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PENTRU TINERI ARHITECȚI ACUARELIȘTI

Vrei să îți expui lucrările de acuarelă și să și câștigi un premiu în bani? Astăzi au început înscrierile la

concursul pentru tineri arhitecți acuareliști „Gheorghe Leahu”!

Arhitectul Gheorghe Leahu a slujit cu strălucire arhitectura românească mai bine de jumătate de secol,

dar notorietatea sa este unică datorită activității de acuarelist, cel mai prolific și convingător cronicar al

orașului, cu ajutorul penelului.

Pot participa la concurs studenți ai Facultăților de Arhitectură din România sau tineri absolvenți ai

Facultăților de Arhitectură, cu vârsta de maxim 35 de ani.

 

Picturile înscrise în concurs vor fi jurizate pe 6 mai, iar festivitatea de premiere va avea loc pe 10 mai.

Lucrările vor putea fi apoi admirate de public până pe 27 mai.

 

Toate detaliile importante se găsesc pe site-ul concursului:

https://www.uniuneaarhitectilor.ro/concurs-acuarele-2022

 

Răspundem la orice întrebări la adresa de email:

gheorgheleahu@uniuneaarhitectilor.ro

 

Grăbește-te să te înscrii! 

https://uniuneaarhitectilor.us10.list-manage.com/track/click?u=e40fa82a9a796c8ea6cdfddca&id=c3be45e1b9&e=c7b611dfff


EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFIE
JÜRGEN VAN BUER
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La întrebarea când străinul devine familiar nu se poate răspunde în termeni generali. Acest proces
este influențat de prea mulți factori foarte individuali, mai ales biografici. Ceea ce era inițial străin
poate deveni curând familiar, în timp ce familiarul poate apărea străin. Fotografiile lui Jürgen van
Buer combină ambele aspecte. Fotografiile alb-negru apar multora drept străine. Alții se simt atrași
de această lume. Nu se poate nega faptul că lumea Transilvaniei i-a fost inițial străină fotografului din
Berlin. Oare imaginile surprinse de un străin sunt familiare unui brașovean, sau unui sibian?
 

La Sibiu, expoziția, îngrijită de Heidrun König și Gerhild Rudolf, se află sub patronajul Episcopului

Reinhart Guib și este sprijinită de Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu. Expoziția va fi

deschisă la Casa Teutsch (str. Mitropoliei 30) în perioada 5 mai – 25 octombrie 2022, iar intrarea este

liberă.

Expoziția specială „STRĂIN:

FAMILIAR. Sibiu: Brașov.

Două orașe din Transilvania"

va fi inaugurată joi, 5 mai

2022, la ora 18:00, în sala

multifuncțională a Casei

Friedrich Teutsch.

Fotograful berlinez prof. dr.

dr. h. c. Jürgen van Buer va

expune fotografii alb-negru

realizate în timpul mai

multor călătorii în

Transilvania în perioada

2014 – 2018.

 

Curatorul expoziției, Josef

Balazs (Nürnberg), a adus

imaginile într-o relație

interesantă între ele sub

motto-ul „STRĂIN: FAMI-

LIAR" și le-a completat

pentru prima stație a

expoziției – la München – cu

texte și înregistrări video

care pot fi accesate virtual.

Aici a colaborat cu Lilia

Antipow, responsabilă cu

relațiile publice de la Haus

des Deutschen Ostens

(HDO) München, care a

inițiat medierea expoziției

la Sibiu.
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Se readuce în discuție posibilitatea de a ridica noi clădiri
în Centrul Istoric al Sibiului, mai multe PUZCP-uri fiind
în prag de autorizare. Ca reacție, Primăria Municipiului
Sibiu a inițiat un proiect pentru accesarea a 92.800 de
euro, din care să înceapă primul plan urbanistic în zona
ultracentrală a orașului, realizat de către angajații
administrației locale.

C. ARH. TUDOR ST. POPA
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Cel mai discutat proiect din ultima perioadă este cel aflat pe str.

Xenopol, pe singurul teren rămas gol în mica piațetă din spatele

hotelului Împăratul Romanilor, odată cu trecerea prin Comisia

de Urbanism și propunerea aprobării unui HCL pentru

autorizarea PUZCP-ului ce prevede construirea unei clădiri cu

cinci etaje supraterane.

Sursa imagine: www.cemerita.ro/Orasul

Aflat pe str. Xenopol,

terenul a fost motiv de

proiectare de mai multe

ori până acum, rămânând

de fiecare dată un subiect

deschis, neobținându-se

până acum autorizația de

construcție. Dar de fie-

care dată s-a trecut prin

diverse comisii și s-a

obținut inclusiv avizul

(decisiv) de la Ministerul

Culturii. Exact ca în cazul

actualului proiect prin

care s-a realizat Planul

Urbanistic Zonal pentru

susținerea construcției

unei clădiri de birouri. Și

pentru care se cere acum

votul consilierilor locali. 



Planurile sunt pentru a

construi o clădire nouă,

lipită de calcanul celei

aflate la numărul 18, și va

avea șase niveluri - unul la

subsol (cu spații tehnice și

parcări spre care se va

ajunge cu un lift pentru

automobile), un parter co-

mercial (conform cerințelor

Regulamentului de Urba-

nism), etajul 1 prevăzut cu

birouri și alte trei etaje de

locuire + mansardă. 

Se promite un procent de

60% pentru apartamente

de locuit.

Mansarda va fi cu un nivel

mai înaltă decât clădirea de

lângă, la cererea Comisiei

Naționale a Monumentelor

Istorice (CNMI), Secțiunea

de Urbanism și Zone

Protejate (SUZP).

Construcția propusă este

prevăzută a fi realizată în

trepte, reducându-și înăl-

țimea pe măsură ce se

extinde spre fundul curții,

asta pentru a nu „fura” din

lumina ce intră în curtea

interioare a imobilului

vecin.

INFO 1
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Imagine adaptată după proiectul realizat de SC A. PLAN SRL

Sursa imagini: SC A. PLAN SRL

Așa cum spuneam, proiectul PUZCP-ului este în faza finală de aprobare, fiind pe masa

consilierilor locali. Până acum s-au obținut toate avizele necesare, inclusiv avizul Ministerului

Culturii, avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU) din cadrul

Primăriei Sibiu, avizul arhitectului-șef al Consiliului Județean și altele. Proiectul a trecut și prin

faza de consultare publică la sfârșitul anului 2020 așa că ultimul pas rămas este votul

consilierilor locali, urmând ca proiectul să fie supus votului în următoarea perioadă. 

Evident, PUZ-ul nu oferă detalii cu privire la cum va arăta concret viitoarea clădire, dar din

proiectele avizate anterior de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice, nu ar fi imposibil

ca aici să apară o clădire cu arhitectură contemporană, care să conțină elemente metalice ori

fațadă de sticlă.



Un exemplu este clădirea

propusă pe același teren de

pe str. Xenopol, pentru care

s-a obținut în urmă cu

câțiva ani avizul Ministerului

Culturii și care prevedea o

fațadă placată cu plăci

ceramice cărămizii, astfel

încât să amintească de

vechile ziduri de fortificație.

INFO 1
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Sursa imagine:
www.arhimus.ro

Trebuie să începem să vorbim serios despre clădirile noi din Centrul Istoric

În lipsa unui Plan Urbanistic Zonal asumat de către Primăria Sibiu pentru tot Centrul Istoric, investitorii

privați vor insista tot mai mult să construiască după bunul plac. Primăria Sibiu a preferat până acum să

nu își asume noi reglementări, încercând în schimb să blocheze orice investiție în Centrul Istoric, chiar

dacă Panul Urbanistic General realizat în 2011 recomanda ca maximă urgență reglementarea prin

PUZCP a zonei centrale a Municipiului Sibiu.

Și nu ar fi o problemă dacă Primăria ar decide blocarea oricăror investiții, dar, prin lipsa PUZ-ului realizat

de către administrația locală, investitorii privați preiau această sarcină, încercând, evident, să obțină

maximul posibil pe fiecare teren în parte.

Abia în urmă cu câteva zile,

Primăria Municipiului Sibiu a

anunțat că a inițiat un proiect

pentru accesarea a 92.800 de euro,

din care să realizeze primul plan

urbanistic pentru zone construite

protejate în zona ultracentrală a

orașului, respectiv pentru subzona

„Centru istoric 2”, care include

Piața Mare și Piața Mică. Dar asta

se va face, cel mai probabil, tocmai

pentru a bloca definitiv orice

intenție de modificare a clădirilor

istorice din cele două piațete.

Acțiune insuficientă deoarece

există interes de dezvoltare în

celelalte zone ale centrului istoric.
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Chiar în acest momen sunt în proces de avizare investiții de extinderi sau supraetajări (str.

Cetății/Tipografilor; str. Filarmonicii), unele inclusiv cu demolări și reconstruirea clădirilor (str.

Ocnei/Pielarilor; str. Filosofilor/Dârstelor). Și avem chiar și exemplul Tribunei/Ioan Lupaș unde a fost

autorizată demolarea clădirilor existente și construirea unora noi, având un aspect contemporan, cu

fațade de sticlă.

Sursa imagine: SC Arhimus SRL

În plus, mai există terenurile

goale pentru care de cel puțin

20 de ani se încearcă găsirea

unor soluții de mobilare. Un

exemplu ar fi terenul de pe

str. Constituției, de lângă

fostului Palat al Copiilor.

Sursa imagine:
www.cemerita.ro/Orasul

 



Nu este chiar o noutate construcția unor clădiri noi în Centrul Istoric al Sibiului. Avem exemplele unor

instituții publice ce au reușit să ridice clădiri în plin centrul orașului, unele dintre ele cu aspect

contemporan.

Sala de sport din curtea Liceului de Artă de pe str. Al. Odobescu, terminată în anul 2006, este o pastișă

ce imită arhitectura clădirilor din zonă. Aceasta a fost construită pe locul caselor demolate în anii 1930, la

momentul reconfigurării străzii Al. Odobescu.

INFO 1
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Doar instituțiile publice au putut până acum



Corpul B al Bibliotecii Ju-
dețene Astra din parcul

Astra a fost inaugurată în

anul 2007, după mai mulți

ani în care șantierul a fost

părăsit. Clădirea are fațadă

de tablă și sticlă, o mare

parte a acoperișului fiind de

tip terasă.

INFO 1
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Credit foto: Silvana Armat

Extinderea Consiliului Ju-
dețean Sibiu s-a făcut cu o

clădire cu fațade de sticlă și

luminator deasupra sălii de

ședințe, inaugurată în 2011.

Clădirea a fost ridicată în

curtea Consiliului Județean

Sibiu, cu acces din str. G-ral.

Magheru, fără însă a fi

vizibilă din stradă. Credit foto: Tudor St. Popa

Casa de Cultură a Munici-
piului Sibiu a inaugurat

noua clădire în anul 2019,

construită ca sediu al Tea-

trului de Balet Sibiu. Ea a

fost ridicată parțial pe

vechiul teatru de vară din

Parcul Tineretului.

Festival de Jazz la Teatrul de Vară Sursa: www.cemerita.ro/Orasul

Cum se construiește prin alte țări în Centrele Istorice?

Dacă este să urmărim principiul restaurării ce spune că orice intervenție asupra unui bun istoric trebuie

exprimată sincer, astfel încât să se înțeleagă ușor perioada de intervenție, am putea considera că și în

cazul clădirilor, cel puțin teoretic, arhitectura ar trebui să fie de factură contemporană, nicidecum să

imite aspectul clădirilor din jur, istorice.  În susținerea acestei afirmații stau și cerințele din Regulamentul

de Urbanism (din alte zone ale Sibiului, este drept) prin care se interzice realizarea de pastișe

arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Chiar dacă lucrul acesta nu este reglementat în Centrul

Istoric, trebuie să fim conștienți de faptul că aspectul clădirilor noi ce vor apărea aici poate conține sticlă,

metal sau alte materiale specifice clădirilor contemporane, mai ales în varianta actuală în care

administrația locală nu a realizat PUZCP-ul atât de necesar Centrului Istoric. 
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Aruncând doar o scurtă privire spre Vestul Europei, putem observa
ușor că majoritatea clădirilor noi ies în evidență prin arhitectura
contemporană, chiar dacă ele sunt construite în Centre Istorice.

Hotelul Marriott, aflat la

doar 350 m de Arcul de

Triumf, a luat locul vechiului

Théâtre de l'Empire, deschis

în 1894 pe bulevardul

Wagram din Paris. 

După o explozie acciden-

tală în anul 2005, arhitectul

Christian de Portzamparc a

regândit clădirea cu o

fațadă în valuri de sticlă. 

Clădirea este caracterizează

prin jocul ondulat al ben-

zilor orizontale vitrate care

par să formeze o împletire

mare de sticlă, având

intrarea printr-un pridvor

mare ce deschide perspec-

tiva spre grădina interioară

de 450 mp. 

În grădina interioară se află

Salle Wagram, o sală de

spectacole construită în

secolul al XIX-lea și a cărei

fațadă Christian de Port-

zamparc a reproiectat-o,

făcând-o vizibilă din stradă. 

Sursa imagini:
christiandeportzamparc.com
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Întreg conceptul pleacă de

la forma unei mașini,

neavând fațade și acoperiș

realizate din materiale dife-

rite, ci doar o linie continuă

de sticlă ce merge dinspre

bulevard, în partea de sus a

clădirii, apoi curge spre

curtea interioară, imitând

forma unui automobil. Pe

fațada clădirii apare sigla

Citroën, „sculptată” în sticlă.

Interiorul a fost gândit la fel

de ambițios, deoarece for-

mează un fel de totem

compus din opt platforme

circulare rotative, pe care

sunt expuse mașinile pre-

zentate publicului ce urcă

în spirală în jurul lor. Plim-

barea la înălțime deschide

privitorilor vederi gigantice

spre oraș, prin fațada și

acoperișul de sticlă.

Nu departe, pe cunoscutul Champs Elysées, la numărul 42, a fost
reconstruit în anul 2005 showroom-ul Citroën în locul vechii clădiri ce
era tot în posesia producătorului francez de automobile. 
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Un exemplu este constru-

cția inaugurată în anul

2020 în orașelul Anklam din

nordul Germaniei. 

Aflată pe Steinstraße la nr.

20, clădirea adăpostește 15

apartamente de diferite di-

mensiuni și două magazine

la parter, în cei 1.810 mp. 

Spre stradă, fațada este

împărțită vertical în trei

registre, neuniforme, subli-

niate fiind de o ușoară

proeminență a frontonului

din mijlocul fațadei și de

înălțimile diferite ale

coamelor. 

Finisajul a fost ales folosind

cărămida, tipică orașului,

fiecare registru având o

culoare diferită. 

Elementul decorativ con-

temporan este prezent și

prin cărămida perforată

prin care este luminată casa

scărilor. 

„Casa cu trei frontoane” are

terase generoase și ferestre

mari spre curte, având un

aspect total diferit acolo

unde nu ajung privirile

trecătorilor.

Dar trebuie să privim și spre clădirile contemporane ce țin cont de
contextul urban și de identitatea orașelor, fără să fie apariții atât de
brutale printre clădiri istorice.

Sursa imagini: 
www.tchobanvoss.de
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Clădirea nouă a păstrat ritmul și forma fațadelor din zonă, fiind formată din mai multe registre verticale.

Fiecare registru are o materialitate diferită, unul fiind format din șipci de aluminiu, altul din beton

prefabricat cu perforații în formă de cruce, un altul fiind în totalitate de sticlă. Fațada de colț are ferestre

mici, cu o formă tipică a zonei, doar parterul având o vitrină mare de sticlă. Învelitoarea este și ea tratată

diferit.

La interior, s-a optat pentru realizarea unei „străzi” care să permită luminii naturale să treacă până la

clădirea de colț, fiind de asemenea folosită și ca loc de întâlnire pentru vecini. Arhitecții nu au gândit

prin proiect compartimentările locuințelor, oferind locuitorilor flexibilitatea de a-și mobila casa în funcție

de propriile nevoi. 

Casa albă de pe un colț al Grote Markt din micuța comună Mechelen,
aflată la doar câțiva kilometri de Bruxelles, imbină plăcut arhitectura
contemporană cu elementele istorice. 

Există nenumărate variante de tratare a fațadelor clădirilor noi din Centre Istorice, tocmai de asta

trebuie să începem să vorbim serios despre cum vrem să arate clădirile noi din centrul Sibiului.

Pentru că vrem, nu vrem, orașul se dezvoltă și odată cu el și Centrul Istoric, iar dacă nu se discută

serios despre asta, pentru a putea lua o decizie conștientă pentru viitor, riscăm să apară tot felul de

intervenții ce nu le vom putea percepe altfel decât parazitare.

Ca o concluzie

Sursa imagini: www.dmva-architecten.be
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postmodernismului, în lumea românească bătea vântul naţionalismului, ambele curente capabile să

producă aberaţii, iar combinaţia lor, capabilă să nască monştri - ceea ce s-a şi întâmplat. Şi, pe deasupra,

pluteau într-un zbor greoi gusturile şi iniţiativele „ctitorilor” precum şi norii sumbri ai aplaudacilor.

3.Provocarea Normelor: La vremea aia orice clădire civilă trebuia proiectată numai conform unor

„proiecte tip” elaborate şi aprobate de ministere, comitete şi comisii, arhitecţii aveau numai libertatea de

a adapta la condiţiile de teren nişte proiecte gata făcute de alţi proiectanţi din institute specializate. Să

proiectezi o clădire „unicat” – cum normal e să fie orice clădire din lume – era o situaţie de excepţie ce

trebuia motivată, demonstrată, argumentată, susţinută, avizată şi aprobată după îndelungate prezentări

şi justificări, respingeri şi reveniri în faţa unor birocraţi care nu înţelegeau decât litera regulamentului.

Sau să-ţi vină lucrarea „pe linie de partid”.

Amplasamentul este în oraşul de jos, pe malul drept al râului (Târnava), un loc lovit nemilos de

inundaţiile catastrofale din 1971, care au lăsat în urmă un maidan cu moloz, delimitat de trei străzi, fapt

ce i-a adus, în folclorul urban sighişorean, denumirea de „Triunghiul Bermudelor”. Dealul cetăţii, Turnul

cu ceas, Biserica din deal, Primăria sunt apropiate şi fac parte din decor.

Oamenii erau zăpăciţi de revoluţie, libertăţi şi schimbări de neînţeles. Unii se privatizau - fără să
înţeleagă prea bine ce e aia - alţii băteau drumul spre Istanbul să vândă rulmenţi contra blue-jeans, alţii
demontau economia naţională şi o vindeau la fier vechi, alţii devalizau băncile, fiecare după cum şi
unde îl prinsese valul. Puţini, foarte puţini încercau să-şi urmeze profesia... Am fost printre aceşti
idealişti, naivi, temerari... 

Cine s-ar fi apucat să finalizeze o clădire comercială în anul 1990?

Proiectul mi s-a părut de la bun
început o provocare: magazin
universal în centrul Sighişoarei.

1.Provocarea locului: Să inserez o

construcţie nouă cu cerinţe

funcţionale ce reclamă modernitatea

într-un sit extrem de specific medieval

şi unic – puţine sunt în lume cetăţi

locuite, majoritatea au devenit obiecte

de muzeu şi de turism.

2.Provocarea epocii: se întîmpla în

1983, paroxismul „epocii de aur” făcuse

ca aşa-zisa „cremă” a arhitecţilor din

România să fie înhămată la atelajul

dictatorial şi să galopeze vesel pe

„calea victoriei socialismului” spre „casa

poporului”. Galopul era animat de

bune intenţii stilistice ameninţate

totuşi de confuzii: în lumea artelor şi

implicit   a   arhitecturii    bătea   vântul  
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Un oraş mic, o bijuterie, care nu a căpătat din partea brutelor ce s-au perindat prin guverne nici atenţie,

nici bugetare pe măsura în care ar fi meritat. 

Deci, să-i păcălim: facem magazinul de 4.000 din două module de 2.000 asamblate decalat, astfel încât

să se creeze mai multe colţuri şi rezalite şi să sugerăm scara şi ritmul faţadelor din sit. Mai mult, la nivelul

faţadei fragmentăm traveea de 6 metri în 4 travee de 1,5 metri prin intermediul unor bovindouri de sticlă.

Totul acuză predominanta verticală, terminaţiile ascuţite, unghiurile de 45 grade regăsite din belşug, atât

în plan, cât şi în elevaţii, toate fiind elemente prelucrate din analiza patrimoniului existent. Parterul,

condiţionat de vitrine subliniate cu ancadramente, sugerează porticele de pe conturul pieţelor

medievale din care avem şi în România (Bistriţa, Mediaş, Sibiu), iar designul vitrinelor prelua stilizat

motivul gotic al ferestrelor geminate. Finisajul sec face trimitere la austeritatea cetăţilor: cărămidă, piatră,

fier, vitraliu.

Fac eu proiectul, pleacă la avizarea fără de care nu se poate, căci, sanchi, sunt banii statului, ai poporului,

totul e în regulă până când directorul meu primeşte un telefon „de sus” - Tovarăşu’ director, ce fac

oamenii dumneavoastră, proiectează la Sighişoara Palatul Dogilor?, zice un şef de ceva, vă spun:

preşedintele comitetului pentru problemele consiliilor populare, o sinecură de partid ceva... nu face

nimic, habar n-are de nimic, dar îşi spune părerea. Gustul oficial în materie de arhitectură era marcat de

ce se prezenta, se aproba şi se executa în acţiunea de restructurare a centrului Bucureştilor, adică stil

colosal, stâlpi şi pilaştri, caneluri, capiteluri, bolţi, antablamente, frize, frontoane, profile clasice, pergole,

gloriette, flori şi frunze, Traiani, Decebali, Blanduzii. Un prost ca ăla nu ştia ce e aia gust, dar simţea care e

gustul oficial. De altfel, în documente ale vremii se foloseşte frecvent expresia impersonală „se doreşte”

care îmbracă într-o falsă obiectivitate „preţioasele indicaţii” ale dictatorilor de arhitectură pe caiete

„dictando”. 

Tema magazinului: 4000

metri pătraţi. Proiectul tip

pentru 4000 mp era oribil,

un monovolum bolovănos,

mult beton prefabricat, o

hală industrială. Nu că nu se

putea aranja, dar ce să

caute aşa un volum în

centrul sitului caracterizat

prin scara umană a

dimensiunilor, prin

subordonarea ansamblului

de către detaliu şi nu invers,

cum am fi obişnuiţi. Aşa

percep alcătuirea ce pare

aleatorie a aşezărilor urbane

medievale, aşa am

perceput Sighişoara din

prima zi în care m-am

îndrăgostit de ea.
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Arhitectură clasicistă altoită cu neo-românesc, ştii ce zic, genul tuturor bisericilor mari din oraşele

ardeleneşti clădite după 1919. M-am folosit de ele ca să susţin expresia sobră, geometrizantă, riguroasă a

proiectului meu - simbol al contemporaneităţii, nu-i aşa? - prin contrast cu expresia consacrată de

aşezământ religios, opium pentru popor, nu-i aşa? Pe la sfârşitul prezentării, un pic de autocritică, nu-i

aşa? Am acceptat un compromis venind chiar cu propunerea de schimbare a designului gotic al

vitrinelor. Bravo, tovarăşu’, aşa mai merge!

Am mai multe motive să vă istorisesc întâmplarea: 

- pentru arhitecţii mai vârstnici e un remember;

- pentru cei mai tineri e despre cît de greu era să creezi ceva în comunismul ăla românesc, chiar dacă de

abia îşi mai trăgea sufletul;

- pentru mine e o probă de răbdare şi de încăpăţânare/tenacitate: a durat 8 ani de când am tras prima

linie, până am băut palinca la inaugurare în 1991, iar astăzi clădirea e intactă şi găsesc că stă bine acolo!

Slavă Domnului, n-a vrut nimeni termo-sistem cu polistiren şi nici ferestre PVC cu termopan!

Nimic din proiectul meu nu se potrivea cu trendul românesc al momentului. Era ca un fluierat în biserică

sau, mai bine zis, ca un fluierat într-o şedinţă de partid. Nici vorbă de disidenţă sau de protest, era pur şi

simplu respectul meu faţă de profesie. Greu e să înţelegem în ziua de azi cum politicul se amestecă cu

arhitectura. Dar un prost ca ăla sau alţii ca el puteau să-ţi măcelărească un proiect până la desfiinţare!

Fac repede o prezentare cu

planuri cu faţade etc., mă sui în

tren, Sighişoara era pe

teritoriul judeţului Mureş, fief

maghiar, mă prezint direct la

primul secretar de judeţ,

tovarăşul Ungur (chiar aşa îl

chema). Ăsta primise desigur

telefon de la ălălalt, nu ştiu

care era mai mare, dar trebuia

să se respecte între ei. M-am

înarmat cu argumente tactice:

faţade colorate, cărămida roşie,

ancadramentele de piatră

albe, geamurile verzi – culori

ungureşti – cu asta am cîştigat

la capitolul impresie artistică,

plus o colecţie de poze ale

catedralei ortodoxe din

Sighişoara, vecină de

amplasament pe malul stâng

chiar peste râu. 
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Lumea intelectuală „progresistă”, deschisă la schimbare cum o ştim, se bucura în 1945 de norocul care

căzuse pe capul oraşului Saint Dié, când Le Corbusier i-a propus un proiect de reconstrucţie, pe care

bineînţeles că l-a prezentat imediat şi lumii întregi. 

Reconstrucţia urma să fie radicală: un restart urban din punctul zero, fără case şi străzi, cu zonificare

funcţională, bulevarde şi şapte Unités d'Habitation plutind în „soleil, espace et verdure”. Dar, în timp ce

arhitecţii şi politicienii îl aplaudau încântaţi pe marele vizionar, comunitatea locală, provinciali neştiutori

din munţii Vosges, socialişti şi nesocialişti, oameni ai tuturor claselor sociale, s-au apărat. Au respins

proiectul in corpore şi primarul s-a supus. Nimeni nu voia să locuiască în turnurile plantate în noul peisaj,

care le înlocuia mediul de viaţă moştenit de secole, înainte de război. Pe Le Corbusier l-a consolat atunci

un tânăr industriaş, care l-a angajat să-i construiască, mai la o parte, o fabrică de bonete de damă. [1]

D O U Ă Z E C I  D E  P I T I C I  V O I N I C I  Î N  L U P T Ă  C U
D O I  A R I C I  –  A F L A Ţ I  Î N  L U P T Ă  Ş I  Î N T R E  E I

pag. 20[1] Manufactura Claude et Duval (Fabrique de bonneterie).

Oraşul Saint Dié des Vosges până la al doilea război mondial şi în propunerea de reconstrucţie a lui Le Corbusier

Bunul Palladio şi-a dorit şi el să înalţe în oraşul istoric Veneţia un edificiu frumos, în stil personal

renascentist, într-o piaţă largă, creată pentru el. Numai că veneţienii, cu gustul lor eclectic de negustori şi

marinari, obişnuiţi cu scara medievală şi la fel de retrograzi ca provincialii din Vosges, l-au evitat constant.

Nu-şi doreau, se vede, o spărtură în ţesutul urban, cu pierderile aferente, în schimbul unui palazzo cu

unitate de stil, retoric şi izometrizat în spaţiu ca un monument. Într-un final l-au admis totuşi pe Palladio,

la bătrâneţe, şi nici acum în oraş, ci în zare, pe San Giorgio Maggiore şi pe Giudecca. 
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Au existat deci şi întâmplări fericite în ultimele secole, când bunul simţ

al inocenţilor a învins ofensiva arhitecţilor-vedetă, dornici să-şi

experimenteze propriile ideologii arhitecturale. Ca în vechiul joc de

copii „Douăzeci de pitici voinici, în luptă cu doi arici”, se mai întâmpla să

câştige uneori şi piticii. E adevărat, numai atunci când unul dintre arici,

şi anume autoritatea locală, era de partea lor.
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Au avut loc şi multe alte întâmplări în care decizia politică s-a disociat de bunul simţ al lumii de rând, al

piticilor. In extremis, s-a ajuns la distrugeri catastrofice, cum ar fi dispariţia unor întregi civilizaţii sau

pierderi uriaşe precum cele din Orientul Mijlociu sau, recent, Ucraina. Cele mai frecvente însă au fost

miile de întâmplări cu pierderi locale produse pe timp de pace, prin simple soluţii arhitectural-

urbanistice nefericite, admise sau impuse de către administraţii. S-a întâmplat, de exemplu, când

decidenţii politici s-au lăsat copleşiţi de faima arhitecţilor la modă şi au cedat tendinţelor lor

hegemonice. Cum ar fi, s-au asociat cei doi arici. La Barcelona, de exemplu, ca să se fălească cu un

produs Richard Meier, oraşul i-a plantat muzeul în Barrio Gótico, în mijlocul unei pieţe mari ca-n baroc.

După decidenţi, spaţiul era demn de un „monument” al zilelor noastre, e însă disonant în raport cu

ambientul medieval, cu scara şi ţesutul locului - după judecata comună. A fost o formă discutabilă de a

înţelege dialogul vechi-nou într-un spaţiu urban istoric şi o târzie reverenţă făcută modernismului,

resuscitat de Richard Meier. Morala bine ştiută e că nici arhitecţii, nici decidenţii politici, chiar bine

intenţionaţi, nu trebuie lăsaţi de capul lor.

Manufactura Claude et Duval
(fabrique de bonneterie), Le
Corbusier, 1947-1951
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Să nu ne înşelăm totuşi nici asupra discernământului popular. Dau şi eu un exemplu. Comunităţile

transilvane, care acum treizeci de ani ameninţau că incendiază biserica de lemn dacă nu li se permite să

o placheze cu una nouă, faină şi mare, câştigă şi azi partida. Au scăpat ele, bisericile vechi, de demolare,

dar nu şi de umilirea de către noile edificii de zid, mari şi făloase, care se proţăpesc în continuare ţanţoş

în faţa lor. Precum faţadele renascentiste în faţa moştenirilor gotice în Europa secolelor XV-XVI sau

uriaşele biserici ortodoxe, moştenitoare întârziate ale vechilor vrăjmăşii dintre religii, în România

secolelor XX-XXI. Comunităţile privesc indiferente cum edificii de patrimoniu continuă să se degradeze

sau întâmpină cu mândrie un fel de ansambluri ecumenice de tip nou, în care vechile bisericuţe de

lemn se pierd, triste, înghiţite de amenajările turistice pitoreşti. 

Muzeul de artă contemporană,
Barcelona, Richard Meier, 1987-1995

Cea mai rezonabilă soluţie găsită în cazul Cuhea, într-o imagine din 2006
şi biserica monument istoric din Gârda de sus. 
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Ori Bergen. După război,

orașul hanseatic din

Norvegia a făcut un sondaj

de opinie cu privire la ce ar fi

de făcut în vechiul port

Bryggen, năruit, cu casele lui

de lemn din secolul XIV,

înghesuite printre pasaje

întortocheate. Cetățenii au

votat pentru dezafectarea

zonei pline de șobolani și

bețivi fără adăpost și

reconstrucția ei în spirit

contemporan. A fost totuși

restaurată atent între 1960 și

1979, când a fost înscrisă în

lista UNESCO și de atunci e

un spațiu turistic de mare

atractivitate.

Nici comunitatea româ-

nească nu trebuie acuzată

de ignoranța ei în materie de

teorie estetică. Nu oamenii

sunt vinovați de deruta lor

aspirațională, nici de lipsa lor

de afinitate cu memoria

locului, înlocuită prea multă

vreme cu propaganda obiec-

tivelor politice. Nu masele și-

au inventat educația lor

șubredă și apucăturile retro-

grade. Sigur că nu trebuie

ignorate, dar sunt condam-

nabili aricii-decidenți (poli-

tic) care nu țin cont de

realitatea complexă, impun

tradiții în formă mumificată

și le mutilează locul. Fără a fi

pregătiți, bieții oameni nu le

percep decât ca obstacole în

calea emancipării lor. 
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În locul îndoctrinării lor cu demagogii etnico-religioase și naționalist patriotarde, o educație culturală ar fi

fost mai utilă. Apoi, oamenilor le trebuiau livrate soluții imediate convenabile pentru ei, odată cu soluțiile

în interes general, atent controlate, pe termen lung. Prin competență și onestitate, bună credință, prin

flexibilitate intelectuală și abilitate administrativă s-ar fi găsit. Altminteri, ca și dogma corbusieană a

funcționalității, nici mărinimoasa intenție a salvgardării patrimoniului nu poate fi impusă fără

repercusiuni, dacă nu e pe înțelesul oamenilor, ci se înfăptuiește inadecvat, împotrivindu-se timpului și

nevoilor lor.

P A V A J U L  B U N E L O R  I N T E N Ț I I

De fapt, încă din vechime, mințile luminate erau încredințate că problema respectului față de martorii

trecutului purtători de semnificații nu poate fi lăsată pe seama judecății populare, nici a conducătorilor

și s-au preocupat personal de ea, cum au putut. Cu condeiul - cum altfel? Încă Herodot accentua

valoarea vestigiilor trecutului, temându-se că or pieri și ele ca Atlantida. La începutul Istoriilor lui anunța:

„De față sunt prezentate rezultatele investigațiilor efectuate de Herodotus din Halicarnas. Scopul lor este

de a nu lăsa ca timpul să șteargă urmele evenimentelor omenirii, de a păstra faima remarcabilelor

realizări ale grecilor și ne-grecilor …”. Mulți contemporani l-au criticat.
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Apoi, nu chiar toți creștinii Evului Mediu au aprobat vandalizarea monumentelor păgâne, în numele noii

credințe. Clericii erudiți o deplângeau. Ei apreciau valoarea istorică a vestigiilor și a unor valori cum ar fi

investiția de capital uman și material. Erau valori extra-culturale, ce-i drept, nefiind nici ei specializați în

receptarea estetică. 

Patimile s-au ascuțit după Evul Mediu. Renașterea italiană s-a dăruit cu toată inima și mintea protecției

monumentelor istorice, numai că promovau doar valorile Antichității greco-romane, cu care Italia vibra.

A persecutat „goticul” ca barbar și de prost-gust, când, de fapt era doar străin temperamentului artistic

meridional și dorinței lui de a-și fundamenta identitatea. Astfel au căzut în greșeală și învățații Renașterii,

fiindcă unde e minte multă sunt și scăpări.

Angliei nu i-a trecut niciodată prin cap să-și abandoneze tradițiile ei medievale. Goticul cult și

vernacularul au dăinuit sute de ani neofensate. Clasicismul fusese admis cât timp a fost pe mâna unui

Sir Christopher Wren, dar când s-a pornit potopirea mediului de viață britanic cu influența neoclasică

generalizată, Augustus Pugin a sărit ca ars. Străin, de astă-dată, temperamentului artistic anglo-saxon,

stilul se insinua, după el, tot ca prost-gust. Titlul complet al publicației lui polemice din 1836, în care

pleda pentru reevaluarea valorilor gotice, era Contrasts: or a parallel between the noble edifices of the

middle ages, and corresponding buildins of the present days; shewing the present decay of taste.
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Luat de avântul pledoariei pro domo, și William Morris – întemeietor al Society for the Protection of

Ancient Buildings, cel cu o admirabilă activitate în domeniu și autor al unor teze valabile și azi - era

pregătit să demoleze arii întregi de țesut urban din perioada georgiană, cărora nu le vedea nici un merit.

Totuși, a spus asta doar în News from Nowhere, o ficțiune utopică și n-a mai repetat ideea. În schimb, tot

el spera că într-o zi „vom avea un stil arhitectural emanat din timpurile lui, dar conectat la istorie. Când

va veni acea vreme, vom fi probabil capabili să judecăm și să găsim calea cea mai bună de a ne trata

monumentele: acum solicit un armistițiu cu restauratorii și îi întreb dacă n-ar fi mai bine să fie ei

prudenți și să aibă răbdare cu deciziile, până când va veni acea vreme; între timp să repare grijuliu

comorile de artă și să le protejeze de infiltrații”[2]. Când va veni acea vreme, arhitectura va satisface

aspirațiile tuturor și va lega trecutul de viitor prin prezent. Speranța lui William Morris pare azi mai

îndepărtată ca oricând, comenta Peter Davey în 1994.

În 2022, pare că ea când se apropie, când iar se depărtează, ca valurile mării. S-ar zice că nu suntem prea

departe de atitudinea romantică a lui Ruskin și Morris, pe care efectele galopante ale industrializării îi

alungau în trecut, în vernacular, înapoi la natură și în utopii nostalgice. De două secole încoace,

occidentul se istovește producând soluții pentru protejarea patrimoniului. O face de dragul oamenilor,

care acum par să aibă tot mai multă nevoie de o materialitate statornică, organică și de amintiri pe care

să-și odihnească mintea istovită de atâta modernism, comunicare, mobilitate, schimbare, restartare și

ciber-space. Noțiuni ca monument istoric, patrimoniu, ambient, exercită azi o vrajă mai mare ca oricând

și turismul scoate mulți bani din asta. Toată lumea e de acord că arhitectura amintirilor trebuie

prezervată, pentru că are o importanță fundamentală în menținerea unui continuum existențial pe axa

timpului. Ca atunci când John Ruskin spunea în The Lamp of the Memory: „Putem trăi fără arhitectură,

dar fără ea nu ne putem aduce aminte”[3].  

[2] William Morris, A doua întâlnire anuală a Society for the Protection of Ancient Buildings, Londra,
1879, citat de Peter Davey în AR 1166.
[3] Traducerea lui Kázmér Kovács, din citarea lui Françoise Choay în Alegoria patrimoniului, 1998.
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Discuțiile au început atunci când, la punerea în practică a soluțiilor de restaurare, s-a pierdut măsura

lucrurilor, fie prin prea libere interpretări, adesea inadecvate, fie prin dogmatizarea doctrinelor și

birocrație. De aceea, de secole, „restauratorii” au formulat și reformulat sisteme de gândire, teorii și

principii, metode și procedee, pe care le-au tot flexibilizat în acord cu complexitatea situațiilor. Avem o

întreagă istorie a evoluției acestor idei și se lucrează continuu la updatări. Stăpânim o mulțime de criterii

culturale, istorice și estetice, pentru evaluare și clasificare. Avem discipline și cercetări; avem interpretări

afective, filozofii și pledoarii literare, avem ierarhii și metodologii, sistematizări epistemologice, clasificări

axiologice, avem convenții internaționale și alegorii. Avem experiența abordărilor mai științifice sau mai

euristice, avem experiențe bune și experimente criticabile. Avem, ce-i drept, și legitime aporii,

paradoxuri, contradicții și binarii, cum ar zice Platon. Cu un astfel de formidabil instrumentar teoretic și

înfăptuiri, după atâta investiție de inteligență și pasiune, s-ar crede că relația spațiului nostru construit cu

trecutul funcționează într-o armonie paradisiacă. Dar nu e așa. Și nu vorbim despre vandali, talibani sau

cecenii lui Kadîrov.

[4] Françoise Choay, L'Alegorie du patrimoine, 1992.

 B U N U L  S I M Ț  Ș I  D O G M A

Vorbim despre balanța dintre bun-simț și disciplină, emoție și obiectivitate, intuiție și știință. Vorbim mai

ales despre supra-teoretizare. Poate că abuzul de teoretizare conduce spiritele secundare la erodarea

bunului-simț. Ce altceva este dogmatizarea, decât îndepărtarea de la dreapta cumpănire multicriterială,

în favoarea absolutizării unei perspective la un singur punct de fugă? Istoria marilor radicalizări culte

începe cu unii adepți ai lui Ruskin și alții ai lui Viollet-le-Duc, care au aplicat teoriile lor (antagonice)

împinse la extrem. Ea continuă cu tăvălugul modernist și culminează cu inexplicabilele demolări ale

anilor '60-'80 [4].  

Se poate vorbi și despre interpretări neinspirate ale legislației, când între sistemul de referință (evaluare-

clasificare) și tipul de intervenție aplicată e o relație distorsionată. Deși e adevărat că adaosurile trebuie

să se distingă de original, nu orice șură trebuie completată cu sticlă. Nu trebuie uitat faptul că bunul

simț, atunci când există, nu e o calitate doar a inocenților, ci și a inițiaților.
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Mecanica funcționărească menită să aplice recomandări a prins a se exercita după apariția legislațiilor și

a comisiilor, adică după instituționalizarea protecției monumentelor. Calea a fost întredeschisă în

Renaștere, apoi s-a deschis în timpul Revoluției Franceze și, în fine, s-a consolidat la începutul secolului

al XIX-lea. Dacă să li se încredințeze funcționarilor responsabilitatea unui discernământ propriu a fost

mereu o întrebare legitimă, chiar fără a pune problema corupției. Am văzut că impunerea unor decizii

bazate pe o legislație rigidă, insuficient înțeleasă de către oameni, le alimentează acestora ocultările și

răzvrătirile. Ca urmare a reacțiilor lor rebele, instituția impune noi restricții și astfel are loc un allez-retour

cu efecte tot mai aberante. Sunt aplicate situațiilor superficial evaluate, cu ignorarea particularităților.

Soluția a dat-o în 1972 UNESCO World Heritage Convention: „Every case is a different case and for each

we have to define our approach”. E simplu.

Deci, legislația și recomandările au caracter general, lăsând spațiu pentru interpretări punctuale. Calea

cea bună între pericolul dogmatismului legislativ și cel al arbitrarului individual e greu de aflat, mai ales

într-o țară ca a noastră, în care economicul dictează aproape nestânjenit și politicul are ultimul cuvânt.

Poate că ar fi bine ca, până una-alta, să mergem pe mâna lui William Morris, adică să mai așteptăm până

când va veni acea vreme. Și între timp să reparăm, să protejăm de infiltrații, de vânătorii de terenuri, de

rechinii imobiliari, de comisiile impotente și de membrii lor cointeresați.

Nu cred că vremea aceea a și venit, devreme ce n-a mai venit, cum spunea Noica.
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Materialul care urmează a fost subiectul prezentării susținute în cadrul Zilelor Sustenabilității și ale
Cercetării în UAUIM, desfășurate online între 4 - 8 octombrie 2021. Acestea au fost organizate în cadrul

proiectului INNOMINCU - INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării

Universitare, proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508.

În urmă cu 22 de ani, când îmi începeam cercetarea de doctorat cu tema „Materialele textile în

arredamento”, materialele textile erau încă privite, din punctul de vedere al arhitecturii, mai mult ca

niște accesorii decât ca materiale cu care se poate construi.

Noile tehnologii și schimbările ce au loc în toate domeniile au contribuit în timp atât la o mai mare

vizibilitate a modalităților de utilizare a textilelor, dincolo de estetic, cât și la preluarea multor materiale

din domenii mai restrânse, cum sunt cel militar sau aeronautic.

Sub tema generală a conferinței care a fost sustenabilitatea și cea a zilei în care am fost invitată:

Materiale inovatoare pentru interioare, prezentarea mea s-a referit la Ne-sustenabilitatea
materialelor textile prin enumerarea unora dintre probleme și a unor posibile rezolvări, deoarece nici

timpul alocat și nici cunoștințele mele, nu le pot cuprinde pe toate.

Un scurt cuprins ar fi:

1. Introducere
2. Ne-sustenabilitatea
materialelor textile:
probleme și rezolvări
    2.1. Modul de producere
    2.2. Resursele utilizate
    2.3. Etica producției
    2.4. Risipa
    2.5. Globalizarea
 3. Concluzii

Adevărata sustenabilitate nu este doar o atitudine tehnică, ci
trebuie să aibă o bază etică solidă.
 (Pallasmaa, 2017, p. 67)

Trebuie să mărturisesc faptul că părerea mea despre

sustenabilitate este că noi oamenii ne-am creat o problemă pe

care acum încercăm să o rezolvăm. Dar, dacă trebuie, ne ocupăm

și de asta.

I N T R O D U C E R E1 .

Și apoi, atunci când vine vorba de sustenabilitate în arhitectură

nu mă pot opri a mă gândi la modul de viață tradițional și la

casa românească (menționată la conferință și de colega mea

Zina Macri) - casa din orice regiune - a cărei construcție - de la

amplasare, orientare, materiale de construcție până la finisare

și obiectele de mobilier și decorațiuni - este o desăvârșită

formă de construire sustenabilă, atentă la și cu mediul

înconjurător, utilizată timp de generații.

Imagine 1. Casă din Răpciuni,
Neamț, sec. al XIX-lea.
Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti”, București. 
Foto: B. G. Jöger
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De mulți ani iau la cunoștință despre marile (re-)„descoperiri” ale culturii occidentale: construcțiile din

lemn, paiantă și chirpici, acoperite cu șindrilă sau stuf și mă întreb de ce ei le valorifică și noi le luăm

exemplele proaste în loc de cele bune?

Materiile prime naturale nu puneau problema „vieții” după încetarea ciclului de utilizare.

Revenind la materialele textile din titlu, constat că acestea se constituie astăzi în unul dintre

paradoxurile de care vinovate se fac, până la urmă, evoluția tehnologică și, mai ales, societatea de

consum.

Trebuie să ne gândim că până în urmă cu 100-120 de ani, chiar existând producție industrială de circa

alți 100 de ani, materiile prime pentru textile erau naturale, nu exista problema „vieții” de după încetarea

ciclului de utilizare, deoarece erau degradabile într-un interval rezonabil de timp sau erau adesea

refolosite sub o formă sau alta.

Prelucrarea textilă, transformată în timp în industrie, a fost întotdeauna o mare consumatoare de apă și

o destul de mare poluatoare. Dar producția în limite decente, reglată de cererea și oferta de pe piață

prin bresle, adică nu o supraproducție a societății de consum, a făcut ca lucrul acesta să fie suportabil și

integrabil în ciclul natural al mediului înconjurător. Bineînțeles, și populația globului era mult mai

redusă, deci impactul, în general, mai mic.

Secolul al XX-lea, pe lângă folosirea aproape exclusivă a coloranților sintetici, a adus și fibrele și implicit și

materialele textile artificiale și sintetice. Practic ne-sustenabilitatea textilelor a apărut și a „explodat”, am

putea spune, după al Doilea Război Mondial. 

Dezvoltarea materialelor textile artificiale și sintetice în utilizarea de masă atât industrială, cât și

domestică, și frenezia folosirii acestora, alături de tot felul de alte materiale sintetice/plastice inclusiv la

mobilier, începând cu anii 1950, materiale obținute ieftin dintr-o resursă ce s-a constatat mai apoi că este

totuși epuizabilă (petrolul), precum și exacerbarea societății de consum într-o progresie geometrică, a

dus, de fapt, la apariția problemelor de sustenabilitate.

Tabelul de mai jos ne arată o privire generală a impactului industriei mondiale de confecții și textile:

Tabelul 1: 
https://www.cbi.eu/market-information/apparel/sustainable-transition-apparel-and-home-textiles#introduction.
Surse: World Economic Forum, the Ellen MacArthur Foundation, IUCN, Global Fashion Agenda, Nature, ILO, Care,
Global Slavery Index, Clean Clothes Campaign, Four Paws.

N E - S U S T E N A B I L I T A T E A  M A T E R I A L E L O R  T E X T I L E :  
P R O B L E M E  Ș I  R E Z O L V Ă R I
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Astfel, în domeniul textilelor pot fi identificate mai multe surse de ne-sustenabilitate:

•modul de producere;

•resursele utilizate - multe non-regenerabile;

•etica producției și a muncii (utilizarea muncii ieftine/sub-plătite);

•risipa („fast fashion”);

•globalizarea.

În cele ce urmează vom analiza acești factori și vom vedea cum se pot „repara” aceste probleme.

În primul rând, consider că sustenabilitatea nu poate fi impusă printr-o revoluție, așa cum sună titlul

cărții lui Andres Edwards - Revoluția sustenabilității: portretul unei schimbări de paradigmă, apărută

acum 17 ani (2005).

Așa cum s-a ajuns la această situație în niște zeci, chiar sute de ani, trecerea la o altă paradigmă nu

poate fi făcută brusc, ci poate fi vorba mai degrabă de o tranziție, așa cum au spus și unii vorbitori din

zilele anterioare ale conferinței. 

Tranziție ce ia timp, deoarece trebuie aplicată întregului ciclu de producție și viață a obiectului textil,

concomitent cu schimbarea atitudinii cumpărătorului. Și am spus intenționat cumpărătorului nu

consumatorului, deoarece prima paradigmă ce trebuie schimbată este cea a atitudinii celui care

utilizează obiectul respectiv.
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Astfel că am putea lua sensul lui revolution ca rotație completă, ca o întoarcere la niște principii ce țin,

de fapt, de bun-simț și cumpătare, de satisfacere a necesității și nu a risipei.

Conștientizarea limitelor resurselor naturale a dus la apariția mai întâi a unor apeluri la o anumită

cumpătare, care s-au transformat din ce în ce mai rapid în sunet de alarmă cu privire la viitorul planetei

și al omenirii. Raportul Brundtland, finalizat în 1987 (acum 35 de ani!), fundamenta viitorul planetei: Our
common Future, viitorul nostru comun, deci nu doar al umanității, ci al întregii planete care, supusă din

ce în ce mai agresiv acțiunilor noastre, este în primejdie a nu avea un viitor complet și complex, așa cum

o cunoaștem acum. 

Este foarte adevărat că ideile și direcțiile de acțiune prezentate nu prea au fost luate în considerare până

când efectele acțiunilor noastre s-au acutizat și au început să ne afecteze și pe noi. Și nu vorbesc de

încălzirea globală, care în opinia celor de la NASA se datorează (r)evoluției Pământului în jurul Soarelui și

a variației distanțelor minime și maxime și înclinării axei sale, ce au durate de zeci și sute de mii de ani.

Dacă nu am fost martorii celorlalte evenimente, nu înseamnă neapărat că suntem noi de vină. Dar

suntem de vină pentru poluarea planetei cu tot felul de materiale inventate de noi și care nu se mai

degradează rapid, ba chiar otrăvesc mediul; suntem de vină pentru epuizarea rapidă a unor resurse

naturale ne-regenerabile; suntem de vină pentru exploatarea inumană a unora dintre semenii noștri.

Adevărata tranziție necesită noi cunoștințe, noi măsuri legale și un eveniment major care să

impulsioneze cele de mai sus. Cunoștințe noi în domeniu apar tot timpul, iar în ultimele decenii s-au

accentuat inovațiile tehnologice, nanotehnologia având aici un rol important. 

Evenimentul major îl putem considera reducerea resurselor și nevoia de a descoperi unele noi. Iar faptul

că o reală schimbare de paradigmă nu poate avea loc fără o schimbare a măsurilor legale, a dus la

acțiunile la nivel statal, instituțional, la care secolul al XXI-lea a fost deja martor prin întâlniri epocale (Rio

de Janeiro - 2002 și Paris - 2015/2016) prin care se încearcă luarea de măsuri la nivel global.

2 . 1 .  M O D U L  D E  P R O D U C E R E

Problema actuală în industria textilă este că se bazează pe modelul „ia-face-aruncă” (take-make-waste),

ceea ce o transformă în una dintre cele mai poluatoare industrii. Întregul lanț de producție al textilelor

utilizează apă și substanțe chimice, pentru albire, vopsire, tratare cu rășină, impermeabilizare și

adăugare de agenți ignifugi. De exemplu pentru realizarea unei perechi de jeanși se utilizează până la

10.000 litri de apă [1], adică circa jumătate din consumul lunar al unei familii, iar trecerea la bumbacul

organic ar economisi circa 90% din această cantitate!

„Pactul ecologic” European prezentat în anul 2019 ca fiind o strategie de creștere „pentru a trece la o

economie curată și circulară și a opri schimbările climatice, a inversa pierderea biodiversității și a reduce

poluarea”[2] are ambiția de a reface Europa ca „primul continent neutru din punct de vedere climatic”

până în 2050.

[1] Conform https://www.cbi.eu/market-information/apparel/sustainable-transition-apparel-and-
home-textiles#introduction
[2] Pact ecologic european_cellar_b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.01_DOC_1
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Europa încearcă să atingă acest obiectiv nu numai prin legislație, ci și prin investiții uriașe în tehnologii

curate și dezvoltarea de noi modele de afaceri, inclusiv în sectorul textilelor.

Măsuri legale concrete care să contribuie la formalizarea tranziției durabile au fost luate începând cu

anul 2021. Este inclusă legislația privind:

● Verificarea antecedentelor în ceea ce privește drepturile omului și protecția mediului; 

● un nou „mecanism de ajustare a limitelor de carbon” care impune un impozit pe exporturile către UE

din țări care nu impun o constrângere a carbonului industriilor lor;

●  responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR - Extended Producer Responsability), adică

responsabilizarea financiară a companiilor pentru costurile de mediu ale textilelor pe parcursul ciclului

lor de viață;

● „dreptul la reparație” pentru consumatori.

Tot în anul 2021 Comisia Europeană a prezentat „Noua strategie industrială pentru Europa” [3] în care,

printre elementele fundamentale ale transformării. se situează și sprijinirea tranziției către neutralitatea

climatică și crearea unei economii mai circulare.

Strategia UE pentru textile durabile [4] a reprezentat un capitol extrem de important, aflându-se în

centrul noului plan de acțiune privind economia circulară prin noul cadru de politică privind

sustenabilitatea produselor. Acesta va stabili principii de sustenabilitate pentru toate produsele și noi

măsuri în sectorul produselor textile. Aceasta deoarece în Europa sectorul textil reprezintă mai mult de o

treime (37%), din activitatea industrială, având aproximativ 1,7 milioane de angajați (2017), cu pierderi

anuale de peste 400 milioane de euro. 

Conform unui studiu al Fundației Ellen MacArthur și McKinsey, trecerea la o economie circulară durabilă

ar contribui la recuperarea acestor pierderi și ar atenua totuși impactul negativ asupra mediului.

Industria textilelor tehnice și de interior - Olanda

Pentru industria textilelor tehnice și de interior, un grup de cercetători - Kris Hartley, Jasper Rosendaal,

Julian Kirchherr - a realizat în 2021 un studiu [5] cu privire la tranziția către o economie circulară în

Olanda, prin care au identificat cele mai presante impedimente:

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102
[4] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-
sustainable-textiles_en

Imagine 2. Pactul verde
European:
 https://www.katche.eu/euro
pean-green-deal/

https://www.katche.eu/european-green-deal/
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● provocări culturale mai largi asociate cu primatul continuu al unui sistem liniar;

● opțiuni limitate de proiectare și cunoștințe conexe pentru economia circulară;

● fluxuri limitate de alimentare circulară;

● lipsa capacității de a livra produse de înaltă calitate ale economiei circulare;

● costuri investiționale avansate ridicate;

● legi și reglementări care o obstrucționează.

Se poate constata astfel că nici măcar o țară cu o economie avansată și un grad ridicat de cultură și

conștientizare a populației în ceea ce privește sustenabilitatea, nu este ocolită de problemele tranziției la

o economie circulară.

Mai jos, avem un tabel cu scara R a circularității, care ne arată situarea diferitelor metode de re-circulare

a obiectelor și materialelor, de la cele de bază până la cele inteligente, care înglobează plus-valoare ce

nu mai ține doar de producerea fizică a obiectului, ci de creatorul său și de utilizatorul său.

[5] Hartley K, Roosendaal J, Kirchherr J. Barriers to the circular economy: The case of the Dutch
technical and interior textiles industries. J Ind Ecol, 2021;1–14. https://doi.org/10.1111/jiec.13196

● costurile ridicate de producție și vânzare a produselor circulare;

● lipsa de conștientizare și interes a consumatorilor;
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https://www.cbi.eu/market-information/apparel/sustainable-transition-apparel-and-home-textiles#introduction
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Este de văzut dacă, în viitor, obiectele textile inteligente nu vor avea o durată de viață și utilizare mai

îndelungată, inclusiv îmbrăcămintea. Tehnologiile înglobate sunt deja extrem de diverse, și pornesc de la

cele macro până la nano-tehnologie. 

Producere sustenabilă

Pentru producerea sustenabilă a textilelor în diferitele etape de producție se pot aplica multiple metode

prin care să se realizeze acest deziderat:

a) Obținerea fibrelor sustenabile [6]:

•bumbac (managementul recoltei, cultivare selectivă, procesare sustenabilă, colorat natural etc.);

•fibre de bast (in, iută, urzică, cânepă, ramie, banană etc.);

•lână sustenabilă (încrucișare rase, utilizarea tuturor claselor de lână obținute la tundere);

•vopsirea lânii cu bio-mordanți (rodie - tanin, nucă - tanin, acid gallotanic, Haritaki - acid chebulic);

•utilizarea coloranților naturali pentru lână (henna, nucă, Butea monosperma, orlean, teck);

•obținerea mătăsii sustenabile (cultura duzilor; vopsire - colorată din formare, prin dieta viermilor de

mătase; mătase de păianjen recoltată sălbatic);

•fibre din celuloză regenerată (rayon, liocel, modal);

•fibre sintetice sustenabile (polimeri biodegradabili: celuloză, amidon, poliactidă, chitină, colagen; nylon,

fibre de carbon; reciclare).

Materiale pe bază bio (fibre și vopseluri) - din plante sau alte forme de biomasă obținută prin agricultură

inteligentă din punct de vedere climatic. Acestea reduc dependența de combustibilii fosili, emisiile de

CO2 și previn scurgerea micro-plasticelor.

Standardele actuale ale UE (Ecolabel și OEKO-TEX) nu includ această evaluare, dar se lucrează la

introducerea micro-plasticelor în Cadrul de reglementare REACH (Registration, Evaluation, Authorization

and Restriction of Chemicals).

b) În același scop, la prelucrarea fibrelor și materialelor se aplică [7]:

•tehnologii cu consum redus de apă:

-tratarea superficială cu plasmă la temperaturi joase (depozitarea de micro-chimicale pentru

îmbunătățirea performanțelor)

-vopsire și finisare cu ultrasunete (pentru coloranți anionici)

-vopsirea firelor și materialelor sintetice în mediu de dioxid de carbon supercritic

•tehnologii chimice sustenabile:

-procesarea cu enzime (catalizatori biologici, biodegradabili)

-albire ecologică cu peroxid de hidrogen (H2O2)

-vopseluri naturale (din plante, animale sau minerale)

[6] https://www.cbi.eu/market-information/apparel/sustainable-transition-apparel-and-home-
textiles#introduction 
[7] https://www.cbi.eu/market-information/apparel/sustainable-transition-apparel-and-home-
textiles#introduction
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•tratamente sustenabile pentru apele reziduale din procesele de fabricație: fizio-chimice, biochimice,

combinate (adsorbție, coagulare, separarea membranelor, flotație, ozonare, schimb de ioni, evaporare,

cristalizare)

•managementul sustenabil al substanțelor chimice și zero deversări.

Inclusiv noile cerințe tehnice sunt introduse în textile cu grija pentru sustenabilitate. Un exemplu poate

fi cel al vopselurilor bioactive.

Cercetările realizate la Școala de Inginerie a Universității Tufts din Massachusetts arată potențialul

vopselelor bioactive [8] pentru a detecta probleme de sănătate, cum ar fi deshidratarea sau pentru a

monitoriza calitatea mediului într-un spațiu. Cernelurile funcționează ca senzori și sunt ușor încorporate

în îmbrăcăminte sau mobilier folosind tehnici convenționale de imprimare (cu site).

Cernelurile sunt pe bază de mătase activate biologic. Substratul solubil de mătase din aceste formule de

vopsea poate fi modificat prin încorporarea diverselor molecule „raportor” - precum indicatori sensibili la

pH sau enzime. Ele răspund și cuantifică substanțele chimice eliberate din corp, cum ar fi transpirația și

potențiale alte fluide, sau schimbarea culorii mediului. Aceasta înseamnă că cernelurile pot fi utilizate în

imprimarea textilelor convenționale, în modele complexe și la rezoluție ridicată, oferind o hartă detaliată

a răspunsului sau expunerii umane.

[8] https://www.portugaltextil.com/tintas-bioativas-funcionalizam-texteis/

Imagine 3. Cerneluri pe bază de mătase activate biologic (pH, enzime):
https://www.portugaltextil.com/tintas-bioativas-funcionalizam-texteis/

https://www.portugaltextil.com/tintas-bioativas-funcionalizam-texteis/
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Dintre materiile prime pentru materiale textile, bumbacul este cel mai mare consumator de resurse în

producerea sa, după cum se arată într-un raport [9] pentru Departamentul Mediului din Marea Britanie.

[9] Ghezzo, Paolo, Ecodesign-ul în Sectorul Textil, http://www.ecosign-project.eu/ro/e-learning-
docs/unit-01-textile-materials-natural-and-man-made-fibres/
[10] https://www.innovationintextiles.com/survey-shows-transparency-is-key-for-clothing-and-home-
textiles-brands/

Imagine 4. Comparație între
consumul de apă și energie
pentru producerea a 1 kg de fibre,
Raportul pentru Departamentul
Mediului din Marea Britanie.

Ghezzo, Paolo, Ecodesign-ul în
Sectorul Textil:

http://www.ecosign-
project.eu/ro/e-learning-
docs/unit-01-textile-materials-
natural-and-man-made-fibres/

2 . 2 .  R E S U R S E L E  U T I L I Z A T E

Fiind totodată una dintre cele mai utilizate fibre (cca. 25 milioane de tone anual), provocarea pentru

producători este imensă. Astfel, peste 50 de mari companii au semnat Provocarea durabilă a

bumbacului 2025 lansată de Textile Exchange, o organizație globală non-profit cu membri care

reprezintă branduri, comercianți cu amănuntul și furnizori. Această provocare are ca țintă să obțină

100% bumbac din cele mai sustenabile surse. Membrii Parteneriatului Textil German au fost de acord să

utilizeze 70% bumbac sustenabil, din care 20% bumbac organic.

Bumbacul organic reprezintă o soluție parțială, fiind cultivat fără utilizarea OMG (organismelor

modificate genetic) și a substanțelor chimice sintetice.

Pentru a facilita cererea crescândă de utilizare a bumbacului organic la nivelul Uniunii Europene,

începând cu 1 ianuarie 2022 sunt aplicate reguli simplificate privind producția ecologică și etichetarea

produselor ecologice, conform Regulamentelor publicate în 2018 și 2020.

Lenzing, firma producătoare a fibrelor Tencel (liocel și modal), are o Divizie de textile pentru casă și

interior [10]. Între efectele Covid-19 și ale carantinei (lockdown) este și incertitudinea economică, care a

dus la reducerea veniturilor și a capacității de cheltuieli pentru unii. Acest lucru a îndemnat mulți

consumatori să cumpere inteligent și să caute produse cu o valoare mai bună, care au o durată de viață

mai lungă. Totodată oamenii au fost mai atenți la lumea naturală din jurul lor și astfel au luatdecizii de

cumpărare mai înțelepte și a crescut cererea de produse ecologice care pot ajuta la protejarea planetei.
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Obținută în mod tradițional din celuloză din lemn, vâscoza este una dintre fibrele celulozice regenerate,

împreună cu modalul și liocelul. Alte fibre obținute din deșeuri de bumbac sunt: Bemberg/Cupro (Asahi

Kasei), Refibra (Lenzing), Nucycl (Evrnu).

După cum vedem chiar și numele este simbolic pentru reutilizarea materialelor.

● fibre regenerate        

- Tencel, Modal (Lenzing)

- Recover, REPREVE, Infinited Fiber

- PLA (polimeri bio)

● amestec de fibre (cu in și cânepă)

● fibre plastice reciclate - PET (poliester reciclat) sau nylon reciclat.

Institutul de Cercetare Fraunhofer din Germania [11], lucrând pentru firma suedeză Re:newcell a reușit a

converti pulpa de bumbac reciclat în fibre de vâscoză realizate din celuloză pură. Asta, spre deosebire de

majoritatea cazurilor când obiectele de bumbac sunt pur și simple incinerate sau ajung la gropile de

gunoi, deoarece niciodată produsele un conțin bumbac pur, ci întotdeauna este un amestec cu fibre

sintetice, fie poliester, fie poliuretan.

[11] https://www.portugaltextil.com/cientistas-criam-viscose-de-algodao-reciclado/
[12] Idem 10

a) Fibre regenerate

Imagine 5. Vâscoză din reciclarea bumbacului. [12]
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Deși este un produs secundar al industriei cărnii de vită care, dacă

nu este utilizat, ar putea ajunge la gunoi sau la depozitele de

deșeuri, industria pielii este incontestabil legată de practicile de

tratare toxice, de cruzimea față de animale, de amenințările la

adresa sănătății și siguranței lucrătorului.

Bolt Threads, a dezvoltat o piele pe bază de miceliu, numită Mylo.

Mylo nu este doar „alternativa la piele cea mai asemănătoare cu

pielea”, ci evită toate capcanele pielii de animale și durează mai

puțin de două săptămâni pentru a crește în comparație cu bovinele,

generând, de asemenea, mai puține gaze cu efect de seră și

necesitând mai puțină apă și resurse.

[14] Idem 10
[15] https://www.portugaltextil.com/tecido-do-futuro-faz-se-com-sacos-plasticos/

Mylo © Bolt Threads [13]

Imagine 6. Mylo ©, piele ecologică din miceliu:
https://www.portugaltextil.com/o-boom-dos-biomateriais/

Piñatex este o piele produsă cu fibre din frunze de ananas și care a

fost deja adoptată de nume precum Chanel, H&M, Hugo Boss și

Sezane. Cea mai mare adversitate a lui Ananas Anam este blocarea

producției din cauza procesului lent, pentru a menține transparența.

Piñatex © Ananas Anam [14]

Imagine 7. Pinatex ©, piele ecologică din frunze de ananas
https://www.portugaltextil.com/o-boom-dos-biomateriais/

Deși respectă Regulamentul REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of

Chemicals) în prezent, nici Mylo, nici Piñatex nu sunt biodegradabile. Este următorul pas de făcut.

b) Reciclare

Cunoaștem polietilena de la pungile de plastic, este un material care lasă căldura să treacă și poate

reține apa și transpirația. Tocmai de aceea nu a fost utilizată în textile pentru confecții sau interior până

acum.

Cercetătorii de la MIT [15] au reușit însă să utilizeze polietilena în fibre și fire concepute pentru a

îndepărta umezeala și au transformat firele în țesături ușoare, mătăsoase, care absorb și evaporă apa.
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De asemenea, calculând

amprenta ecologică pe care

ar avea-o polietilena dacă ar

fi produsă și utilizată în

textile, se estimează că

poate avea un impact

asupra mediului mai redus

pe parcursul vieții decât

textilele din bumbac sau

poliamidă și totodată sinteza

sa emite mai puține gaze cu

efect de seră. 

[16] https://www.dezeen.com/2019/03/01/bahia-denim-sophie-rowley-furniture-design/

Imagine 8. Polietilenă - Îmbrăcăminte obținută prin reciclarea pungilor
de plastic

Este o creatoare care

reutilizează blugi aruncați și

resturile din denim și îi

transformă într-un material

asemănător structural cu

rocile sedimentare. Straturile

de textile recuperate sunt

lipite folosind rășini

epoxidice pe bază de apă.

Odată ce plăcile rezultate

din Bahia Denim s-au uscat

și s-au întărit, ele pot fi tăiate

în diferite forme și utilizate

pentru a face mese și

scaune. Suprafețele tăiate au

un aspect marmorat.

Și în faza de utilizare, țesăturile din polietilenă pot avea un impact mai mic deoarece necesită mai

puțină energie pentru a spăla și usca materialul în comparație cu bumbacul și alte textile.

Sophie Rowley (UK) [16]

Imagine 9. Masă joasă din denim reutilizat
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Este un designer olandez care a creat o serie de covoare din adidași

vechi - unul dintre cele mai greu obiecte de reciclat - pentru

gigantul de îmbrăcăminte sport Adidas. Post a fost invitată să creeze

covoarele Stripped Back Stripes pentru noul magazin Adidas din

Paris, după ce compania de îmbrăcăminte sport a văzut o parte din

lucrările sale anterioare în care folosea textile reciclate. În loc să

lucreze direct cu resturile din procesul de fabricație, Post s-a

concentrat pe găsirea unei modalități de reutilizare a pantofilor

sport vechi. Din cauză că sunt fabricați din atât de multe

componente diferite, erau printre cele mai greu de reciclat produse.

Prin tăierea pantofului materialul este sortat pe calități. Se obține o

fracțiune de praf cu multe deșeuri textile, una cu materiale plastice

mai dure și una cu materiale plastice mai moi. Probele inițiale de

materiale reciclate au fost de o culoare uniformă de gri, pe care a

descris-o drept „tristă”. În cele din urmă, Post a descoperit că a fost

posibil să se creeze culori variate prin combinarea granulelor în

moduri diferite.

[17] https://www.dezeen.com/2019/02/14/recycled-adidas-trainers-rugs-simone-post-design/
[18] https://luxiders.com/sustainable-textiles/

Eileen Fisher, fondatoarea

mărcii internaționale de

îmbrăcăminte care îi poartă

numele, a lansat în 2009 un

program de preluare care

pune în valoare hainele

aruncate indiferent de starea

lor. Îmbrăcămintea donată

care nu poate fi reparată

este trecută la studioul de

design experimental Waste

No More al companiei, unde

directorul de creație Sigi Ahl

le transformă în opere de

artă unice și mobilier moale.

Țesăturile sunt refăcute

folosind o tehnică de

împâslire care nu necesită

apă și doar foarte puțină

energie. Piesele rezultate

sunt toate unice.

Simone Post [17]

Imagine 10. 
Covoare din adidași vechi

Waste No More [18]

Imagine 11. Transformarea hainelor vechi în piese de artă și mobilier



pag. 43

INFO 4

Prezent la Heimtextil 2020,

designerul mexican Fernan-

do Laposse colaborează cu

comunitatea Tonohuixtla din

Puebla pentru a reintroduce

soiurile ancestrale de po-

rumb în agricultura locală și

pentru a-și expune spectrul

bogat de culori cu

Totomoxtle, un furnir realizat

din pănuși de porumb. 

[19] https://www.eclectictrends.com/fernando-laposse-totomoxtle-corn-husk/

Prin firma Wool: Re-Crafted

designerul Nathalie Spencer

produce o alternativă vegană

la lână prin folosirea de

frunze de ananas aruncate

din piețele londoneze și din

baruri. Nathalie Spencer,

care își finalizează în prezent

masteratul la Central Saint

Martins, extrage fibra de

celuloză din frunze și

folosește tehnici tradiționale

de filare și țesut pentru a o

transforma într-o țesătură

luxoasă, cu o cădere

frumoasă și luciu.

c) Subproduse biologice

Natalie Spencer

Imagine 12. Marchetărie din pănuși de porumb

Fernando Laposse [19]

Proiectul promovează bio-

diversitatea și generează

venituri atât de necesare

pentru fermierii locali. 

Odată ce porumbul a fost recoltat, femeile încep să lucreze pănușile, aplatizându-le, dublându-le cu

hârtie pulpo sau textilă și tăindu-le în bucăți mici care sunt apoi asamblate manual în finisaje de

marchetărie pentru mobilier și suprafețe interioare.

Imagine 13. Țesături fine din fibre de ananas

În partea a doua continuăm cu 2.3. Etica producției; 2.4. Risipa;
2.5. Globalizarea;  3. Concluzii
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După ce că „arena internațională” ne asaltează convulsiv cu mereu reînnoite tragedii
nevirtuale, în care mor cu-adevărat mii și zeci de mii de oameni zilnic, suntem bombardați
pe toate canalele internetului și cu proiecte - propuneri - lumi - virtuale, care prefigurează
deja o tragedie de proporții - atât pentru vechea noastră meserie, cât și pentru aspectul
spiritual ce o anturează - mai mult, pentru viața spirituală a marilor comunități umane! 

Acestea continuă să aștepte de la cele mai complexe meserii ale lumii științifice și tehnologice de azi
rezolvări lucide, rapide și cât mai pertinente, pentru problemele tot mai complicate ale planetei - tot
mai urbanizate, deci tot mai îndepărtate de un echilibru firesc cu natura, peisajul, marile ritmuri și
energii ale Planetei!

Pe „marginea” acestui nou proiect al controversatei echipe „zaha hadid”, vă împărtășesc câteva
considerații din perspectiva unei bresle care a tot încercat, de mii de ani, să amelioreze viața comunitară
și relațiile acesteia cu mediul în care s-a implantat.

Voi analiza pe rând termenii - conceptele - propunerile din acest proiect, pentru că aproape în fiecare
propoziție din textul afișat apar teorii halucinante, meme stupide dintr-un discurs care se vrea neo-

normal, fenomene care, pentru cam mulți tineri porniți într-ale meseriei, ascund capcane total
nebănuite:

1.Conceptul de „lume virtuală” a apărut ca desemnare a unor spații de experiment tehnologic, în virtutea
dezvoltării firești a tehnologiei proiectării 3-4D, deci o metodologie de a scuti experimentul spațial
tradițional și de a mări viteza de proiectare. DAR aceste experimente au virat curând în trendul total
diferit de scopurile inițiale ale unei lumi virtuale „în sine și pentru sine”, denumite mai nou „metavers”.

Ceea ce se situează total în afara tehnologismului și explorării prin proiectare în virtual este acest
concept de a utiliza „lumea” virtuală ca un pandant existențial-lucrativ al „bietei” lumi fizice (de care încă
ne mai „agățăm”...). Acest neo-Schumacher proclamă: „Mediile virtuale sunt la fel de reale precum cele
fizice...”.

Personal remarc deja, la acest stadiu, discursul luciferic, pe care îl întâlnim tot mai des astăzi, despre
această „lume de dincolo” - tocmai ca un substitut al concepțiilor creștine despre nivelurile lumii fizice și
ale celor meta-fizice! Acestea au fost lămurite de mii de ani de către Tradiția sapiențială și
conceptualizate în ultimele decenii de echipa dr. Basarab Nicolesco, unul dintre creatorii și promotorii
transdisciplinarității (Centrul Național de Cercetare Științifică al Franței), cercetări complexe amplificate
apoi prin „Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires” (CIRET).

2.Sistemul de evaluare - structurare - plată cu așa-zisele criptomonede este și el o mimare a sistemului
tradițional de echivalare valorică a produselor fizice și/sau intelectuale, care însă suferă de contradicții
factuale iremediabile: „crearea” acestor pseudo-monede solicită enorm de multă energie, cu totul
nevirtuală, iar statutul lor solicită echivalarea unor produse materiale cu niște entități virtuale!  

                                                                                

Prin urmare, a mima „afaceri” și plăți cu asemenea „valută” într-o lume deja construită virtual introduce o
rizibilă virtualitate de gradul doi...

https://www.youtube.com/watch?v=FOlXLZIqia4
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3. În continuarea delirului ce conturează noua „propunere”, se afirmă: „nu înseamnă că spaţiile fizice vor
dispărea, ci ele vor continua să coexiste cu cele virtuale, iar fuziunea celor două lumi va deveni tot mai
puternică...”. 

Avem aici două situații: (a) Coexistența celor două tipuri de spații are loc, de fapt, doar în mințile celor ce
insistă să „lucreze” cu așa-ceva, rezultatul ajungând până la urmă să eșueze într-un fel de jocuri pe
calculator, pentru conștiințe insuficient maturizate în lumea cea reală! Față de care și prezintă o
atitudine mereu retractilă, dar pe care vor să o impună și celorlalți, într-o tot mai compulsivă
„corectitudine politic-urbanistică” atașată respectivului meta-vers... 

(b) Cantitatea tot mai mare de energie umană și, evident, electrică, necesară expandării lumilor virtuale,

„clapetate” pe zeci de mii de tastaturi, înseamnă tot atâtea goluri/absențe/deficite din lumea reală, ale
cărei probleme nu încetează să se amplifice.

4.Pentru că neo-camarazii aceștia nu s-au putut abține să nu ne prezinte și câteva dintre propunerile lor
urbanistice „avansate”, nu putem să trecem cu vederea câteva aspecte absolut prozaice dintr-ale
meseriei:                                             

(a) organizarea spațială a cartierelor/orășelelor expuse ca întreg sistemul de circulații și spații verzi
dovedesc o ancrasare în teoriile urbane premergătoare sau cel mult contemporane Chartei de la Athena,

iar jocul densității sectoarelor din imagine este deplorabil!                                       

(b) din 3D-ul orășelului rezultă și un dispreț autistic față de virtualii pietoni și chiar față de pedaliști sau
trotinetiști... În general, lipsa de imaginație urbanistică este copleșitoare.                                                

(c) În aceste condiții, sper ca sârbo-croații, candidați la acea „republică liberă” de care se face vorbire, să
nu cadă în capcana zahahadid-istă. Sau, Doamne Ferește, să se apuce s-o mai și construiască non-virtual!

În fond, toate aceste meta-versuri țin doar până la proxima mare pană de curent...

L I B E R L A N D  M E T A V E R S E ,  U N  O R A Ş  V I R T U A L  M A R C A
Z A H A  H A D I D  A R C H I T E C T S

Unul dintre cele mai recente proiecte ale biroului britanic Zaha Hadid Architects este un oraş
virtual în stilul arhitectural consacrat.

Liberland Metaverse, o reinterpretare a aşa-numitei Republicii Libere Liberland proclamate în
2015 de activistul libertarian ceh Vit Jedlička pe un teren disputat de la graniţa dintre Serbia și
Croația, va putea fi accesat prin intermediul platformei Mytaverse. În acest fel, oamenii, mai
precis avatarele lor, vor putea vizita clădiri futuriste, cu liniile curbe caracteristice creaţiilor din
lumea reală ale biroului înfiinţat de arhitecta Zaha Hadid şi vor putea chiar să cumpere teren cu
criptomonede şi să-şi deschidă afaceri aici.
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La fel ca în cazul Liberlandului de pe malul Dunării, se doreşte ca viitorul oraş virtual să atragă o
comunitate orientată spre autoguvernare, cu puţine reguli şi reglementări.

Oraşul a fost proiectat de Patrik Schumacher, principalul arhitect de la Zaha Hadid Architects,
care a folosit parametricismul, un software utilizat pentru a genera forme arhitecturale.

Schumacher este de părere că metaverse-ul este viitorul, dar acest lucru nu înseamnă că spaţiile
fizice vor dispărea, ci ele vor continua să coexiste cu cele virtuale, iar fuziunea celor două lumi va
deveni tot mai puternică, potrivit Dezeen.

„Atât timp cât vom avea corpuri fizice vom avea nevoie de medii fizice. Mediile virtuale sunt la
fel de reale ca și cele fizice, iar realitatea virtuală există şi continuă neîntrerupt dincolo de
această diviziune. În mod ideal, mediile virtuale şi fizice sunt proiectate împreună”, spune
Schumacher.

Metaverse-ul, concept care în linii mari se referă la o lume virtuală în care vom putea face, ca
avatare 3D, aproape tot ce facem în lumea reală, captează tot mai tare interesul arhitecţilor.
Recent, danezii de la BIG au finalizat prima lor clădire în metaverse, un birou virtual pentru
compania media Vice Media Group, în care angajaţi din diferite colţuri ale lumii pot lucra la
diverse proiecte digitale, pot participa la întâlniri etc.

(sursa: Spațiul construit.ro)

Liberland Metaverse / Captură YouTube

https://www.dezeen.com/2022/03/11/liberland-metaverse-city-zaha-hadid-architects/
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Cei apropiați îl numeau Nicu. 
S-a născut pe 11 noiembrie 1941, în
Telicu Inferior, Hunedoara.
Părinții: Ion și Nicuța Henzulea. A
decedat pe 4 februarie 2022, la 80
de ani. Ultimii ani i-a petrecut la
Rezidența pentru vârstnici Valea
Izvoarelor, Mureș. 

A fost căsătorit cu Henzulea Maria
(decedată în 2017) și a avut doi fii:
Daniel Horațiu și Marian Nicolae.
Dumnezeu l-a binecuvântat și cu
nepoți - Horia, Iulia, Bogdan și
Dragoș, pe care i-a iubit foarte
mult și se mândrea cu ei. 

A locuit la Teliuc, Hunedoara,
București, Deva și Sibiu.

Liceul l-a făcut la Hunedoara, după care a studiat arhitectura la Universitatea „Ion
Mincu” din București. A fost repartizat la I. P. Hunedoara-Deva, unde a cunoscut-o
pe Maria, care avea să-i devină soție. Ulterior a plecat la Sibiu și a lucrat la Consiliul
Județean, de unde s-a pensionat. Ca arhitect a participat la realizarea proiectului
Liceului „Octavian Goga” din Sibiu. 

Munca de arhitect era și ocupația din timpul liber, îi plăcea mult să deseneze pe
planșetă. Făcea plimbări lungi, până când boala la reținut la pat în 2020. 
Gluma sa preferată era „N-ai văzut un cal maro?”. 
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Am primit această tulburătoare și neașteptată veste cu mare uimire și multă durere, întrucât
am fost colegă de birou cu neobositul, amabilul, bunul arhitect și coleg Nicolae Henzulea, om
de aleasă omenie! Deși, după retragerea fiecăruia din activitate, nu l-am mai revăzut decât
întâmplător. Știam de suferința dânsului după pierderea scumpei soții, care i-a afectat
desigur și sănătatea! Avea o vârstă frumoasă, cu multe realizări profesionale și personale, prin
cei doi fii ai săi, de aceea regretăm cu toții trecerea prea în grabă în lumea de dincolo, la
Domnul, sperând că îi va reîntâlni acolo, conform cultului morților al credinței noastre creștin
ortodoxe, pe toți cei dragi inimii, în liniștea, bucuria și lumina veșnică! 

BUNUL DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ CU SFINȚII ÎNTRU ÎMPĂRĂȚIA SA! 

arh. Gabriela VÂLCOVICI

Aniversarea din 11 noiembrie 2021
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