețea de asemenea
coridoare urbane integrate, care să lege și incintele de învățământ public de spațiile verzi controlate.
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IN MEMORIAM

ING. POPA MACARIE

SURSĂ FOTO: TURNUL SFATULUI

DE ARH. RADU MEDREA
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IN MEMORIAM

Cu câteva zile în urma, urmarind paginile „Turnul Sfatului”, am trăit
emoția tristă și nostalgică a „dispariției” Domnului Popa Macarie.
Considerând că imaginea de excepție a inginerului, evocată cu brio
de prietenii noștri ingineri, rămâne vitregă fără contribuția arhitecților,
am „bătut fieru cât a fost cald” și, cu prietenii mei apropiați Geta
Stanciu și Ion Bucur, am trimis „contribuția” ade mai jos.

„Portret Macarie Popa un om care și-a pus amprenta pe dezvoltarea orașului Sibiu”, a fost omagiul
care în 3 februarie 2022 ne-a amintit că, și pentru cei mai buni dintre noi, „clipele sunt numărate”.
Vorbele sensibile, generoase și încărcate de adevăr ale colegilor noștri ingineri, au evocat cu brio
imaginea, profund umanistă a Domnului Popa Macarie, amprenta profesionistului de excepție, a
liderului responsabil și exigent.
Prin modesta noastră contribuție, dorim să întregim această imagine, amintind aici unele dintre
momentele importante pentru care Sibiul Monumental și apărătorii lui, rămân recunoscători
inginerului sensibil.
Într-o perioadă tristă pentru moștenirea arhitecturală din România, orașul nostru riscă desfigurări
monstruoase și pierderi definitive din substanța cu care ne place azi să ne mândrim. Un grup de
arhitecți sibieni, care nu au lipsit la cursurile de istoria arhitecturii, și-au unit gândurile cu speranța
să contribuie la salvarea „țesăturii medievale”, încă conservată în ultimul perimetru de fortificație.
Nimic nu lasă să se întrezărească sprijinul fără rețineri venit din partea unui mare inginer și director
al Centrului de Proiectări al Județului Sibiu. Prin inteligență, sensibilitate și BUN SIMȚ arhitectural,
Domnul Popa Macarie s-a impregnat de argumentele arhitecților, le-a acordat încredere și, prin
susținerea lor fără rezerve, s-a substituit unor colegi de breaslă care ar fi trebuit și ar fi putut să o
facă.
Astfel, mitul conflictului arhitect – inginer a fost demontat în beneficiul orașului nostru.
Dacă „orașul de jos” păstrează astăzi structura medievală, dacă pe locul fostei porți a Cisnădiei nu a
fost (încă) construită o masivă și hidoasă primărie „moderna” și multe altele, se datorează în mare
parte și curajului Domnului Popa Macarie.
Aviz tinerilor noștri colegi și edili, nouă tuturor: cineva acolo sus se uită la noi”.

Îmi amintesc bine că la ora aceea, grupul preocupat de soarta Sibiului nu se limita doar la câteva
persoane și orice amintire menită să întregească memoria Inginerului Popa Macarie, nu poate fi decât
binevenită.
Amintirea nostalgică a acelor vremuri mă face astăzi să împart cu voi câteva gânduri:
Îndepărtarea buldozerelor, acum mai bine de 30 de ani, din incinta fortificată a Sibiului a fost o victorie
indispensabilă pe drumul salvării substanței patrimoniale și în același timp doctrinele autoritare absurde
nu se mai auzeau.
Sibiul a beneficiat de momente favorabile care au dus la restaurări (adesea relativ superficiale) care l-au
PARIS, 14 FEBRUARIE 2022

situat în fruntea atracțiilor turistice din zona noastră cu riscul să devina victima propriului succes.
Din păcate, conservarea și valorificarea patrimoniului urbanistic și arhitectural este un exercițiu
peramnent și ambițios al cunoașterii și al sensibilității generoase, puse în slujba unor valori care nu-l
răsplatesc imediat pe autor și care, pe de altă parte, nu poate fi un solitar în domeniu.
În rarele și scurtele mele peregrinari sibiene, ochiul mi-a ramas „viu” și starea actuală a Turnului Soldisch
și curtea adiacentă, o serie de case de pe strada Șaguna și alte vestigii fortificate, ca să mă limitez doar la
câteva exemple, mă fac să mă gândesc că vigilența rămâne miza misiunii noastre.
Dacă un inginer, fiu al satului ardelenesc, și-a pus energia, inteligența și sensibilitatea în slujba Sibiului
Monumental … ce ar putea să ne oprească pe noi să continuăm?
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IN MEMORIAM
C. ARH. CHIDU IOAN
(1952 - 2022)

Sucursala UAR Sibiu anunță cu regret trecerea la cele veșnice a colegului nostru CHIDU
Ioan. Dumnezeu să-l odihnească și să ofere mângâiere familiei, prietenilor și tuturor
apropiaților săi!
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Chidu Ioan s-a născut la Sibiu, pe 6 ianuarie 1952. A studiat la Liceul „Brukenthal” în anii 19671968, iar în 1968-1971 la Liceul „Octavian Goga” din Sibiu. Timp de un an a făcut Școala de
Construcții Postliceală, după care a devenit student la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din
București, absolvind cu diplomă de conductor arhitect. Timp de 15 ani a profesat la Centrul de
Proiectare Județean, apoi timp de 10 - la Serviciul de Urbanism și Amenajare Teritorială al
Primăriei Sibiu, fiind șef al departamentului între anii 1997-1998. Din 1999 până în 2011 a fost
inspector în construcții al județului Sibiu, apoi și-a înființat un Birou individual de arhitectură.
Printre proiectele sale profesionale se numără cămine culturale, locuințe rurale, proiecte unicat
de locuințe pentru persoane fizice, proiecte de urbanism (orș. Agnita).

Imagini de la Conferința Teritorială UAR Sibiu / 10 septembrie 2021
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