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Cu ocazia împlinirii a 100+3 ani de prezență a femeilor în arhitectura românească, Uniunea Arhitecților
din România, Sucursala UAR Sibiu, a adus la Sibiu o expoziție inedită prin care se prezintă povestea
femeilor care au modelat în mod semnificativ arhitectura din Germania și România, în ultimul secol, și
care continuă să o influențeze și în prezent.
Expoziția „FRAU ARCHITEKT. Peste 100 de ani de creativitate feminină - Arhitecte de excepţie din
Germania şi România”, organizată de Uniunea Arhitecților din România, Sucursala UAR Sibiu și Centrul
Cultural German Sibiu, cu sprijinul Goethe-Institut și sponsorizată de BMI Bramac, a fost vernisată marți,
14 iunie 2022, la Centrul de Informare Turistică al Primăriei Municipiului Sibiu din Piața Mare.

Evenimentul a fost moderat de dl arh. Mircea ȚIBULEAC, președintele Sucursalei UAR Sibiu, care este și
inițiatorul acestui vernisaj la Sibiu: „Doamna primar, ca de fiecare dată, ne primește cu mare drag. Am
văzut această expoziție în martie la Goethe Institut și mi-am dat seama că ar fi ceva care ar merita să
ocupe această superbă sală”.
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Astrid FODOR, primarul Municipiului Sibiu: „Această expoziție are în centru femeia-arhitect și prezintă
o perioadă mare de timp: ultimii 100 de ani. Astăzi tema asta nu pare atât de provocatoare: sunt
multe femei arhitect și e ceva absolut normal. Dacă ne referim la Sibiu, arhitectul-șef al Sibiului este o
doamnă, arhitectul-șef al Consiliului Județean este o doamnă. Ni se pare firesc, dar să ne punem
întrebarea cum a fost acum 100 de ani, când meseria de arhitect era aproape exclusiv a bărbaților?
Dincolo de asta, accesul la educație era destul de limitat, mai ales în ceea ce privește studiile
superioare. Nu le-a fost ușor acestor doamne care au reușit să devină arhitecți, au luptat pentru asta.
Nu e suficient să termini o facultate. Mă gândeam cine a avut încredere în ele să le încredințeze
proiecte importante, proiecte care durează. A fost o mare provocare pentru ele. Despre egalitatea de
șanse se vorbește în fiecare zi, dar, dacă ne uităm atent, la nivel de țară avem peste 100 de municipii și
doar patru dintre ele sunt conduse de femei, iar în guvernul României avem o singură doamnă
ministru.”
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Iris

ORDEAN,

referent

cultural al Centrului Cultural
German

Sibiu:

„Este

o

expoziție

extraordinar

de

importantă

pentru

acest

oraș, sunt în asentiment cu
doamna Fodor. Noi femeile
avem nevoie de mai multă
vizibilitate

nu

doar

în

prezent, ci și pentru a scoate
la lumină lucruri din trecut.
Este un moment și un loc
foarte

prielnice

pentru

aceasta și mă bucur că
toate s-au legat atât de
bine”.

Cristiana STOICA, director de

marketing

al

BMI

BRAMAC,

sponsorul evenimentului: „Am
spus

un

da

categoric

propunerii dlui Țibuleac de a
sponsoriza acest eveniment, ne
dorim să susținem femeia din
trecut și femeia de astăzi,
categoric și femeia din viitor.
Femeia are locul ei la nivel de
conducere în compania BMI
Internațional. Revenind la BMI
România, avem o fabrică aici
în Sibiu, o alta la Craiova și
susținem astfel de proiecte”.
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Arh. Dorin BOILĂ: „Voi vorbi în special de partea românească a expoziției de care mă simt mult mai
atașat. Aici veți găsi primele arhitecte cu acțiuni notabile în meserie și nu numai. Virginia HARETANDREESCU a fost prima femeie care a intrat la facultatea de arhitectură și a fost un adevărat geniu.
Iar Henrietta DELAVRANCEA-GIBORY este un vârf al arhitecturii românești, în sensul că a făcut pasul
de la tradiție, pe care a ilustrat-o excepțional prin proiectele ei în zone istorice la modernitate și a
rezolvat înaintea multor bărbați acest aparent conflict între tradiție și modernitate. La Balcic au
rămas circa 60 de clădiri proiectate sau restaurate de Henrietta. Ceea ce a gândit și a făcut ea este
încă de actualitate și în multe locuri nedepășit. Ioana GRIGORESCU, un alt vârf dintre toți arhitecții
români, era în plină activitate creatoare prin 1972, când pentru toate faptele extraordinare pe care le-a
făcut pentru arhitectura românească, a fost scoasă din sistemul de proiectare de stat. Din propria ei
mărturie, a stat 10 ani în apartamentul ei și a desenat. Lucrările ei, de la marile mănăstiri pictate de pe
vremea lui Petru Rareș, până la mănăstirea Secu, modul în care ea a inserat noul, detaliile
excepționale, mobilierul și elementele arhitecturale din lemn, porțile, scările etc., au rămas drept
exemple de rezolvări, arătând intervențiile din epoca lor, nu o mimare a ceva foarte vechi și nu un
modernism avangardist de nicăieri”.
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Georgeta GABREA, arhitectă prezentă în expoziție: „Pentru început vă voi spune câteva ceva din
istorie. În 2000 s-a înființat Uniunea Femeilor Arhitect din România, dar nu ca o reacție contra unui
misoginism profesional, pentru că nu e cazul breaslei arhitecților din România. Dar în 1960 s-a înființat
Uniunea Femeilor Arhitect din Franța, asociație organizată de o arhitectă din România, absolventă a
Universității de Arhitectură din București, care avea un tată francez și o mamă româncă. După
moartea tatălui ei, a plecat în Franța. Este vorba de arh. SOLANGE D'HERBEZ de la TOUR care a
împlinit 101 ani și este încă foarte bine, este aleasă pe viață președinta Uniunii Internaționale a
Femeilor Arhitect. A fost distinsă de două ori de către doi președinți succesivi ai Franței cu cel mai înalt
ordin din Franța, ultima oară în rangul de comandor, care este recunoașterea supremă, atât pentru
activitatea profesională, cât și pentru cea socială. La acea vreme era o mare problemă pentru o
absolventă a facultății de arhitectură să-și găsească de lucru. Găsise la un moment dat un client și,
după ce au stat o zi întreagă să discute și proiectul, și contractul , nu era foarte hotărât (i-a și spus-o
direct) pentru că este femeie. Printre altele, clientul era pasionat de tir și a invitat-o să vadă cum trage
cu pușca. Solange l-a întrebat dacă pot să facă o întrecere. El s-a umflat în pene și i-a zis că dacă îl
învinge va căpăta contractul. Evident că Solange l-a învins, pentru că era campioană la tir. Iar el i-a
rămas client fidel cât timp ea a proiectat. Această experiență a determinat-o să facă ceva pentru
femeile arhitect, ca ele să nu depindă de un hobby al unui client sau alte criterii decât cele
profesionale”.
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© foto: arh. Mircea ȚIBULEAC

EXPOZIȚIE

IONEL IȘTOC

SPAȚIUL SACRU
Marți, 24 mai, a avut loc vernisajul expoziției sculptorului
Ionel IȘTOC.

Ionel Iștoc a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” București, secția Sculptură, în 1997. Din 2013, este
doctor în arhitectură cu teza „Interferențe ale arhitecturii
contemporane cu sculptura”. Este membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România, iar din 2015 este lector universitar la
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.
Printre premiile, distincțiile și bursele obținute de Ionel Iștoc se
numără: 2004 - nominalizare pentru premiul „Opera Prima”
acordat de Fundația Anonimul; 2003 - nominalizare pentru
premiul „Opera Prima” acordat de Fundația Anonimul; 2002 Premiul II la expoziția „Desene de sculptori”; 2001 - Premiul I la
Salonul de Artă București, secțiunea „Memorie - Mitologie Model”; 2000 - Bursa Uniunii Artiștilor Plastici din România;
1999 - Premiul pentru tineret, acordat de Uniunea Artiștilor
Plastici din România. În luna aprilie 2019 lucrări semnate de
Ionel Iștoc au fost expuse în cadrul expoziției „Sculpturi din
Ateliere Deschise”, ediția a III-a, organizată în cadrul Proiectului
Cultural Contemporanii și găzduită de Teatrul Național „I. L.
Caragiale” București.
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„Subiectul și modul în care
Ionel Iștoc îl abordează are
mult de a face cu lumea
arhitecturii, dar și cu lumea
artei, cu lumea invizibilului,
cu experiența transcendentului care ori de câte ori se
întâmplă ne transformă.
Ceea ce mi s-a părut foarte
interesant la lucrările lui
este faptul că ele reprezintă
o căutare, nu încearcă să
reprezinte o idee, ideea
artistului despre sacru care
se concretizează într-un
anume tip de spațialitate,
de operă artistică.
Dimpotrivă, așa cum spune
el însuși, aceste lucrări au
apărut din reflecția pe care
el însuși o are permanent
cu privire la ceea ce le cere
studenților să facă, ceea ce
e posibil să facă, trecută
prin

filtrul

personalități.”

propriei

sale

Lorin
NICULAE

„Ele nu sunt doar niște machete. Așa cum le văd eu, ele reprezintă efortul acestei căutări a sacrului și
sunt un număr de experimente spațiale realizate până în acest moment. Sunt foarte convins cătoată
această căutare va continua, nu însumează o experiență, ci reprezintă experiența pe măsură ce ea se
derulează. Acest lucru are foarte mare importanță pentru un artist care alege să se prezinte, chiar
dacă nu este la finalul căutărilor sale, dând dovadă de foarte multă sinceritate, deschidere și o
comunicare cu publicul său pe care, în prezența sau absența unei deschideri către religios, până la
urmă ajunge să însemne același lucru, de legare, punere împreună, asociere, comunicare.”
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„Am început aceste lucrări
ca un studiu, o cercetare
pentru a descoperi ceea ce
se află în spatele muncii
studenților. M-am pus în
pielea
studentului,
să
înțeleg ce necesități are
pentru a realiza aceste
proiecte.
Am căutat o metodă care
să fie ieftină, să nu necesite
materiale foarte scumpe. În
școală avem aparate performante, imprimante 3D, dar
problema e că sunt foarte
costisitoare. Metoda mea
este, însă, ieftină.
Am modelat la început o
structură de bază, după
care am acoperit-o cu ghips
ca să aibă rezistență, apoi
am adăugat lutul.
În procesul acesta conștientizezi

ce

înseamnă

spațiul. ”

Ionel IȘTOC

„Studenții fac astfel de exerciții de a stabili relația între obiecte, între proporții. La final, urma să
folosesc culoarea, o parte foarte importantă, pentru că pune în valoare obiectul, dar care este
eliminată din programul școlar. Pentru mine, spațiul sacru nu este un loc care să aibă neapărat tipul
acesta de iconografie clasică. Poate fi și un spațiu care are o anumită culoare și te liniștește sau te
încarcă de energie. Sacralitatea unui spațiu nu ține de religie.”
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„Ionel și-a dat doctoratul în
arhitectură cu mine. Deci
aveți în față un personaj
special. Nu mulți pictori
sunt
și
doctori
în
arhitectură. Atelierul lui
colcăie de imaginație. Am
fost acolo și întâmplarea a
făcut să îmi arate aceste
cinci lucrări. Mi-a spus că
sunt un exercițiu plastic al
tentativelor sale de a
compune un spațiu sacru
care să fie încărcat de
sacralitate sau să ți-o
provoace. În clipa aia mi-a
dat de gândit, fiindcă am
trecut prin deșert și am
văzut câteva spații sacre ale
deșertului. Arabii se roagă
de cinci ori pe zi și nu este
decât
o
direcție
de
comunicare: pe verticală, iar
spațiul este o grămăjoară
de pietre cu care se
protejează peste noapte”.

Mircea
OCHINCIUC
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AUGUSTIN IOAN
Despre expoziția lui Ionel
Iștoc a scris și Augustin Ioan
care, însă, nu a putut fi
prezent la vernisaj.

Ionel Iștoc este sculptor și predă studenților de la UAUIM tainele artelor frumoase și în primul rând
abilitatea de a modela și de a macheta gândurile pe care, eventual, le au. Cu ani în urmă, Ionel mi-a
propus să facem o școală de vară dedicată spațiului sacru la Dealul Frumos, în chiar biserica
fortificată de care are grijă universitatea noastră. Acolo, din vreme în vreme, merg studenții noștri și
deprind, sper, din tainele acestei profesiuni, mai cu seamă în conjuncție cu tema conservării și
restaurării monumentelor. Zis și făcut. Ne-am dus acolo și, vreme de câteva zile, eu i-am școlit pe
partea conceptuală, iar Ionel îi învăța să gândească în ipsos formele. Îngrijitorii locului s-au și supărat
pe noi, că au făcut studenții prea multă mizerie (Ipsos pe jos, adică). Apoi, studenții lui Ionel au făcut și
o expoziție pe coridoarele de la Mincu, cu proiectele lor. Unii au mers mai departe, am avut și vreo
două diplome pornind de la acea școală de vară și, dacă totul merge bine, va fi și un doctorat.
Important este că Ionel a continuat studiul început atunci și care, acum, s-a concretizat într-o
expoziție de sfârșit de mai 2022 la sediul UAR.
Câteva machete reunite sub aceeași temă, a spațiului sacru. Neobișnuit pentru un sculptor să
gândească la negativul formelor, adică la spațiu. Ionel nu numai că a făcut-o, dar și atrage atenția
asupra acestuia, luminând cavernele rezultate din formele sale, eminamente curbe, sferice chiar, care
par să se agrege după nevăzute diagrame Voronoi, formând pronaosuri, naosuri și altare - care de
care mai ciudate. Unul din primele exemple de ceea ce credem că ar fi putut fi un spațiu sacru e
reprezentat, într-o peșteră franceză, de două incinte ovale făcute din stalactite și stalagmite, un prim
spațiu mai mic, pregătitor, să îi zicem pronaos și unul mai amplu, unde pesemne se vor fi desfășurat
ritualuri, cel mai probabil asociate morții (există urme de foc și, cel mai probabil, de cremație, nu de
canibalism, cum s-a propus inițial). Vârsta? 250.000 de ani. A fost prima asociere care mi-a venit în
minte, văzând lucrările lui Ionel Iștoc. A doua a fost lava: bule negre de lava răcită, în care se mai văd
sâmburi de foc. În fine, a treia asociere a fost biomimetică: fragmente de țesut, celule angrenate una
în cealaltă. Nu foarte multă lume a văzut expoziția: e pierderea lor.
Eu nu am niciun merit, altul decât acela de a fi transmis doamnei președintă a UAR, Ileana Tureanu,
rugămintea de a găzdui această expoziție în elegantul sediu al Uniunii, ceea ce dânsa a și acceptat
pe loc și îi mulțumesc pentru asta. Promisesem să particip la vernisaj, dar abia ieșisem din spital, după
o operație grea, așa că scriu aici ceea ce aș fi spus atunci. Am reușit să ajung și fizic la expoziție, dar nu
la vernisaj, ci la finisaj, împreună cu profesorul Lino Bianco, de la Facultatea de Arhitectură a
Universității din Malta, La Valletta. Malta, de fapt Insula Gozo, este locul unde sunt de găsit, de altfel,
câteva temple preistorice absolut stupefiante.
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PRIMUL MUZEU AL ARTEI
TEXTILE DIN ROMÂNIA
Muzeul rural înființat și gestionat de doctorul în
arte textile Florica ZAHARIA, cu sedii în satele
Băița și Hărțăgani, jud. Hunedoara
de arh. Dorin BOILĂ
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La sfârșitul lui mai, anul curent, am fost invitat la un vernisaj cu totul deosebit: prima expunere în
România a unei părți din donația excepțională a Muzeului Metropolitan din New York către Muzeul
Textilelor din Băița – cca 1900 de piese textile și obiecte accesorii din cca 80 de culturi de pe tot
mapamondul, inclusiv piese foarte rare din patrimoniul românesc.

Muzeul american a ales aceste

obiecte din zecile de mii pe care le-a colecționat de peste 100 de ani, ca un omagiu față de activitatea cu
totul remarcabilă a doamnei Florica Zaharia, ca director al secției Textile a acestui muzeu, timp de 12 ani!

Vernisajul s-a bucurat de prezența a aproape 100 de invitați din întreaga țară, majoritatea specialiști în
domenii legate de artă, artă textilă, artele spațiului și artiști în manufacturi tradiționale – confecționarea
de obiecte textile, obiecte de folosință cotidiană în zona rurală, în lemn, metal, sticlă, ș.a. Prezentarea
expoziției a fost onorată de dr. arheolog Virgil Nițulescu, director al Muzeului Țăranului Român din
București și de dl. Primar al comunei Băița, cel care a susținut înființarea și creșterea acestui muzeu unic
în sud-estul european și care se mândrește cu acest ferment spiritual într-o zonă de tradiție minieră –
aflată în specială nevoie și de un standard cultural. Un standard, iată, la cea mai înaltă ștachetă
europeană și chiar intercontinentală!
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De altfel, simbolul expoziției – care se va reînnoi de mai multe ori, din tezaurul de peste 2000 piese aflate
în păstrare – este alăturarea unui costum feminin centenar de Muscel (cu bogată decorație
geometrizantă) cu o pelerină chinezească cu decorații figurative.

Vizitatorii prezenți la vernisaj s-au putut bucura și de o altă expoziție, deschisă la clubul-cafenea al
locației principale a muzeului textilelor – un studiu extrem de aplicat al cercului de studenți animat de
prof. Mircea Lac din Deva ( prezență statornică la Târgurile și olimpiadele copiilor-creatori din Muzeul
Civilizației populare ASTRA Sibiu) – o cercetare asupra motivelor recurente de pe cusăturile iilor
tradiționale din zona Pădurenilor (la poalele Munților Șurianu-Retezat).
Poate fi un motiv de vizită de interes profesional, pentru întregirea ambientului nostru spiritual, legat de
ocuparea-habitatul în zonele rurale montane, de tradițiile manufacturilor și construcțiilor vernaculare...
Plus tranziția pe care o trăim, chiar fără multe limpeziri profesionale, și care ar avea nevoie de toată
priceperea și aportul nostru cultural, pentru a se asigura un dialog corect între moștenire și implant
contemporan.
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IUNIE, 2022

PORTAL VILLAGE SIBIEL

RECOMANDARE

Trei întâmplări par că mi-au îndreptat pașii
spre Portal Village, despre care mai
auzisem până acum dar fără să îmi rămână
întipărit în minte. Nu au trecut nici două
luni de când o clientă mi-a spus „trebuie să
mergi acolo!” după ce a avut o experiență
liniștitoare la buza pădurii din Sibiel.
C. ARH. TUDOR ST. POPA

Zilele trecute am hotărât să vizitez și eu satul-refugiu, pentru că pozele văzute pe
Facebook arătau un colț de rai, compus din opt bungalouri cu o arhitectură care se
confundă cu peisajul. Ajuns acolo, mi-am dat imediat seama că în spatele Portal Village
nu stă doar o mână de investitori dornici de a dezvolta o afacere, ci mai degrabă niște
pasioanați de frumos.
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Grija la detalii trădează pasiunea pentru design interior, aprofundată prin studii la KLC Londra, a Ancăi
Munteanu, cea care stă în spatele conceptului. Experiența ei profesională și formarea de 25 de ani
încoace a fost întregită de o întreagă echipă de proiectare: Bianca Nemeș și Biroul de Arhitectură Grafisis
din Sibiu care au șlefuit și parafat această minunată lucrare, Stabech, Ager Instal, Wood Legends.

Portal Village este despre claritate,
muncă în echipă și lipsa de posesiune,
despre contribuție. A rezultat un proiect
în care fiecare a performat în aria lui de
expertiză. Eu am fost clară în concept
iar pasiunea mea pentru design interior,
studiile la KLC Londra precum și o
scurtă colaborare cu Lavinia Cocieru și
cu arh. Cristina Neagu au pus ultimele
tușe. Anca Munteanu - administrator şi
ideas generator în cadrul proiectului.

Încă de la intrare am observat grija la legătura omului cu natura, lemnul fiind folosit în proporții mari în
toată amenajarea spațiului. Aleea te duce de la parcarea acoperită cu panouri solare spre Vatra ce
adăpostește restaurantul, trecând pe lângă un mic lac și o terasă cu acoperiș verde.
Clădirea restaurantului, ca de altfel toate construcțiile, sunt realizate în totalitate din lemn, cu ferestre
mari. Terasa este completată de un spațiu foarte frumos amenajat pentru grătare, de un alt lac destinat
relaxării, dar și de o platformă panoramică la care ajungi prin pădure, pe o alee realizată din bușteni de
copac.
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Bungalourile sunt amenajate minimalist dar cu o grijă aparte la detalii. Patul este amplasat la înălțime,
pe o platformă sub care poți depozita bagajele. Restul spațiilor de depozitare sunt și ele încastrate în
pereții de mesteacăn. Fațada, realizată în totalitate din sticlă, lasă loc privirii spre dealurile Sibielului,
patul devenind astfel locul din care poți admira pădurea, stelele și răsăritul.
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Portal Village se auto-intitulează ca fiind un spațiu consacrat libertății personale, creației, elevației
spirituale și confortului interior, axându-se mult pe conexiunea dintre omul contemporan și natură. În
aceste condiții, era imposibil ca aici să nu existe și un spa cu saună, zonă de masaj și relaxare, plus un
ciubăr exterior cu vedere spre pădure.

Implementarea proiectului a durat trei ani dar înainte de a începe construcția fizică a complexului, Anca
a lucrat îndelung și profund la tema de proiectare. Conceptul a luat ființă în 2017, în urma unei
conversații memorabile a Ancăi cu un bun prieten și mentor, din nevoia unui sat-refugiu pentru “întâlniri
cu sens”, a unui „sanctuar de gândire”. Încă de la început, ea l-a vizualizat ca un complex turistic în
natură, exclusivist, cu dotări premium și concept arhitectural inedit.
Portal Village și-a deschis porțile în decembrie 2021, valoarea investiției ridicându-se la 700.000 de euro,
dintre care 200.000 au venit din fonduri europene.

Acest concept s-a dovedit soluția potrivită acestor timpuri. Din vremea la care îl gândeam am
pariat pe un pact OM-Natură, am pariat pe îmbinarea armonioasă între ancestral și ultima
tehnologie. A curs frumos si repede spre ceea ce este acum când, din nou, va curge în ceva mai
mare, mai frumos, dat fiind că ne pregătim de o dezvoltare, o extindere, poate chiar francizare.

După vizita la Portal Village, am insistat să iau legătura cu Anca Munteanu, cea care stă în spatele acestui
loc mirific și despre care v-am povestit mai sus. Atunci când am format numărul ei de telefon, mi-a
apărut ca fiind înregistrat în memorie - o cunoșteam deja pe Anca de pe vremea când căutam să vând
un apartament în Sibiu, iar ea căuta să cumpere unul.
În acea vreme îmi povestea că are un teren poziționat excelent în Sibiel cu care nu știe ce să facă.
Sentimentele mele sunt incerte acum - nu știu dacă ar trebui să fiu trist pentru că nu am acceptat
schimbul apartamentului cu acel teren sau să fiu fericit că el și-a găsit într-un final un scop și putem
beneficia cu toții de Portal Village.
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CĂLĂTORII EUROPENE
de arh. ALEXANDRU
ANTONESCU

Deschidem un nou serial de călătorii culturale, prin bunăvoința unui
coleg de meserie și viziune, care
însă a practicat în ultimele decenii
și meseria de jurnalist, ceea ce îi
conferă un plus de acuitate antropologică în sondarea peisajului cultural european, pe care a avut ocazia să-l parcurgă.
Ne bucurăm de această infuzie de
reportaj cultural, prin atmosfera
continentului care s-a construit pe

Impresii din peisajul cultural
al unui continent spiritual
BARI (ITALIA)
La Bari am avut o cameră pe care probabil nu mi-aș fi
permis-o dacă nu ar fi fost Covidul, era de fapt un
apartament imens cu balcon pe măsură, spre parcul
din fața gării, probabil nu era cel mai select cartier,
dar mie mi-a plăcut priveliștea.

Spiritualitate Creștină, singura capabilă să ridice sufletul uman și să
consolideze comunitățile urbane și
rurale - față de adversitățile unei
lumi mereu debusolate...
Așezăm gestul nostru informațional în contextul agresiunii barbare /
anticreștine, a unui agregat politicmilitar de esență asiatică, asupra
unei țări - Ucraina - care și-a consolidat în ultimele decenii tocmai opțiunile politice, economice și culturale europene! Și, după cum spunea un părinte profesor de la Facultatea de teologie din Sibiu,
Dumnezeu nu acceptă războiul
sub nicio formă!
Asemenea barbarie vine din alegeri
antiumane și anticreștine ale unor
oameni căzuți...
arh. Dorin BOILĂ
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Centrul istoric era cam departe, dar drumul era plăcut, printr-un parc
mai mare, apoi pe un bulevard pietonal

...sau mai ocolit, pe malul mării.

Domul cu turnul său se vede chiar la intrarea în centrul istoric, desigur la orice oră.
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Piața Domului este mai animată seara decât ziua, din păcate nu am decât două poze la ore diferite, a
treia este din partea opusă, chiar din centrul vechi, acolo e invers, seara e mai mică îmbulzeala.

Detalii exterioare ale Domului...

...și imagini din interior.

pag. 30

INFO 5

A doua renumită biserică din Bari, San Nicola, construită în sec. al XII-lea,
deci cu vreo 100 de ani mai veche decât Domul (care este dedicat lui
San Sabino). Între ele se circulă pe străduțe cum e cea de mai sus.

Statuia lui San Nicola, cunoscut și ca Sf. Nicolae sau Moș Nicolae, este un dar din partea Rusiei (!) din
vremuri mai bune, adică de prin anii ’90, nu e cine știe ce antichitate.

Bineînțeles că și aici am nimerit peste o nuntă, seara, dar dimineața am putut intra. La subsol, în criptă,
se află moaștele Sf. Nicolae, care este protectorul orașului, e oarecum un loc de pelerinaj aici.
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Tot centrul vechi e plin de mici biserici sau pur şi simplu vechi clădiri
pitoreşti... în unele locuiesc oameni, altele sunt hoteluri boutique sau
b&b de lux, mie nu mi-ar fi convenit că erau departe de gară...

Mi-am luat rămas bun (seara și din nou dimineața, înainte de avion) printr-o plimbare pe aleea de la
marginea centrului istoric, cu vedere spre mare, San Nicola și altele.

Mai erau multe de spus şi arătat despre Bari, dar slabele mele puteri se sfârșesc aici. Ar fi bine să am și în
anul în curs povești la fel de frumoase, dar aș fi destul de surprins să se întâmple așa... Sănătate, pace și
numai bine!
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COMENTARII
LA PLANUL DE MOBILITATE
URBANĂ DURABILĂ - SIBIU 2022

de arh. Dorin BOILĂ

Modificări
ale
ponderii
transport
individual/colectiv, combustibili clasici/„durabili”,
reduceri emisii carbon - toate duc la creșteri de
costuri pentru investiții, autovehicule, anexe, căi de
rulare. Nu se cuantifică nicăieri cât din aceste
costuri imense se transferă, direct sau mascat, în
sarcina locuitorilor privați din oraș și din zona
metropolitană (Z.M.).

2
Nu este asigurată BLOCAREA INTERFERENȚEI
NESPECIALIȘTILOR, aflați în poziții de decizie, în
evaluarea soluțiilor din Plan, nici eliminarea
deciziilor exclusiv pe criterii financiare. Chiar
cooptarea unor evaluatori din sistemul de
supraveghere circulație rutieră (poliție, ISU) nu
asigură fiabilitatea soluțiilor adoptate până acum
(ex: artera Calea Dumbrăvii, cu sens unic pentru
vehicule!).

Descărcați PMUD Sibiu 2022

Exemplu pozitiv de pe culoarul Verde-Albastru Criș - Oradea

1
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4
Planul n-a luat în considerare faptul că transportul
cu vehicule electrice este NESUSTENABIL PE
TERMEN LUNG! Din presiuni și interese pe termen
scurt, dezvoltarea transportului pe sursă electrică se
face ocultând costurile intrinseci ale producerii
energiei electrice / costurile de extracție a
metalelor rare / costurile de dezmembrarereciclare-procesare a acumulatorilor.

5
Figura 1-5, arătând „aria de influență a municipiului
Sibiu”, NU ESTE CORECTĂ și analitică: nu este
rezultatul unui studiu integrat asupra Z.M.,
cuprinde rigid limite ale UAT-urilor vecine. Influența
unui oraș mediu/mare operează pe axe V-A., axe de
circulație, zone de extracție resurse mineraleagricole, pentru loisir etc. Aria de influență trebuie
corelată și cu amprenta ecologică a orașului, care
se extinde la multe zeci de km de „figura 1-5”...

Exemplu pozitiv de pe culoarul Criș - Oradea

Planul de mobilitate NU ESTE CORELAT cu
necesarele strategii de dezvoltare urbană pe
termen lung (peste 30 de ani). Cele mai grave erori
apar în lipsa integrării: (a) coridoarelor VerziAlbastre din întreaga Z.M., mai ales a transformării
râului Cibin într-un ax magistral pentru oraș și Z.M.;
(b) zonelor de producție horticolă de primă
necesitate (produse proaspete și de necesitate în
stări de urgență), în toată Z.M.
Coridoarele V-A. și zonele verzi/agricole existente
sunt PRIORITARE, arterele de circulație sunt de
ordin secund, se pot adapta așa-ziselor „bariere”.

Exemplu pozitiv de pe culoarul Verde-Albastru Criș - Oradea

3
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În analiza circulației la nivelul județului Sibiu nu sau luat în considerare polii zonelor rurale, propuși
în documentele de strategie județene, dintre
marile comune ale acestui județ. De asemenea, nu
sunt rezolvate PUNCTELE/ZONELE DE CONTACT
dintre arterele interurbane (rutiere/feroviare) și
sistemul de străzi și căi ferate din suprafețele
intravilane Z.M.

7
Nu este asigurat SISTEMUL ÎN REGIM CONTINUU
de circulație pietonală/jogging între marile cartiere,
legate de coridoarele V-A și zonele de loisir propuse
(Pădurea Dumbrava, Câmpșor, Dealul Dăii). Este o
lipsă totală în Planul prezentat a coroborării
circulației pietonale urbane cu traseele pietonale
internaționale „Per-pedes” și naționale „Via
Transilvanica”.

Exemplu pozitiv de pe culoarul Verde-Albastru Criș - Oradea

6

Din concluzii, analiza demografică - este greșită
aserțiunea: „dezvoltarea haotică a cartierului
Arhitecților pune presiune pe infrastructura mun.
Sibiu”! În realitate este vorba despre: (a) rezultatul
unui voluntarism păgubos al administrației locale și
al instituțiilor responsabile cu circulația rutieră în
acel cartier (care au dus la SISTEMATIZAREA LUI
CATASTROFALĂ urbanistic și social...); (b) lipsa de
profesionalism în evaluarea și avizarea proiectelor
de urbanism, în paralel cu evitarea proiectării
întregii zone ca un PUZ complex - ocazie unică de
a realiza un cartier-model...(c) lipsa consultării cu
specialiști, din Sibiu și din alte centre, în stabilirea
unor criterii strategice ale dezvoltării orașului în
continuarea prevederilor PUG/ între etape.

Exemplu pozitiv de pe culoarul Criș - Oradea

8
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9
Barierele antropice și/sau naturale de pe teritoriul
municipiului au devenit deranjante din cauza
PROASTEI PROIECTĂRI ȘI GESTIONĂRI a spațiilor
de circulație: (a) cartierele noi (după 1990) au fost
dotate cu supraf. carosabile și de staționare mult
sub norme și sub necesarul local; (b) nu s-au
evaluat-proiectat-concretizat Coridoarele V-A pe
cursurile de apă, cât de minore, cu prevederea de
străzi-colectoare de minimum două categorii; (c)
nu s-a studiat circulația rutieră pe inele (inclusiv în
interiorul unităților de vecinătate), iar sistemul de
sensuri unice și-a dovedit de ani de zile limitele.
Planul prezentat nu reușește să iasă din aceste erori
sistematice!

10
Fig. 2-49 demonstrează lipsa unor artere rutiere
concentrice, care să elibereze arterele ce
traversează centrul orașului.
Figura 2-49

11
Fig. 6-3 prezintă o soluție de trecere la străzi multimodale cu pierderea dublului sens de circulație. Nu
se prezintă deloc soluția specifică unei rețele
stradale de tipul celei sibiene, de a repartiza pe
străzi paralele diferitele tipuri de vehicule. Este
absurd să elimini o bandă de circulație pentru a
face loc unor terase la care să poposească pietoni
doritori a consuma aer cu noxe rutiere!
Figura 6-3
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12
O mare parte din propunerile de viitor evită
analizarea aspectelor de antropologie urbană:
-Gentrificarea zonelor tradiționale de locuit, prin
eliminarea unei circulații rutiere accesibile.
-Apare obligația locuitorilor de a-și „electrifica” orice
mijloace de transport, deci de a plăti costuri mai
mari, în plus de faptul că o contribuție mărită din
bugetul public este obligatoriu a fi acceptată.
-Eliminarea unui habitat complex de pe arterele
care favorizează doar activități „de zi”, punând
presiune pe ultimii locuitori ai vecinătății (aspect de
zonă părăsită pe timpul nopții).

13
Punctul 9.4.1./B.01. demonstrează indiferența totală
a consultantului/proiectantului față de traseele
pietonale posibile prin zona V-A Trinkbach - (citat:
„pista velo... pe Aleea Călăreților... este utilizată
intensiv de pietoni... făcând dificilă utilizarea
bicicletelor...”). Prezentul proiect alungă pietonii de
pe traseul tradițional (secular!) Bolta Rece - Hanul
Dumbrava pe străzi paralele cu valea Trinkbachului,
în afara zonei de agrement!

14

Propunerile din capitol 9.4.3/G.01. + G.02. + G.03. +
G.04. cu amenajări de spații verzi în incinte de
blocuri comuniste sunt rizibile și nu rezolvă nimic
din problemele și peisajul cultural al acelor incinte!

De altfel, pe lângă majoritatea populației orașului și Z.M., Peisajul Cultural urban este marele
absent și perdant al acestui Plan autointitulat „durabil”. Ca urmare a sistemului de proiectare și
avizare în asemenea cazuri, consultarea publicului (și specialiștilor?) rămâne o simplă coregrafie
funcționărească...
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PRIMIM DE LA CITITORI

dr. arh. Gheorghe Ionașcu

Vă propunem spre lectură un album mai greu de găsit
în librării, pe care l-am primit de la dl arh. Gheorghe
IONAȘSCU. Albumul „Mari români de pretutindeni/
Outstanding Romanians Far and Wide” a fost realizat
după un concept de Mihai Vişinescu şi include
prezentări ale unor personalităţi originare din România,
care au fost remarcate în străinătate (...) – în total
cincizeci de personalităţi, mult sub numărul românilor
care au dus faima ţării pe alte meleaguri) Toate
personalităţile sunt prezentate în funcţie de anul în care
au realizat un fapt prin care s-au distins, prin urmare nu
le veţi găsi în ordine strict cronologică.
Autorii albumului: Dan Mironescu şi Emanuel Bădescu.
Cuvânt înainte – Radu Boroianu, preşedintele
Institutului Cultural Român.
Introducere – Basarab Nicolescu.
Colecţia de planşe cuprinde fotografii de arhivă,
documente, biografii esenţiale şi gânduri ale ale unor
personalităţi originare din România, care au fost
remarcate în străinătate.

Albumul poate fi descărcat AICI
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IN MEMORIAM
ARH. ION OLĂRESCU

Nelu Olărescu, zis Alifu a plecat dintre noi, discret, așa cum a și trăit. Un arhitect talentat, cu
realizări personale de construcții proiectate, dintre care amintesc doar două:
= Hanul turistic Tibiscum realizat pe malul râului Sebeș, din orașul Caransebeș, județ Caraș
Severin și
= Hanul Conachi din județul Galați, construit pe locul unui vechi han.
Coleg excepțional, a lucrat doi ani și în Libia, prin ARCOM. Aici a lucrat cu arhitecți francezi. Întors
în țară a introdus modul modern de prezentare cu scriere cu șabloane a proiectelor de
arhitectură și folosirea rapidografelor, ridicând calitatea prezentărilor.
Medaliat olimpic la tir, în anul 1964 la Olimpiada de la Tokyo, cand era student în anul IV, la
Institutul de Arhitectură Ion Mincu din București, Arhitectul Ion OLĂRESCU a fost și un prieten de
nădejde. Arhitect proiectant la Centrul de Proiectare CENTROCOOP, din 1968 până în prezent, cu
pauza de doi ani din Algeria și alți câțiva ani la fostul Comitet de Stat al Planificării (CSP), a
revenit la aceiași instituție privatizată în COOPPROIECT, unde a fost director până la deces.
Poziția ultracentrală pe lângă Piața Romană avea avantajul vizitelor pe care i le făceam ca și foști
colegi și prieteni.
Afectat de un cancer limfatic, în urmă cu circa un deceniu, a luptat cu boala și a învins-o,
revenindu-și aproape complet. Îndurerat poate și de lipsa din țară a celor doi băieți dintr-o
căsătorie anterioară, emigrați în Canada, Vlad inginer IT și Dragoș arhitect, înainte de deces era
prăbușit și psihic, după cum declară soția.

Conf. univ. dr. arhitect Gheorghe IONAȘCU
(coleg de promoție și de seviciu la Centrocoop)
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