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Expoziția „Frau Architekt” la Sibiu
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„My School Can Be Cool”
ÎNSCRIERILE LA SESIUNEA DE FINANȚARE A PROIECTELOR S-A ÎNCHEIAT PE 15 MAI
Programul educațional „My School Can Be Cool” a revenit la o oarecare normalitate după
dificultățile ultimilor doi ani pandemici. Asociația De-a Arhitectura a lansat în februarie anunţul
de deschidere a sesiunii de finanţare a proiectelor din acest an școlar, reluând astfel tradiția
programului de finanțare prin concurs cu ajutorul sponsorilor. Până pe 15 mai 2022 cele 8 clase
din program se pot înscrie cu un proiect la sesiunea de finanțare care, în urma unei jurizări, va
alege două proiecte câștigătoare a căror implementare va fi sponsorizată de Raiffeisen
Comunități.

Raiffeisen Bank este sponsorul principal al programului „My School Can Be Cool” care, în urma
concursului de proiecte Raiffeisen Comunități 2021, a câștigat o sponsorizare de 50 000 lei. Alături de
Raiffeisen Bank, Ordinul Arhitecților din România (OAR) sprijină programul „My School Can Be Cool” din
„Timbrul de Arhitectură”, De-a Arhitectura devenind în 2016 program cultural prioritar al OAR.
Proiectele înscrise în concurs vor fi analizate de un juriu format din:
⌂ Ela Bălan, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)
⌂ Cristi Borcan, studioBASAR
⌂ Veronica Huiban, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bârlad, jud. Vaslui
⌂ Vera Marin, Asociația De-a Arhitectura
⌂ Cristina Văileanu, Fundația Comunitară București (FCB)
⌂ Reprezentant al Raiffeisen Comunități, finanțator al programului MSCBC 2021-2022
⌂ Mina Sava, Asociația De-a Arhitectura, membru supleant
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Juriul va alege proiectele ce vor fi finanţate de sponsorii programului după următoarele criterii:
Criterii de eligibilitate:
⌂ costul proiectului se încadrează în sponsorizarea primită;
⌂ capacitatea de a implica elevii în activităţile de implementare.
Criterii de evaluare cantitativă:
⌂ numărul beneficiarilor proiectului.
Criterii de evaluare calitativă:
⌂ impact mare în viaţa socială a şcolii;
⌂ varietatea beneficiarilor proiectului (grupuri ţintă cât mai variate de utilizatori ai respectivei amenajări);
⌂ efort redus de implementare (complexitate redusă la nivel de etape şi de activităţi);
⌂ capacitatea de a deveni un exemplu de urmat și pentru alte şcoli (capacitatea de a fi replicat în alte
şcoli);
⌂ calitatea designului propus.

Bugetul din acest an pentru realizarea fiecăruia dintre cele două proiecte selecționate este de 12 500 lei.

Toate proiectele primite vor putea fi văzute, începând cu luna octombrie 2022, pe platforma web a
programului, Şcoala mea.
Cele 8 clase participante în program în acest an şcolar sunt:
⌂ Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara, clasa a X-a și a XI-a, arh. Diana Dona + prof. chimie Ileana
Petruţiu, Hunedoara, jud. Hunedoara
⌂ Colegiul Petru Maior, clasa a VI-a A, arh. int. Bianca Bărbieru + prof. de limba română Veronica Șandor,
Reghin, jud. Mureș
⌂ Liceul Tehnologic Metalurgic, clasa a X-a B, a X-a D, a XI-a A, a XI-a D, arh. Ioana Cristina Ion și arh. Ioana

Rizea + prof. discipline tehnice – electrotehnică Daniela Ţîrcomnicu, Slatina, jud. Olt
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⌂ Școala Gimnazială Dimitrie Anghel Cornești, clasa a V-a, a VI-a și a VII-a, arh. Alexandra Berdan + prof.
matematică Diana Gheorghe, Miroslava, jud. Iași
⌂ Şcoala Gimnazială George Emil Palade, clasa a VI-a A, arh. Roxana Pîrvu + prof. limba engleză, consilier
educativ Andreia Camelia Timofte, Buzău, jud. Buzău
⌂ Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân, clasa a VIII-a C, arh. Iarina Tava + prof. educație Ramona Elena
Leca, Curtea de Argeș, jud. Argeș
⌂ Școala Gimnazială Nr. 279, clasa a VII-a A și B, arh. Simona Luzi și arh. Cristina Dumitrescu + prof.
educație plastică/vizuală Teodora Cristina Vișineanu-Prodanel, București
⌂ Școala Gimnazială Teleki Domokoș, clasa a VI-a și a VIII-a, arh. Marina Melenti + prof. educație fizică
Timea Melinda Balazs, Gornești, jud. Mureș

Calendar sesiune de finanţare a proiectelor „My School Can Be Cool” 2021-2022:

●19 februarie 2022 – anunţ deschidere sesiune de finanţare proiecte;
●15 mai 2022 – data limită pentru predarea documentaţiei;
●19 mai 2022 – sesiune 1 jurizare proiecte înscrise;
●21 mai 2022 – sesiune 2 jurizare proiecte înscrise;
●23 mai 2022 – anunţarea rezultatelor;
●23 mai ‐ 15 septembrie 2022 – implementare proiecte selectate;
●15-30 septembrie 2022 – inaugurare proiecte realizate;
●octombrie 2022 – publicarea tuturor proiectelor pe platforma Şcoala Mea.
Coordonator program educaţional: arh. Viorica Popescu
De-a Arhitectura mulțumește pentru susținere și sponsorilor Digital Spirit, Indaco Systems și ZOISS
Home Design care finanțează, de asemenea, programul în acest an școlar.
De-a Arhitectura amintește și că înscrierile în programul „My School Can Be Cool” în anul școlar 20222023 s-au încheiat. Între 2 și 8 mai 2022 clasele înscrise vor fi invitate la un interviu online pentru a întâlni
echipa programului. Pentru anul şcolar 2022-2023 Asociaţia De-a Arhitectura oferă asistenţă, prin
intermediul unui arhitect îndrumător, unui număr maxim de 10 școli/licee alese în urma procesului de
selecție.
Pentru orice alte detalii puteți
contacta asociația la:
office@de-a-arhitectura.ro

sau

myschoolcanbecool@de-aarhitectura.ro

sau

vă

puteți

informa pe site-ul asociației, aici:
http://www.de-a-arhitectura.ro/,
pe pagina de Facebook, aici:
https://www.facebook.com/DeAA
rhitectura/ sau pe Instagram, aici:
https://www.instagram.com/deaa
rhitectura/.
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ARH. DR. URB. NICOLAE ȚARĂLUNGĂ

Am fost atras de fascinația puterii sloganului asupra oamenilor și de plăcerea acestora de a îmbrăca
forma fantomatică a sloganului cu un conținut verbal sau scris, de orice natură profesională. Pentru a-mi
dimensiona și localiza fascinația, am încercat de fiecare dată să vizualizez cuvintele care nu-mi spun
esențialul.
Referindu-mă la dezvoltarea numită când durabilă când sustenabilă, datorită credinței personale că
dezvoltarea consumă resurse ce sunt limitate la scara planetei, mi s-a părut că dezvoltarea conduce la
un sfârșit, iar legătura dintre cele două cuvinte ar fi îmbunătățită prin cuvântul susținut. Astfel,
durabilitatea sau continuitatea dezvoltării trebuie imaginată din perspectiva susținerii cu resursele care
fac posibil transferul moștenirii între generații.
Dacă ne referim la aplicația cuvântului durabil la dimensiunea urbană, conceptele de regenerare,
revitalizare, reabilitare, renovare reprezintă toate acțiuni desfășurate în spații cu dimensiuni diferite, cu
domenii și instituții participante diverse, cu proprietari și interese diferite, cu activități care se desfășoară
în ani și cu costuri mai mari sau mai mici în funcție de peisajul politic și macro-economic.
Menționăm fascinația puterii sloganului. Fascinația nu trebuie să aibă ca final aprobare sau negare, ci o
cercetare mai profundă și mai ales continuă în canevasul conștiinței umane. Si așa am ajuns la titlul
articolului pe care l-am descifrat nu în planul pedepsei continue, ci în planul cunoașterii și al memoriei
colective a cunoașterii.
Introducerea fiind făcută, mut accentul pe aspectul memoriei: lucruri care se uită, lucruri care s-au uitat
și lucruri care nu trebuie să se uite. O dezvoltare durabilă fără memorie este un non-sens. Regenerarea
urbană este rezultatul uitării. De ce uită politicul? De ce uită administrația? De ce uită profesioniștii? Din
lipsa de continuitate prin educație și practică a viziunii colective și a cunoașterii.
Din categoria lucruri care nu ar trebui să se uite voi menționa, pe baza principiului durabilității
transferului moștenirii între generații, prin bunăvoința colegilor de la UAR Sucursala Sibiu, o lucrare
realizată în anul 2014, al cărei conținut ar putea să ajute tinerii arhitecți și urbaniști în reflectarea
propriilor gânduri și întrebări în oglinzi ale cunoașterii trecute privind regenerarea urbană.
STUDIU PRIVIND REGENERAREA
URBANĂ INTEGRATĂ A ZONELOR
CONSTRUITE PROTEJATE
ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI
PROGRAM NAŢIONAL
Beneficiar:

Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice
Elaborator:

S.C.Planwerk S.R.L., arhitectură +
urbanism;
S.R.L.;

S.C.

S.C.

IHS

Western

Romania
Outdoor

Mai jos descărcați PDF-ul cărții:
https://we.tl/t-JdKuf6qHWg

S.R.L.
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ȘCOALA DE VARĂ
HANDS ON CONSERVATION III

Școala de vară Hands On Conservation III – atelier de meșteșuguri tradiționale va întregi seria de ateliere
de meștesuguri tradiționale, inițiate de Fundația Biserici Fortificate în anul 2018 cu scopul promovării
meșteșugurilor tradiționale specifice bisericilor fortificate, ca ancoră pentru păstrarea memoriei locului și
pentru extinderea masei critice a comunităților pentru patrimoniu.
Scopul Fundației Biserici Fortificate este să aducă un aport eforturilor de popularizare, conștientizare și
valorizare a peisajului cultural format din bisericile fortificate din Transilvania. Obiectivele școlii de vară
constau în furnizarea de cunoștințe și abilități participanților în domeniul conservării patrimoniului
cultural prin deprinderea și exersarea meșteșugurilor tradiționale în cadrul unic oferit de ansamblul
bisericii fortificate din Apold, județul Mures, pe parcursul a două săptămâni, în perioada 27 iunie – 8 iulie
2022.
Școala de vară, va îmbina trei elemente de bază pentru conservarea ansamblului bisericilor fortificate
din Transilvania:
(a) tehnicile și materialele tradiționale de conservare/restaurare;
(b) meșteșugurile tradiționale;
(c) prin rezultale obținute, crearea unei noi premise pentru extinderea utilizarii ansamblului fortificat.
Participanți și modalitatea de înscriere
Participanții la scoala de vară pot fi: studenți la arhitectură, arheologie, istoria artelor; arhitecți, ingineri,
meșteșugari etc. Mizăm pe interdisciplinaritate, pentru ca transferul cunoștințelor/abilităților să se
realizeze atât dinspre instructor spre participanți, cât și între participanți.

Mai multe informații și formularul de înscriere le găsiți pe pagina noastră de internet:
https://kirchenburgen.org/ro/activitati/proiecte/hands-on-conservation-iii/?fbcli
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© foto: arh. Mircea ȚIBULEAC
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ACADEMIA BMI
Academiabmi.ro - Cea mai nouă platformă online dedicată arhitecților!

DE CRISTIANA STOICA

Concepută pentru întâmpina necesitățile specialiștilor din domeniul construcțiilor, platforma
Academia BMI își propune să ofere acces rapid la toate soluțiile noastre pentru acoperișuri plane
și acoperișuri înclinate. Vizualizează cum funcționează platforma aici.
Ce găsești în Academia BMI?
·Soluții pentru acoperișuri înclinate: țiglă din beton, accesorii, panouri solare și fotovoltaice;
·Soluții pentru acoperișuri plane: membrane bituminoase și sintetice în alcătuiri monostrat sau
bistrat pentru lucrări noi, renovări, fundații.
Beneficiile platformei:

·Configurare rapidă a sistemului de acoperiș dorit
·Documente disponibile într-o varietate de formate: jpeg, pdf, dwg, dxf
·Informații actualizate și organizate într-un singur loc
·Inspirație pentru viitorul proiect
Soluția completă la un click distanță

Cu ajutorul platformei Academia BMI îți oferim acces la detalii individualizate pentru acoperișuri
plane la câteva click-uri distanță. Trebuie doar să selectezi sistemul hidroizolant dorit și
descoperi soluția potrivită pentru viitorul tău proiect.

pag. 10

INFO 1

Domenii de aplicare
pentru acoperișuri
plane:

·Acoperiș terasă
·Acoperiș terasă verde
·Fundații
·Măsuri remediere radon

Despre BMI România

BMI România face parte din BMI Group, cel mai mare producător de sisteme de acoperișuri
plane și înclinate din Europa, cu o prezență semnificativă în Asia şi Africa.
BMI România aduce sub același acoperiș cele mai importante branduri din domeniu: Bramac,
Icopal și Schiedel. BMI vine în întâmpinarea clienților cu sisteme durabile și inovatoare,
concepute pentru a corespunde celor mai exigente nevoi.
Oferim soluții complete atât pentru acoperișurile plane, cât și pentru cele înclinate. Avem
convingerea că un acoperiș este mult mai mult decât o simplă protecție a unei clădiri. Acesta
poate fi transformat într-un spațiu de locuit suplimentar, un loc de joacă, o grădină sau chiar o
sursă de energie regenerabilă.
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Sisteme profesionale pentru hidroizolații - acoperișuri plane și terase

BMI Icopal este unul din cei mai mari producători de hidroizolații, activând în domeniul
construcțiilor încă din 1876. Furnizăm produse pentru spații comerciale, depozite și unități de
producție, clădiri rezidențiale, spații industriale, lucrări de inginerie civilă etc.

BMI Bramac - sistemul complet de acoperiș

Pentru BMI Bramac, soluțiile pentru sistemele de acoperișuri presupun o continuă preocupare,
cercetare si inovație la nivelul solicitărilor si cerințelor acestui segment. Pe lângă realizarea
accesoriilor care să asigure perfecta funcționalitate a acoperișurilor, suntem într-un permanent
proces de căutare a soluțiilor pentru sporirea siguranței acestora din punct de vedere al
impermeabilității și stabilității.
Toate soluțiile pentru acoperiș sunt proiectate și testate pentru a funcționa perfect împreună.
Acest lucru permite integrarea perfectă a accesoriilor și elementelor, precum tehnologiile solare
și izolația de înaltă performanță. Astfel, toate aceste soluții de înaltă performanță îți oferă o mai
bună calitate a vieții sub acoperișul BMI.
Îți simplificăm munca. Ai toate soluțiile BMI într-un singur loc.
Creează-ți cont! sau
Creează-ți cont și vezi toate soluțiile disponibile. Simplu, Rapid, Eficient
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ATELIERELE
EDUCAȚIONALE

Casa cu Blazoane din Chiojdu

Pe 28-29 mai, la Casa cu Blazoane din
Chiojdu,

au

avut

loc

atelierele

educaționale organizate de Uniunea
Arhitecților

din

România,

Asociația

ArhiPera și „Din Lut Românesc”, sprijinite
de „EMBLEMA Retail Solutions”.
S-au ținut trei ateliere: atelierul de olărit,
atelierul de robotică și cel de dans
contemporan.

INFO 2
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ATELIERUL DE OLĂRIT

Conf.dr.arh. Lorin Niculae și artistul Gregorio
Niculae au susținut Atelierul de olărit , despre
care colegii de la „Din Lut Românesc” povestesc
următoarele:
,,Atelierul de olărit a fost un succes! Am întâlnit
participanți extrem de interesați de modelaj,
alături de care am creat vase, animăluțe și
multe alte obiecte! Am făcut o incursiune în
istoria olăritului, în evoluția sa de-a lungul
secolelor

și,

nu

în

ultimul

rând,

am

experimentat diferite forme cu lut local!''

Cadourile de 1 iunie au fost dăruite de către
EMBLEMA Retail Solutions .

Aici puteți vedea un filmuleț cu impresiile copiilor
participanți:
https://www.facebook.com/UniuneaArhitectilorDinR
omania/videos/710784993500892
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© Sebastian Marcovici

MINUNATA BAIE POPULARĂ

Exemplu de bune practici

Cu siguranță ați auzit de noua față a Băii
Populare din Sibiu. Nu doar de la prietenii ce au
vizitat-o după restaurare, dar și pentru că a fost
prezentată atât la Bienala de Arhitectură a
Uniunii Arhitecților din România (în secțiunea
„Recuperarea patrimoniului și interpretarea
identității”), cât și la Bienala de Arhitectură
Transilvania (unde a și câștigat Premiul Juriului
în secțiunea dedicată patrimoniului cultural).

C. ARH. TUDOR ST. POPA

Zilele trecute am intrat la Baia Populară Sibiu
pentru a vedea cu ochii mei minunea.

Am rămas impresionat încă de la intrare, deoarece ușile, casieria din lemn, scările istorice
le-am văzut restaurate și puse în valoare alături de tehnologiile noi - programare online,
acces pe bază de brățară digitală ș.a. Iar cântarul istoric produs de Balanța, recuperat,
restaurat și expus în lobby-ul Băii Populare m-a convins să fac o vizită a întregului
complex.
pag. 15
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Istoria

Ideea de a construi în Sibiul sfârşitului de secol XIX o baie populară, accesibilă tuturor, a aparţinut
doctorului Carl Wolff, aceasta fiind finanțată de către Casa de Economii (Hermannstädter Allgemeinen
Sparkassa). La vremea respectivă, nici un alt oraş din Austro-Ungaria de mărimea Sibiului nu dispunea de
o asemenea instituţie, fiind și prima baie populară de pe actualul teritoriu al României.
Baia Populară din Sibiu (deschisă publicului în anul 1904) este o copie a Băii Müller din München,
acestea fiind realizate de acelaşi arhitect - Karl Hocheder.

Baia populară Müller
din München.
Credit foto:
Ioana Dăncăneț
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Baia Populară din Sibiu.
Credit foto: Sebastian Marcovici
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Lucrările de restaurare

Lucrările de restaurare a Băii Populare au fost realizate prin asocierea firmelor Arh. Service Guttmann &
Comp S.R.L. și K&K Studio de Proiectare S.R.L. (proiectul fiind realizat de către dr. arh. Guttmann
Szabolcs, arh. Kulcsár András Levente, arh. Nemes Andreea și arh. Poară Laura) și supervizate în
permanență de echipa Băii Populare, respectiv de directoarea Ioana Dăncăneț și de instalatorul Nelu
Chiria, electricianul Marius Poplacenel și tâmplarul Lavinius Băcilă. Practic, ei au locuit pe șantier timp de
trei ani, atât cât a durat totul.
Directoarea Ioana Dăncăneț m-a așteptat împreună cu colegul ei Cristian Mila să facem un tur complet,
presărat cu multe informații din timpul lucrărilor de reabilitare. Interesant în acest proiect a fost jurnalul
de șantier publicat în timp real pe site-ul Băii Populare Sibiu, lucru ce ar putea fi preluat și de către alți
arhitecți în cazul lucrărilor publice. Pozele publicate în diferite etape ale șantierului se pot vedea aici:

© Primăria Municipiului Sibiu

www.baiapopularasibiu.ro/ro/jurnal

În urma vizitei mi-au fost confirmate bănuielile și m-am bucurat să aflu că multe dintre elementele
originale au fost păstrate și restaurate. Eu fiind absolvent de conservare-restaurare, îmi dau seama cât de
mult contează să se vadă patina timpului într-o astfel de bijuterie arhitecturală. Balustradele ce par
puțin ruginite sau mâna curentă din piatră ce este pe alocuri ciobită adaugă valoare proiectului și arată
că s-a depus un efort pentru ca astfel de elemente să nu fie aruncate și înlocuite cu altele noi,

© www.cemerita.ro/Orasul

strălucitoare.

pag. 18

INFO 3

M-am bucurat să văd restaurată și cuva din piatră ce veghează asupra bazinului, la care chiar am lucrat
în timpul facultății pentru a pregăti dosarul de restaurare pentru o intervenție anterioară. Dar și
decorațiile de piatră de deasupra ei, descoperite în urma înlăturării vopselei vechi. De asemenea,

© www.cemerita.ro/Orasul

balustradele și felinarele ce împrejmuiesc bazinul au fost și ele păstrate și atent restaurate.

Vestiarele

au

fost

păstrate

și

completate cu dulapuri de lemn
foarte frumos executate, cu acces
pe baza brățării digitale pe care
clienții o primesc la intrare. Trebuie
să

spun

aici

faptul

că

întreg

complexul a fost gândit pentru a fi
© Sebastian Marcovici

cât

mai

prietenos

posibil

persoanelor în scaun cu rotile.
Astfel că există și dulapuri special
adaptate pentru ei, așa cum și
echipamentele din sala de sport
pot fi folosite cu ușurință din
scaunul cu rotile, prin înlăturarea
părții mobile a aparatelor.
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Restaurarea clădirii a fost
realizată cu atâta grijă și
pentru

că

angajații

Băii

Populare au fost implicați
activ în tot procesul de
restaurare,
întregită

echipa
și

de

fiind
Cecilia

Crăciun și Cristian Baciu,
responsabili de partea de
achiziții, Lacrima Muntean
și Adelina Dobrin - partea
de

contabilitate

juristul Cristian Mila.

și

de
© Sebastian Marcovici

Diriginți de șantier din partea beneficiarului au fost ing. Ioan Bota și ing. Vlad Aschilean.

Facilități: sală de sport, masaj, saună

După cei trei ani de șantier, clădirea nu doar că a fost refăcută total, dar și-a dublat și suprafața utilă (de
la 2.800 mp la aprox. 5.550 mp) prin eficientizarea spațiilor și mansardarea clădirii. De exemplu, sala
actuală de sport este amplasată în locul fostelor spații tehnice, având acum o suprafață triplă față de
vechiul amplasament. Acum, sala adăpostește baza vechiului horn de fum ce este plăcut pus în
evidență.
Sala de sport e dotată cu
aparate
HUR,

finlandeze
ce

marca

folosesc

o

tehnologie de presiune a
aerului cu ajutorul căreia îți
setezi, de pe ecranul touch,
greutatea pe care vrei să o
© Sebastian Marcovici

ridici. Deci ele nu folosesc
greutăți. Interesant este că
toate exercițiile pe care le
faci pot fi înregistrate în timp
real și păstrate în contul
personal timp de doi ani,
astfel

încât

să

știi

în

permanență cât ai evoluat.
Mai mult de atât, dacă ai un antrenor personal, acesta poate introduce în softul aparatelor programul
indicat pentru tine, care îți va apărea pe ecran atunci când mergi să lucrezi. Aparatele pot fi astfel
folosite și în scop de recuperare sau pentru tratarea anumitor patologii cum ar fi hipertensiune arterială,
diabet zaharat tip II, afecțiuni cardiace, patologii ale șoldului/ genunchiului ș.a.
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© www.cemerita.ro/Orasul

© Sebastian Marcovici

Spațiile tehnice au fost mutate într-un loc unde înainte era pământ, săpându-se camere noi și
extinzându-se subsolul.
Terasa panoramică poate și ea să fie folosită de oamenii prezenți la bazin, ca o extindere a spațiilor de
relaxare amenajate la etajul 1. Iar cu o legătură cu viitoarea terasă-restaurant ce se va amenaja în curtea

© Sebastian Marcovici

interioară a complexului, locul poate fi foarte atractiv.
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Baia Populara Sibiu face parte din Asociația SPA România, iar cei doi care m-au însoțit în turul meu prin
noua clădire restaurată au fost aleși vicepreședinte, respectiv secretar general al Asociației, astfel că este
de la sine înțeles de ce Baia Populară are o atenție sporită și spre oferirea unor astfel de servicii.
Pe lângă piscina de 22 m lungime, Baia Populară oferă și:
saună uscată (finlandeză), încălzită cu ajutorul rocilor vulcanice;
saună umedă, cu aburi, realizată într-o încăpere construită complet din mozaic;
sauna cu sare de Himalaya, folosită și pentru tratarea afecțiunilor respiratorii;
două bazile cu apă rece și caldă;
sală de masaj terapeutic sau de recuperare;
sală de masaj terapeutic pe pat cu pietre Jad;
cameră cu pat de masaj Aqua Relax, ce îți oferă senzația de plutire pe apă caldă.
Aceste ultime două săli destinate masajului pot fi folosite fără maseur, fiind spații private în care poți săți petreci timpul pentru relaxare. Masajele se pot face și îmbrăcat.

© Sebastian Marcovici

© Sebastian Marcovici

Baia Populară Sibiu a câștigat, în anul 2021,
premiul la categoria Best Historical Spa în
cadrul Galei de premiere a Excelenței în
Industria Wellbeing din România, singurul
eveniment din Europa de Est aflat sub înaltul
patronaj al World Spa Organisation.
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Fostul turn de apă a fost și
el complet reabilitat și
pregătit pentru vizitare.
Aici ar merita amenajată o
expoziție

despre

istoria

complexului care să te ducă
până la nivelul 6 al clădirii,
acolo de unde poți vedea
orașul de la înălțime.

Eu cunoșteam această clădire ca
Baia Neptun, dar ea a revenit, în
anul 2014, la numele original: Baia
Populară Sibiu. Și nu degeaba - aici
a fost refăcută și dată în folosință și
zona de îngrijire corporală pentru
persoanele care nu au posibilitatea
deținerii unei băi acasă. Costul
serviciului este de 5 lei pentru 30 de
minute, iar clienții primesc în acești
bani și un prosop și un săpun.
Înainte de începerea lucrărilor de
reabilitare și modernizare, pentru
acest

serviciu

au

venit

la

Baia

Populară peste 1.500 de clienți.

© Baia Populara Sibiu

© www.cemerita.ro/Orasul
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Baia Populară va deveni monument istoric

Cinci milioane de euro au costat lucrările, este adevărat, dar
acum chiar putem spune că Baia Populară este o poveste cu
trecut și viitor așa cum se promova la deschiderea ce a avut loc
la începutul lunii iulie 2021.

Baia Populară tocmai ce a primit confirmarea că dosarul depus la Ministerul Culturii a fost aprobat,
astfel că în curând clădirea va deveni monument istoric. Acest lucru va asigura păstrarea elementelor
istorice ale clădirii, dar va oferi și șansa atragerii de fonduri destinate conservării monumentelor
istorice.
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EFdeN
VATRA
Solar Decathlon 21/22

România nu lipsește
de la Solar Decathlon!

30 de studenți participă luna acesta la
competiția

Solar

Decathlon

21/22,

Wuppertal, Germania, cu prototipul
EFdeN

VATRA,

un

nou

model

de

locuință sustenabilă care facilitează
formarea de comunități, inspirat chiar

Conf.dr.arh. Dorina Onescu-Tărbujaru
Faculty advisor EFdeN

de vatra românească.

EFdeN a ajuns să poată acoperi 85% din costurile
proiectului. La câteva zile distanță de finala celei mai
prestigioase competiții de case solare și tehnologii
integrate din lume, Solar Decathlon, echipa de studenți
reprezentantă a României, EFdeN, mai are nevoie de
ajutor pentru a rămâne în competiție.

Cum poți ajuta și tu EFdeN să reprezinte România la cea mai mare
competiție de case solare și tehnologii integrate? 1 km = 1 donație.
Poți susține echipa până la data de 5 iulie prin următoarele
modalități:

●
●

Poți dona pe linkul efden.org/sustine
Direct în contul RO55RNCB0090137869960001 (RON) sau
RO28RNCB0090137869960002 (EUR). Conturile sunt deschise la
BCR pe numele: Asociația Solar Decatlon București.

●

Like sau Share, pe Instagram, Facebook, Linkedin, Whatsapp, la

telefon, pe email sau în viu grai, ajută-ne să ducem vestea mai
departe;
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EFdeN a lansat campania
„Ready, Steady, Go” pentru a
strânge

suma

totală

de

300.000 euro, reprezentând
fondurile

necesare

trans-

portului prototipului EFdeN
VATRA până în Germania și
nevoilor logistice din cadrul
competiției. Acum, la 3 săptămâni de la lansarea campaniei, au mai rămas de
strân 150.000 de euro.

Pentru a termina prototipul VATRA și a intra în finala competiției, echipa are de parcurs 2000 de
kilometri cu un cost de 150 de euro pentru fiecare kilometru, care îi aduce mai aproape de destinația
finală: competiția Solar Decathlon Europe.

În total, echipa va fi plecată timp de 43 de zile, timp în care studenții vor trece prin mai multe faze și
probe ale competiției:
faza de asamblare a casei de 15 zile,
o perioadă de monitorizare de 7 zile,
o perioadă de prezentări către publicul larg, jurii și specialiști de 14 zile unde sunt așteptați 200.000
de vizitatori
dezasamblarea în 7 zile.

●
●
●
●

Cele 10 concursuri care stau la baza Solar Decathlon provoacă studenții să proiecteze și să
construiască clădiri performante, cu emisii scăzute de carbon, care atenuează schimbările climatice și
ne îmbunătățesc calitatea vieții printr-o mai mare accesibilitate, reziliență și eficiență energetică.
Câștigătorii sunt acele echipe care îmbină cel mai bine arhitectura, ingineria și inovația cu
sustenabilitatea.
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„Gheorghe Leahu”

Concurs pentru tinerii arhitecți acuareliști
Pe 10 mai, de ziua de naștere a arhitectului Gheorghe Leahu, la
Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, a avut loc prima ediție a
concursului care-i poartă numele, dedicat tinerilor arhitecți
acuareliști.

Ana Teodora Necula
Câștigătoarea concursului
„Gheorghe Leahu” este Ana
Teodora Necula, studentă la
Universitatea de Arhitectură
„Ion Mincu” din București.
A expus trei acuarele, toate
primind aprecierea juriului.
„Pictura e un refugiu de la rutina
de studentă la arhitectură, o pauză
de la proiectare. E vorba de emoția
pe care o simt. E important pentru
mine să simt atmosfera, să mă
transpun în ceea ce pictez, prin
lumini și umbre.”

Această manifestare va fi una
anuală și a fost inițiată de doamna
Viorica Leahu în memoria soțului ei.
Câștigătoarea concursului este Ana
Teodora
Necula,
studentă
la
Universitatea de Arhitectură „Ion
Mincu” din București.
Au mai fost nominalizate lucrările
Ioanei Boghian și ale Mariei Tănase.
Numărul participanților a depășit
așteptările organizatorilor: au fost
40 de concurenți și 69 de lucrări.
La eveniment au fost prezenți mai
mulți arhitecți acuareliști, precum
Mircea Corcodel, Dan Vucicovici,
Vladimir Teodorescu.
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ARH. ILEANA TUREANU

PREȘEDINTA UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
„Nu credeam că vom reuși să facem un concurs de-adevăratelea. Mă
întrebam care ar trebui să fie numărul minim de participanți ca să
putem spune că a fost un concurs. Ceea ce s-a întâmplat a depășit cu
mult așteptările și previziunile noastre. Doamna Leahu a avut inițiativa
acestui concurs și ni s-a adresat nouă. Ni s-a părut o misiune
imposibilă, dar am dat sarcina aceasta celor doi colegi ai noștri Mara
Banu și Vlad Brătuleanu, cred că datorită lor am avut peste 40 de
participanți. Avem aici mari arhitecți acuareliști în afară de membrii
juriului. Sper că domnul Bucicovici se va ocupa în anii viitori de acest
concurs. Singurul lucru fix va rămâne ceremonia din 10 mai, când e
ziua de naștere a arhitectului Gheorghe Leahu, este condiția stabilită
de doamna Leahu care sponsorizează și oferă premiul acestui
concurs”.

VIORICA LEAHU

INIȚIATOAREA CONCURSULUI
„Acest concurs a fost și dorința soțului meu. Ideea premierii pe 10 mai
este dragă sufletului meu. Mă bucur că doamna Tureanu a acceptat
din prima propunerea mea, chiar dacă era foarte ocupată. Domnul
Leahu a avut o expoziție la Cercul Militar atunci când a împlinit 70 de
ani și pe simeze erau 90 de acuarele. Cineva îl întrebase atunci câte
acuarele va expune când va avea 90 de ani, iar el a răspuns 70. Am vrut
să-i țin promisiunea cu măcar o acuarelă în această expoziție”.
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ARH. MIRCEA CORCODEL

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI ARHITECȚILOR ACUARELIȘTI,
MEMBRU AL JURIULUI
„În calitate de președinte al Asociației Arhitecților Acuareliști vă invit în
mijlocul nostru să facem echipă, ne dorim să promovăm studenții
arhitecți prin și în acuarelă. Toată lumea știe că facem locuințe, tot
felul de proiecte, dar despre acuarelele noastre nu știu mulți. Profesorii
noștri făceau asta în primii patru ani de învățământ și aș vrea să
ducem tradiția școlii mai departe. Felicitări participanților, m-ați
surprins plăcut. Am avut clemență față de toți cei care au participat,
pentru că nu practică în fiecare zi, ci periodic. Unii dintre ei se vede că
au lucrat puțin mai mult și asta contează. Acuarela este cea mai veche
și cea mai grea tehnică în pictură”.

GABRIELA DRĂGHICI

ARTIST PLASTIC, MEMBRU AL JURIULUI
„Cel mai important este exercițiul zilnic. Să nu lăsați acuarela, hârtia, vă
scoate puțin din cotidian și este și o completare în profesia voastră”.
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Despre lucrarea câștigătoare dl arh. Mircea Corcodel a comentat: „Este cea mai complexă acuarelă, mă
refer la compoziție, încadrare, tehnică, profunzime și spontaneitate. Nu e bibilită, ci transmite emoția, nu
contează subiectul, important e că transmite acel ceva pe care nu-l vede oricine. De asta e și grea
acuarela, e important să surprinzi emoția de moment, pentru că nu avem tot timpul aceleași emoții.
Contează foarte mult lumina, contrastele. Lucrarea aceasta are cele mai multe calități, fiind realizată de
o studentă la arhitectură, este și bine construită. Multe lucrări sunt construite greșit, dar nu am judecat
prea mult din perspectiva aceasta. Am ales, însă, o acuarelă care să răspundă la toate criteriile: încadrare,
compoziție, culoare, expresie, spontaneitate, autenticitate”.
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Celelalte două lucrări nominalizate aparținând Ioanei Boghian și Mariei Tănase

link foto: https://we.tl/t-n68dk0nHXV

link video: https://we.tl/t-xnWBOKOdlg
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EXPOZIȚIE DE ACUARELĂ

MIRCEA CORCODEL

INCANDESCENT
Ioana Condurăteanu Art și Galeria Occidentului a găzduit
vernisajul expoziției de acuarelă „Incandescent” a artistului arh.
Mircea

Corcodel,

pe

data

de

11

mai

2022.

Sponsorii

evenimentului au fost SHEBA BIJUTERII și CAT-DESIGN. Curator
critic de artă - Ana Maria Măciucă.
„Sunt fericit că am fost înconjurat de mulți prieteni care șiau rupt din timpul liber să fie
alături de mine. Am fost fericit
că am putut expune într-un
cadru deosebit oferit de
doamna Andreea Christodorescu, la Galeria Occidentului.
Mă bucur de asemenea că au
venit până astazi multe
persoane care nu au reușit să
ajungă la vernisaj.”
(Mircea Corcodel)
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ANA MARIA MĂCIUCĂ
CRITIC ȘI ISTORIC DE ARTĂ, CURATORUL EXPOZIȚIEI
„Primăvara este un prilej de mare bucurie pe care îl sărbătorim în fiecare an. Ne aduce și de această dată
soare și speranță în suflete, iubire față de tot ce ne înconjoară, atât față de oamenii care ne sunt
apropiați, cât și față de natură. Acum sentimentele sunt parcă și mai puternice, ținând seama de faptul
că în ultimii doi ani am fost lipsiți de socializarea directă, de întâlnirea cu publicul, de impactul
nemijlocit cu creația plastică.
Un exemplu în acest sens îl reprezintă și expoziția de față, intitulată sugestiv Incandescent, care poartă
semnătura unui maestru al acuarelei – Mircea Corcodel. Talentat acuarelist român de renume mondial,
arhitect de formație profesională, Mircea Corcodel celebrează arta de reprezentare incandescentă care
se constituie într-o expoziție încântătoare ce crează un deosebit răsfăț trăirilor noastre emoționale și
aduce un plus de lumină în acest cadru ospitalier oferit de Galeria Occidentului.
Sunt peste 30 de lucrări, mare parte cu tematică urbană: peisaje, clădiri reprezentative. Expoziția de față
se distinge prin înaltul rafinament cu care artistul abordează această temă delicată, prin tehnica sa
predilectă, acuarela, caracterizată de nota de originalitate definitorie a întregii sale creații.
După cum știm, un gen de pictură extrem de greu de practicat la un nivel înalt de realism al imaginii,
acuarela este o tehnică care cere o stăpânire riguroasă a construcției, modul folosirii apei pentru crearea
echilibrului având o importanță primordială. O singură tușă nesigură poate compromite munca pentru
întreaga compoziție.
Adept al impresionismului, Mircea pictează pete de lumină în culori strălucitoare a căror vibrație dau
farmec întregului, precizia cu care își trasează sentimentele și impulsurile în imaginea finită creând o
pledoarie în favoarea stilului său personal inconfundabil”.
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Foto: arh. Mircea ȚIBULEAC
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link foto: https://we.tl/t-WTqnQEVnHZ

link video: https://we.tl/t-fOVF1OQ8nJ

pag. 34

expo pictură și acuarelă

arh. Rodica & Alexandru Panaitescu
text: arh. Alexandru PANAITESCU
foto: Raluca Croitoru & Răzvan Hatea

Autorii
expoziției

Din inițiativa arh. Emil Ivănescu, președintele Filialei
București a OAR, în spațiul EXPOHUB de la demisolul
sediului acesteia din str. Sf. Constantin 32, s-a inițiat din
martie 2022 găzduirea periodică a unor expoziții ale
arhitecților, având o tematică diversă, atât profesională, dar
și de artă plastică. În cadrul acestora s-a înscris, în perioada
12-24 mai, și expoziția TATONĂRI, care a prezentat lucrări
de pictură și acuarelă, într-un tandem de familie, ale
arhitecților Rodica și Alexandru Panaitescu.
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Lucrările expuse sunt nu numai expresia unui hobby manifestat încă din tinerețe, dar și a dorinței
permanente de investigare și înțelegere a mediului construit, inclusiv prin exerciții de artă plastică
realizate cu modalități stilistice variate, rodul unor diverse tatonări, multe dintre ele făcute în timpul
pandemiei.
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Tablourile, de dimensiuni variate, de la 30x30 până la 50x70 cm, în cazul picturii în ulei, executate de
regulă pe suport din pânză sau acuarele circa A4 sau chiar mai mici, pe hârtie cu scame din bumbac de
300 g/mp, au cu precădere o tematică de arhitectură, în special urbană, redând impresii din diverse
călătorii, inițial reținute fotografic.
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În cazul picturilor lui Alexandru Panaitescu (36 de lucrări) o bună parte sunt din Paris, cu o focalizare
specială pe zona Montmartre, dar și din Italia, Grecia sau cu un interes deosebit și pentru Egipt - Valea
Nilului. Imaginile bucureștene sunt marea majoritate din zona Parcului Plumbuita, surprinse începând
cu mijlocul anilor 1980 în diverse sezoane, dar și de la Podul Izvor.
Dintre cele 41 de lucrări ale Rodicăi Panaitescu, 11 sunt picturi în ulei, redând cu precădere imagini din
Veneția și zonele învecinate (Burano și Murano). Restul sunt acuarele cu o tematică diversă,
predominând cea florală.
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Montarea expoziției a beneficiat de sprijinul plin de entuziasm al prietenelor noastre mai tinere Monica
și Raluca Croitoru, împreună cu Isabelle Teodorescu, Marius Iordache și Cristi Zaharia, din cadrul Filialei
București a OAR, cărora le adresăm multe mulțumiri.
Într-o atmosferă călduroasă, în după-masa zilei de 12 mai, vernisajul expoziției, prezentată de prof. arh.
Mircea Ochinciuc, a prilejuit o reuniune cu numeroși prieteni ai autorilor, care au apreciat cu
binevoitoare generozitate încercările artistice ale acestora.
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FOTO: ARH. IOANA MIHĂIESCU & PETRU DALEA

LA REȘIȚA

PROIECT MANIFEST

TEXT: ARH. IOANA MIHĂIESCU
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Maestrul Constantin Lucaci (1923-2014), artist plastic de sorginte bănățeană (n. la Bocșa Caraș Severin),
are amplasate două lucrări în derularea urbană a Municipiului Reșița: fântâna cinetică din Piața
centrală a orașului (inaugurată la 23 aug.1984), una dintre cele 9 fântâni cinetice realizate de maestru în
România și monumentul Eroilor Neamului (2005), amplasat în zona centrală (parcul central
„Tricolorului”) al cartierului dormitor Govândari al orașului. Îi plăcea să spună că Beethoven a scris 9
simfonii, iar el a realizat 9 fântâni cinetice, amplasate toate în zone vizibile ale orașelor României
(Constanța - 1971; Turnu Severin - 1979; Vaslui - 1981; Reșița - 1984 - recompensată cu Premiul Herder;
Brăila - 3 fântâni 1988-1992; Giurgiu - 2000; Alba Iulia - 2007) .

Fântâna cinetică din centrul Reșiței
autor: Constantin Lucaci

Monumentul Eroilor Neamului (Constantin Lucaci)
înainte de instalația-performance a lui Nicolae
Comănescu

Monumentul Eroilor Neamului, amplasat într-o margine de parc de cartier, dar cu multă vizibilitate
pietonală, este reprezentat de un „zbor frânt”, captiv în două învelișuri de inox, amplasate pe un soclu
impozant, paralelipipedic, din beton placat cu granit negru. Sistematizarea verticală, reprezentată de 2
pachete de trepte perimetrale, cu platouri de odihnă, se supune acelorași finisaje. Înspre pietonalul
zonei, alte două prisme din beton, de data aceasta mult mai mici, placate cu granit negru, susțin două
volume de inox, reprezentând 2 flăcări.
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Suntem

pe

recunoscători

deplin
maestrului

pentru aceste 2 obiective
de for public, chiar dacă
„uităm” să le și întreținem,
așa cum s-a întâmplat cu
Monumentul Eroilor, unde
placajul

de

granit

s-a

desprins

pe

alocuri,

s-a

crăpat, s-a pătat de săruri, a
fost zgâriat, dar acest lucru
nu a deranjat pe nimeni,
oamenii
treacă

continuau
inert

„Monumentul

pe

să
lângă

nostru”,

cu

care ne obișnuiserăm, unde,
din când în când se mai
jucau copiii și o dată pe an,
în fața unei prezențe din ce
în

ce

mai

rarefiate

de

participanți și oficialități, se
depuneau coroane de flori.

Fântâna cinetică din centrul Reșiței
autor: Constantin Lucaci

De circa un an și jumătate, municipiul de pe Bârzava suferă o trezire din letargia repetării formulelor: „NU
se face mare lucru. NU avem niciun viitor. Nu e nicio schimbare. NU avem locuri de muncă. NU, NU,
NU...”. A început aici, sub un suflu întreținut de administrația locală o conversie. Orașul, în care focul
aproape s-a stins, își șterge lacrimile și încearcă o renaștere susținută de acte culturale care au ecouri
naționale și chiar internaționale, începe să își redescopere monumentele industriale și civile, pe care
dorește să le aducă la viață, se uită de jur împrejur și vede în ce peisaj minunat trăiește, se apleacă
asupra oamenilor.
Expozițiile de anul trecut (an jubiliar - 250 de ani de industrie siderurgică la Reșița) ale artiștilor Dumitru
Gorzo (afișată atipic în geamurile Magazinului universal al orașului, lăsat gol și neîngrijit de ani de zile), în
fața Muzeului de istorie a Banatului montan (instalația „Gheorghe”) sau în sălile aceluiași muzeu și a lui
Nicolae Comănescu (deschisă o jumătate de oră în incinta decrepită a clădirii Școlii Pittner monument categoria „B”, care va intra în restaurare prin fonduri norvegiene), lucrări executate cu
materie istorică (praf de argilă din cărămizile nearse ale școlii, praf de cărbune din curtea combinatului,
rugină colectată de pe piesele metalice îmbătrânite ale orașului), au stimulat tot felul de reacții:
admirație, uimire, dezaprobare, încântare, lacrimi, zâmbete în colțul gurii, comentarii nenumărate.
Între timp, o tabără de sculptură în metal, desfășurată în incinta unei hale părăsite - Hala Minda, care s-a
mai „curățat” un pic și care se va restaura cât de curând, a adus în oraș, la vernisajul ei, 200 de oameni
importați promotori ai artei contemporane românești și a lăsat, de asemenea, orașului 6 sculpturi
monumentale (autori: Peter Jecza, Roman Cotoșman, Doru Covrig, Ingo Glass, Aurel Vlad, Constantin
Flondor), lucrări care își vor găsi în timp câte un loc, în zone special amenajate, pe malurile Bârzavei.
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Reșița, a propus administrației locale o lucrare Manifest, care intră în
zona de instalație-performance.

Impresionat, ca de altfel tot neamul românesc, de războiul din Ucraina, propune o „baricadare/
îmbrăcare” a soclului monumentului Eroilor Neamului al maestrului Lucaci cu saci umpluți cu nisip,
așezați temeinic unul peste celălalt.
Este un mesaj spre apărarea valorilor (se știe că în vreme de război și acesta este un mod de a-ți proteja
statuile, lucrările publice de artă, intrările în biserici), dar este și un mesaj pentru a sta apropiați unul de
celălalt (precum sacii din stivă), este un mesaj că ne pasă de drama din Ucraina, este și o atenționare că
monumentul a fost lăsat de izbeliște etc, până la urmă, este un gând, o idee, un manifest.
În același spirit, în Ucraina, la Odessa, s-a „baricadat” un monument, la Cernăuți așijderea, de asemenea,
în Polonia.
Ideea artistului este aprobată instantaneu de administrația locală, care i-a furnizat sacii (peste 2000),
lopețile, nisipul (peste 6 tone), o macara, iar Nicolae Comănescu și-a suflecat mânecile alături de câțiva
voluntari și... a început să umple sacii cu nisip, să-i poarte pe spinare, din ce în ce mai sus. Începutul
lucrării s-a făcut printre fulgii de nea ai începutului capricios de aprilie și s-a terminat în ploaia de petale
din aceeași lună (18 aprilie).

Scene din perioada de lucru. Monumentul capătă o „platoșă" din saci de nisip.
Artistul Nicolae Comănescu, implicat trup și suflet în lucrare.
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Lucrarea a împărțit orașul în două tabere: pro și contra.

Războiul vorbelor s-a dus în mare parte pe Facebook, a fost plin de argumente (creștem o valoare
existentă cu o valoare adăugată, protestăm față de război, ne stingem teama („Mai rău ca moartea”; așa
cum s-a numit lucrarea).
În cealaltă tabără se vorbea despre profanarea monumentului maestrului Lucaci, intervenția agresivă
asupra lucrării existente, despre legislația monumentelor de for public, protecția patrimoniului. Undeva,
în fundal, un cor de opinii foloseau expresii pe note tulburi și joase, de genul: ce prostie mai e și asta, dați
jos ACUM mizeria de pe lucrarea lui Lucaci, un eșec, o pierdere de bani, avem gropi în asfalt de astupat,
nu monumente de ofensat... nesimți... ș.a.m.d.).

Dialog fără cuvinte: Monumentul Eroilor Neamului și
Catedrala „Schimbarea la față”

Catedrala oglindită în apele monumentului

Am fost din prima zi la fața locului. Nu mi-a cerut nimeni acest lucru, dar curiozitatea a fost nestăpânită.
Intervenția pe monumentul lui Lucaci m-a făcut să-l redescopăr în altă notă și altă vibrație: cu proporția
inițială alterată de brâul gros de saci albi cu nisip, părea acum mai scund și mai „înrădăcinat”, iar aripile
frânte, din inox strălucitor în soare, deveniseră deodată foarte înalte și zvelte, parcă zburau la propriu
spre cer... Undeva, pe curba lină a unei inflexiuni în formă de zbor, inoxul oglindea într-un petec de
material, la apus de soare, turlele deformate, prelungi ca niște degete, ale Catedralei „Schimbarea la
față”, lângă care este amplasat Monumentul. Albul sacilor în locul granitului negru introducea o altă
lumină, contrastele de străluciri și umbre deveniseră foarte expresive, relieful ondulat al soclului îi dădea
materialitate fremătândă...
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Ce poveste interesantă!
E foarte bine că oamenii s-au trezit din letargie și din griul cotidian, măcar pentru câteva zile, că au avut
opinii și că și le-au exprimat fățiș (mai mult sau mai puțin agresiv), că Nicolae Comănescu a fost o
interfață puternică (nu l-au descurajat comentariile biciuitoare, ad-hoc, a încercat să explice, să
argumenteze și uneori chiar a reușit să convingă) și că a finalizat ceea ce a început.
I s-au alăturat la propriu, mânuind lopata și sacii cu nisip: reprezentanți ai Primăriei Reșița, printre care
consilierul cultural Dorinel Hotnogu, artiștii vizuali Dumitru Gorzo, Dan Popescu - curator, critic de artă,
Ramon Sadîc, Lina Țărmure - curator (toți din București), Mugur Grosu - poet, București, Marian
Truțulescu, Bogdan Piperiu, Daniel Brici - artiști plastici locali, dl Hugo, Mihaela Malița, Marian Apostol,
Florin Safer, Petru Dalea (toți din Reșița), apoi oameni simpli de pe stradă, tineri sau pensionari, femei și
adolescenți.

Pe 18 aprilie, în fâșâitul ultimilor saci umpluți și cărați pe amplasament, fără amplificatoare, covor roșu,
panglici și discursuri sofisticate, într-o notă de normalitate, s-a inaugurat lucrarea Manifest „Mai rău ca
Moartea”.
Au fost prezenți oameni de cultură din Timișoara, Rm. Vâlcea, București, Reșița.
În loc de încheiere:
1.monumentul lui Constantin Lucaci nu este înscris (încă) pe nicio listă de monumente de for public
aprobată de Ministerul Culturii;
2. probabil că va trebui reanalizată legislația legată de cât de invazivă poate fi o intervenție de ARTĂ pe
un monument de for public existent și în ce condiții se poate realiza.
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Am constatat că, în Reșița, ORACOLUL vorbește prin monumentele sale de for public. De exemplu, în
anul 1984, Constantin Lucaci, prefigurând căderea economică de după 1989 a orașului și diminuarea
dramatică a focului la Reșița, plantează în centrul orașului un semn de apă, adică Fântâna lui cinetică,
producând o schimbare a semnului de foc, cu care orașul se identificase din 1771, oriunde ai fi mers. Ne
spunea: „Fiți atenți, vi se schimbă istoria!”.
Vine acum, Nicolae Comănescu și ne spune: Atenție! Războiul este la poarta țării, fiți uniți, apărați-vă
valorile! Vorbește printr-un monument de for public!
Pe cel mai important deal al Reșiței, Dealul Crucii, în jurul căruia se înfășoară tot orașul, există încă din
1874 o cruce - și ea monument de for public, ridicată cu ocazia Revoluției de la 1848, denumită Crucea lui
Herglotz (personaj istoric implicat în această Revoluție). Legenda spune că, odată cu ridicarea ei, orașul a
fost ferit de catastrofe; războaiele au trecut peste oraș fără a-l afecta, fără bombardamente, nu s-au
produs calamități naturale: alunecări de teren, viituri, cutremure, nu s-au rupt barajele.
După 1989, atunci când orașul a
căzut dramatic economic, când
piața centrală devenise scena
permanentă a grevelor, Crucea
lui Herglotz a fost vandalizată,
distrugându-i-se platforma, treptele, parapetele de bordare,
spoliindu-se majoritatea elementelor metalice, lăsându-i-se
neatinsă doar crucea metalică și
silueta hristică agățată de ea. În
2021, Primăria Reșița a alocat
fonduri și a restaurat acest
monument. El a renăscut, si-a
recăpătat demnitatea și..., sigur,
menirea de apărător al orașului.
Și ea ne spune implicit: Sunt
aici, nu vă fie teamă, vă apăr!

Acest lucru mă face să cred că,
în Reșița, glasul ARMELOR nu
se va auzi niciodată, în schimb
în volute largi, învăluitoare, va
vibra glasul ARTELOR!
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PARTEA A II-A

Materialele textile:
sustenabilitate și
tehnologie
Prof.dr.habil.arh.Beatrice-Gabriela JÖGER
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2.3. ETICA PRODUCȚIEI

O producție etică trebuie în primul rând să aibă trasabilitate și să utilizeze resursele umane în mod
echitabil.
Tehnologia blockchain

În scopul urmăririi originii vâscozei în lanțul de aprovizionare cu textile din opt țări a fost pus la punct un
proiect pilot care va utiliza tehnologia blockchain pentru identificarea sursei materiei prime. Proiectul de
trasabilitate a vâscozei, promovat de Fashion for Good, are colaborarea grupului Kering și a retailerului
Bestseller.
Conform Fashion for Good, în fiecare an aproximativ șase milioane de tone de vâscoză sunt folosite
pentru a produce îmbrăcăminte și se așteaptă să crească cererea. „Cu o estimare că 30% din vâscoză
provine din păduri pe cale de dispariție, asigurându-se că fibrele provin din surse regenerabile o vor
garanta ca una dintre fibrele durabile ale viitorului” [1].
Resursele umane

Dacă în anii 1980, accentul din industria textilelor se punea pe viteză și pentru a reduce timpii de livrare
producția de modă rapidă s-a stabilit în țări precum Italia, Turcia și Maroc, precum și pe alte piețe
apropiate de Europa, după anul 2000, siguranța consumatorilor s-a concentrat în Europa, alături de
protecția lucrătorilor și a mediului în timpul producției. Au fost introduse noi cerințe legale obligatorii
referitoare la siguranța produselor și utilizarea substanțelor chimice (REACH) și au fost demarate
inițiative de respectarea a normelor sociale.
Toate acestea nu au putut împiedica practicile neetice să persiste în lanțurile internaționale de
aprovizionare pentru îmbrăcăminte și textile pentru casă. Dezastrul de la Rana Plaza din 2013 a subliniat
acest fapt într-un mod dramatic. O clădire a fabricii de confecții s-a prăbușit în Dhaka, Bangladesh,
ucigând 1.134 de oameni și lăsând mulți alți răniți.
Ca răspuns, au fost înființate noi inițiative precum ACCORD (în mare parte semnatari europeni) și Alianța
pentru securitatea lucrătorilor din Bangladesh (în mare parte semnatari din SUA) pentru a aborda
drepturile lucrătorilor și siguranța clădirilor.
Schimbarea

Multiple studii arată că transparența este cheia succesului pentru firmele de textile de îmbrăcăminte și
interior.
Studiul realizat de firma Lenzing în prima parte a anului 2020 a relevat mai ales efectele Covid-19 și ale
carantinei:

[1] https://reports.fashionforgood.com/wp-content/uploads/2021/06/VISCOSE-TRACEABILITYPILOT.pdf
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•oamenii au fost mai atenți la lumea naturală din jurul lor;
•au luat decizii de cumpărare mai înțelepte și a crescut cererea de produse ecologice care pot ajuta la
protejarea planetei;
•materialul este printre primii trei factori care influențează decizia de cumpărare (44%);
•peste 60% ar dori produse reciclabile și biodegradabile.
Pentru a stimula schimbarea, Lenzing a inițiat o abordare cu trei piloni în scopul creșterii colaborării
industriale și îndreptarea spre sustenabilitate, asigurând un grad mai mare de transparență și permițând
verificarea originii materiei prime de la procesul de producție până la piesa finală:
1. tehnologia specială de identificare a fibrelor;
2. un sistem de urmărire bazat pe blockchain;
3. colaborarea și planificarea pro-activă a lanțului de aprovizionare.
O astfel de abordare este, de asemenea, completată de platforma personalizată de e-branding a Lenzing
pentru producători și mărci, oferind suport unic pentru certificarea țesăturilor, inclusiv testarea
țesăturilor, numerele de identificare și etichetele pentru a oferi asigurarea că sustenabilitatea este parte
din fiecare etapă a lanțului de aprovizionare.

2.4. RISIPA

În domeniul îmbrăcămintei, așa cum am văzut în tabelul ce prezenta situația mondială a industriei de
confecții și textile, în ultimii 15 ani cheltuielile consumatorilor au crescut cu 60%, dar durata de purtare
a acestora a scăzut la jumătate.

Aceasta se datorează nu uzării produselor, chiar dacă prețul acestora a scăzut continuu însă calitatea nu
întotdeauna, ci schimbării modei, a tendințelor. Majoritatea sunt aruncate după 1 an, fenomen numit
„Fast fashion”. La textilele de interior durata medie de utilizare conform modei este de circa 5 ani. Acest
fenomen are repercusiuni pe întregul lanț de producție, utilizare și post-utilizare a obiectelor textile.
Acest lucru nu se întâmpla până în primele decenii ale secolului al XX-lea când majoritatea
consumatorilor din Europa și SUA își cumpărau îmbrăcămintea de la magazine locale unde beneficiau
de servicii personalizate, în funcție de gusturi, buget și constituția fizică. Producția de serie mare a dus la
dispariția acestui meșteșug, generând totodată supraproducție, risipă și inclusiv lucruri nefolosite.
Iată mai jos o comparație a țărilor europene care poluează cel mai mult în domeniul textilelor. Datele
sunt din studiul elaborat de LABFRESH [2], o companie de îmbrăcăminte sustenabilă pentru bărbați.
Tabelul 3. [3]

[2] https://www.circularonline.co.uk/news/uk-named-fourth-largest-textile-waste-producer-in-europe/
[3] https://www.circularonline.co.uk/news/uk-named-fourth-largest-textile-waste-producer-in-europe/
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O soluție poate veni din parte digitalizării: scanarea corpului clientului, probe online, imprimarea 3D pot
oferi viteză răspunsului personalizat și astfel o mai mare flexibilitate potrivită cumpărătorilor. Indirect, se
pot reduce și risipa și nepotrivirile, se poate contribui la transparența lanțului de producție și la o mai
mare precizie în dezvoltarea pe baza cerințelor pieței.
De asemenea, lumea virtuală a început a deveni o piață reală.
Decentraland, o platformă de realitate virtuală 3D, a anunțat în iunie 2021 că utilizatorii își pot fabrica și
vinde propriile haine pentru avatare pe site. Cumpărătorii cheltuiesc în medie 140 de dolari pe o piesă de
îmbrăcăminte, plătind cu criptomonede. Un tânăr american de 23 de ani a câștigat astfel în trei
săptămâni salariul său pe un an.
Plata reală a îmbrăcămintei virtuale este acum o realitate, dar este acesta viitorul comerțului cu
amănuntul?
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Numai în Decentralad, volumul vânzărilor de articole purtabile a ajuns la 750.000 USD în prima
jumătate a anului 2021, comparativ cu 267.000 USD în aceeași perioadă a anului trecut. Deja mari firme
ca Louis Vuitton și Burberry au lansat jocuri și accesorii NFT (non fungible tokens).
Există chiar o agenție de investiții imobiliare virtuale, Republic Realm, cu investiții de 10 milioane de
dolari care a construit un centru comercial de realitate virtuală pe platformă.

Imagine 14. Imaginea risipei - depozitare de haine aruncate, compactate:
https://www.benebert.com/work/sustainable-tshirt

Circularitate

În ceea ce privește textilele de interior, modele lansate și aici anual, cu tendințe cromatice și de texturi,
au dus la o viață utilă mult mai scurtă a acestora, media în țările dezvoltate situându-se la circa 5 ani.
Faptul că de multe ori unele produse nu pot fi reparate din cauza lipsei meșterilor din domeniu, duce
din nou la risipă, mai ales în vestul Europei și SUA.
Așa cum am văzut în tabelul cu Scara R a circularității, Repararea este situată în jumătatea superioară a
acesteia, întreținerea și repararea fiind dintre mijloacele foarte bune de prelungire a duratei de viață a
produsului. Exemplele de mai sus ne-au arătat și cum artiștii pot găsi căi de upcycling a deșeurilor de
diverse materiale.
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îndelungată (locuință, automobil etc.) ce-i drept mai scumpe, o
atitudine de întreținere permanentă și de a nu ceda tentațiilor
trecătoare ale modei ar contribui la reducerea deșeurilor și a risipei.

Mai jos, o instalație a lui
Tadeas

Podracky

[4],

student ceh la Eindhoven

2.5. GLOBALIZAREA

care s-a întors la Praga pe
timpul

carantinei

și

a

început a lucra cu ce
materiale a putut găsi.

Outsourcing-ul nu mai este la modă!
După ce au externalizat aproape întregul lanț de aprovizionare cu
articole de îmbrăcăminte și textile în ultimii 50 de ani, piețele
occidentale încearcă să recapete cunoștința circumstanțelor în care
sunt fabricate textilele, inclusiv asupra fabricilor și câmpurilor în care
sunt produse materiile prime. Un număr de mari companii au început
a re-controla întregul lanț de producție și aprovizionare, inclusiv prin
relocarea

producției

în

țara

de

origine.

Această

atitudine

a

reprezentat reacția la o reducere extremă a posibilității de control a
procesului de producție și a unui parcurs echitabil, constatată când
au început a fi implementate standarde mai stricte în domeniu.
Totodată, deși studiile se referă în general la producția de textile
pentru confecții, se cunoaște faptul că în general în timpul pandemiei
costurile de transport ale unui container din Asia în Europa sau SUA
au crescut de 10-15 ori și fără a avea garanția datei de livrare.
[4] https://luxiders.com/newdesigners-embracingcircularity/

Astfel, tot mai mulți producători de materiale și bunuri caută să
relocheze producția, mai ales că și în anii dinaintea pandemiei
avusese loc o creștere a prețului forței de muncă.

3. CONCLUZII

Dincolo de problemele puse de utilizarea unor materiale uneori nesustenabile, textilele abia și-au
început drumul în arhitectura contemporană și a viitorului. Au evoluat cuminți timp de milenii și ne-au
fost adăpost temporar și decorațiune, și le-am neglijat atunci când am descoperit materiale mai solide
care s-au impus prin durabilitate.
Fragilitatea aparentă este astăzi ranforsată - la propriu și la figurat - de tehnologiile pe care le avem la
dispoziție și care ne permit a construi, inspirându-ne adesea din structurile naturii, noi spații (mai)
perene pe care le ambientăm cu obiecte rezultate din reciclarea altora.
Viața textilelor continuă, într-un ciclu permanent, nesfârșit, sperăm.
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Maison Fiber, Prima structură etajată
locuibilă din compozite de fibră de
carbon și de sticlă, realizată de Clusterul
de excelență IntCDC de la Universitatea
din Stuttgart și prezentată la Bienala de
la Arhitectură Veneția 2021.
Foto: B. G. Jöger

pag. 53

URBAN UP
de arh. Monica Popescu

INFO 10

PROGRAMUL „DE-A ARHITECTURA” PENTRU TINERI
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Fiecare dintre noi trăiește orașul, îl folosește. Dar îl și cunoaște? Îl și iubește? Îi înțelege mecanismele de
funcționare? Spațiul orașului este ceva concret, care ne influențează. Dar și noi putem influența
procesele de decizie despre oraș, ca locuitori, indiferent de vârstă. Cum se transformă orașele noastre? Ce
știm despre modul în care se iau deciziile privind proiectele care modifică părți din oraș? Cine decide
cum se cheltuie banii publici și cum putem influența aceste decizii?
La creșterea calității vieții urbane trebuie să contribuie, prin colaborare, toți actorii urbani: administrația,
mediul de afaceri, instituțiile, locuitorii, ONG-urile, iar tinerii pot fi un motor al schimbării. Chiar dacă
legislația din România (ord. 2701/2010) impune informarea și consultarea publică în proiectele de
dezvoltare urbană, ele se fac formal, iar implicarea comunității și atitudinea autorităților nu sunt încă
într-un cerc virtuos care ar conduce la creșterea calității mediului construit.
Lipsa participării comunității locale la decizie este cel mai vizibil manifestată în felul în care spațiul
public este tratat. El e concretizarea unor decizii birocratice care țin seama de o serie de criterii ce nu au
de-a face, de multe ori, cu utilizatorul. La rândul său, neîntrebat, neluat în calcul, utilizatorul se simte ca
în țara nimănui, exacerbându-se nevoia de apărare a spațiului privat.

Tinerii fac parte din comunitatea locală, iar comunitățile își modelează și adaptează spațiul la propriile
nevoi. Înțelegând cum se planifică dezvoltarea unei localități, tinerii vor putea deveni mai conștienți
despre ce pot face în viitor ca să aibă impact în îmbunătățirea orașelor lor.
Sistemul formal de educație nu oferă aceste cunoștințe, astfel, tinerii au o lacună în materie de educație
de mediu construit, drepturile cetățeanului și lipsește impulsul/exercițiul de a prelua inițiativa. Însă dacă
vor primi instrumentele necesare, tinerii vor adopta firesc valorile mediului construit și le vor potența în
comunitățile lor.
Creând un cadru și un set de instrumente pentru implicarea tinerilor în procesele decizionale care
privesc orașul, le dăm o voce tinerilor, să știe că și ei pot contribui cu un impact real în transformarea
orașelor lor.
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URBAN UP!
MEDIU CONSTRUIT PENTRU LICEENI

În al cincilea an de activitate, 2017, Asociația De-a Arhitectura a lansat un nou proiect, „Urban Up! Mediu
construit pentru liceeni”, dorind astfel să își diversifice portofoliul cu încă o grupă de vârstă, cea a
liceenilor, extinzând astfel focusul de la copiii de școală primară și gimnazială asupra cărora se
concentraseră programele până atunci și trecând la etapa următoare de dezvoltare. Sub egida
programului Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun, proiectul a fost selectat în urma unui concurs în
domeniul proiectelor educaționale.

DE CE UN NOU PROGRAM ȘI O NOUĂ GRUPĂ DE VÂRSTĂ?

Deoarece, așa cum menționam și în introducere, am constatat că lipsesc cunoștințe despre felul în care
se transformă mediul nostru de viață. Și, foarte important, pentru că nu sunt prea frecvente ocaziile pe
care le au liceenii de a întâlni profesioniști activi și pasionați care le pot fi repere în dezvoltarea
profesională și exemple de implicare în societate.
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CE ANUME AM VRUT SĂ LE TRANSMITEM
PRIN ACEST PROIECT LICEENILOR?

Foarte concret am dorit să le oferim cunoștințe și atitudini privind valorile mediului construit, dezvoltare
durabilă și rolul lor în procesele de transformare a orașelor lor. Cu ajutorul trainerilor am dorit să le oferim
competențe de a învăța să învețe, de a comunica și lucra în echipă devenind astfel cetățeni conștienți de
mediul construit, dar și promotori ai schimbării în bine a orașelor lor.

CUM AM REALIZAT ACEST LUCRU?

În toamna lui 2017, în zilele de sâmbătă, pentru a avea un timp dedicat lucrului împreună, le-am propus
liceenilor întâlniri cu profesioniști din domeniul mediului construit (arhitecți, urbaniști, ingineri,
antropologi).
Prin exerciții cu multă interactivitate, participanții au înțeles mai bine cum se transformă orașele noastre,
de ce să ne intereseze calitatea în construcții, de ce să ne pese de valorile de patrimoniu, care sunt
locurile interesante pentru a fi alături de ceilalți locuitori care au preocupări similare, cum se pot gândi și
prezenta acele locuri, cât de accesibile sunt anumite zone ale orașului etc.
Atelierele au fost tot atâtea ocazii de a discuta cu profesioniști activi și pasionați care pot fi repere pentru
liceeni în orientarea lor profesională, dar și exemple de implicare în societate.
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Am propus la alegere aceste ateliere pe care fiecare oraș
dintre cele 7 participante în proiect și le-a ales în funcție de
situația locală:

●ATELIER A: „Monument, cine ești?” + „Harta anti-plictiseală”
●ATELIER B: „Un proiect pentru orașul meu” + „Turul orașului”
●ATELIER C: „Nu am chef azi” + „Orașul revendicat”
●ATELIER D: „Accesul pe roți” + „Orașul inculpat”
●EXERCIȚIU BONUS: „Orașul viitorului”
La final de proiect am celebrat împreună cu liceenii și cu toți
cei interesați, prin „Jurnal Urban Up!”, faptul că aceștia au
acceptat invitația noastră și am împărtășit o parte din
materialele, gândurile și atmosfera întâlnirilor noastre. De la

Aici puteți citi broșura

sfârșit de noiembrie 2017, în Timișoara, expoziția finală a avut

Jurnal Urban Up!

loc la mijloc de decembrie 2017 în Brașov, Iași, Sibiu și

Aici puteți citi rezultatele de la

București, pentru ca spre final de an să se încheie cu expoziții

chestionarul de evaluare.

la Cluj-Napoca și Constanța.
ORAȘUL ȘI PROFESIILE MEDIULUI CONSTRUIT

La un an distanță, în perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2018, am reluat proiectul dedicat liceenilor în
parteneriat cu Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive
(PROEDUS) și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din București. În proiectul
„Orașul și profesiile mediului construit” elevi din peste 20 de licee bucureștene, din clasele a IX-a, a X-a și
a XI-a, au luat parte la o serie de 16 ateliere din sfera dezvoltării urbane și a mediului construit susținute
de profesioniști din domeniu (arhitecți și urbaniști).

pag. 58

INFO 10

Premisa de la care am plecat în această ediție a proiectului a fost aceea că creșterea calității vieții
urbane este un deziderat la care trebuie să contribuie, prin colaborare, toți actorii dezvoltării:
administrația publică locală, mediul de afaceri, mediul educațional, locuitorii, organizațiile societății
civile etc. Este neîndoielnic faptul că tinerii au un potențial imens de implicare în acest proces și că, prin
intermediul unor activități educative non-formale, ei pot acumula cunoștințe, pot afla despre posibile
orientări profesionale și își pot forma atitudini propice ca potențialul acesta să se transforme într-o
resursă implicată în dezvoltarea urbană echilibrată.

Scopul proiectului „Orașul și profesiile mediului construit” a fost de a trezi interesul și a focaliza atenția
liceenilor asupra orașului și de a oferi metode de lucru testate deja care pot fi ulterior folosite de cadre
didactice, de organizații non-guvernamentale, de autorități publice locale, pentru ca mediul construit să
fie obiect de studiu și reflecție și pentru ca perspectiva liceenilor asupra acestuia să conteze.
Proiectul și-a propus să îmbunătățească nivelul de înțelegere al tinerilor privind procesul de dezvoltare
urbană și rolul locuitorilor în acest proces, să le dezvolte spiritul critic în relație directă cu mediul
construit din București și să le ofere informații despre profesiile conexe.
Atelierele gratuite au fost organizate la final de săptămână, câte 4 în paralel, pe 3-4 noiembrie 2018 și pe
10-11 noiembrie 2018, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din București.
Ideile activităților s-au bazat pe scenariile dezvoltate anterior în cadrul proiectului „Urban Up! Mediu
construit pentru liceeni” realizat în anul 2017 sub egida programului Împreună cu Lidl pentru un viitor
mai bun.
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Pe 28 noiembrie 2018 a avut loc expoziția eveniment „Orașul și profesiile mediului construit” cu ocazia
încheierii proiectului în sala „Galeria arhitecților români creatori de patrimoniu” din Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din București. Expoziția interactivă a fost un prilej de
admirat lucrările liceenilor care au participat la cele 16 ateliere, dar și o oportunitate de a socializa și a
continua joaca serioasă despre și cu orașul. De asemenea, expoziția a fost o oportunitate de lansare a
unei publicații care poate constitui o bună sursă de inspirație pentru profesorii ce doresc să folosească
mediul construit drept resursă educațională.

Publicația

„Mediul

construit

-

material

didactic

și

experiențe

educaționale” a fost elaborată în cadrul proiectului și poate fi descărcată
de aici.
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URBAN UP FELLOWSHIP - LET’S HELP
URBAN UP GROW UP

În 2022 continuăm programul început în 2017 și mergem un pas mai departe. Anul acesta am invitat
alături de noi studenții/masteranzii/doctoranzi (la Arhitectură, Urbanism, Construcții, Sociologie,
Antropologie și Științe politice, Psihologie și Științele educației, Jurnalism sau alte domenii) la „Urban Up
Fellowship” să creăm împreună scenarii și materiale suport pentru activități care să fie interesante
pentru liceeni.

„Vrei să trăiești într-o societate cu cetățeni care își cunosc drepturile, care contribuie la influențarea
deciziilor publice și la crearea unor orașe mai prietenoase? Vrei să ai posibilitatea să contribui cu
viziunea ta la formarea unor tineri care știu care sunt mecanismele prin care se transformă mediul lor
de viață și care se pot implica ulterior mai eficient în aceste transformări?
Dacă ești interesat de viața orașului te invităm alături de noi, Asociația De-a Arhitectura, să facem
împreună mai multă educație de mediu construit în licee, în instituții publice sau private de cultură, la
evenimentele comunităților locale, în publicații diverse etc.”
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Înscrierile în proiect au fost deschise până pe 3 aprilie 2022. Ne-am propus să avem alături de noi 20 de
studenți (dintre care 5 locuri le-au fost oferite studenților de la facultăți din afara Bucureștiului) dornici să
participe la crearea unor ateliere de pedagogie urbană dedicate liceenilor care vor participa la toate cele
3 module din programul de fellowship.

S-au înscris 31 de studenți, iar pe 17 și 18 aprilie aceștia au fost invitați la interviuri online cu mentorii De-a
arhitectura pentru a se cunoaște. Mentorii Urban Up Fellowship sunt: Vera Marin și Florin Rădulescu în
echipă cu Antonia Panaitescu; Ioana Micleușanu în echipă cu Gabriela Anghel; Monica Mureșanu și
Miruna Grigorescu în echipă cu Cristina Dumitrescu; Oana Pavăl în echipă cu Maria Duda și Răzvan
Voinea; Oana Valentina Suciu în echipă cu Diana Stancu.
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Modulul I a avut loc în perioada 6-8 mai la Expo HUB OAR București/Casa OAR (sediul Ordinului
Arhitecților din România - Filiala București). În prima zi le-am urat bun venit celor 23 de participanți
selectați, colegele noastre arh. Oana Pavăl și arh. Vera Marin le-au povestit acestora cum arată
următoarele trei zile, le-au prezentat mentorii și au verificat ce așteptări au ei, cei care au decis să
petreacă un weekend prelungit alături de noi. Pentru a-i introduce în agenda zilei următoare
participanții au plecat în oraș la un treasure hunt - studiu de caz Cartierul Creativ. Timp de o oră au avut
libertatea să se organizeze cum au dorit, să pornească la vânătoare de comori în cartier fie pe cont
propriu, fie în grupuri mai mici sau mai mari - provocarea a constat în a se întoarce la timp la Expo HUB
OARB. Am avut frumoasa surpriză să constatăm că exploratorii au respectat timpul dat și că au
colaborat ca un mare grup, împărțindu-se în două grupuri mai mici, de comun acord, doar când au
constatat, după primele locuri ghicite, că nu reușesc să ajungă peste tot într-o oră.

Cea de-a doua zi din Urban Up Fellowship am petrecut-o la Casa OAR București în compania celor 11
invitați care au răspuns cu bucurie apelului nostru. În două intervale orare, 11:00-13:00 și 14:00-17:00,
invitații ne-au vorbit despre inițiative care schimbă în bine viața orașului, despre implicare, bugete
participative, parteneriate între administrația publică locală și cetățeni, grădini urbane, transport
alternativ, locuire și multe alte subiecte interesante.
I-am avut alături de noi în prima parte a zilei pe: George Culda (Bate șaua să priceapă iapa), Maria
Drăghici și Rodica Săvulescu (Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu), Iris Popescu (AMAis), Ileana Szasz
(Asociația Vira), Irina Zamfirescu (ActiveWatch). După masa de prânz au fost alături de noi: Cătălin
Alexandru Cicioiu (Hai cu Bicla), Claudian Doboș (The Legacy Bucharest), Dorothee Hasnaș (112
Patrimoniu, uranusacum.ro, forturi.ro), Mihnea Ghilduș (Dizainăr), Claudia Pamfil și Ilinca Pop.
După ce și-au prezentat organizațiile pe care le reprezintă, invitații s-au împărțit la trei mese mari pe
domeniile: social, economic și mediu și le-au povestit studenților concret despre experiențele lor. Multe
din inițiativele prezentate au fost/s-au regăsit la îmbinarea celor trei domenii și au generat o serie
întreagă de discuții.
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Formatul de „world coffee”, în care participanții au avut ocazia de a trece pe la fiecare masă, a asigurat o
relaționare informală, dinamică și interactivă, un schimb de idei bidirecțional. Pentru că un aspect
important în cadrul acestui program este de a învăța unii de la ceilalți și de a crea împreună scenarii
educaționale pentru liceeni adaptate la nevoile acestora.

În cea de-a treia zi a fost rândul studenților ca, inspirați de resursele și informațiile primite în primele
două zile și de discuțiile cu invitații, să ne prezinte propria lor viziune despre implicare în viața orașului.
Cele 24 de prezentări, structurate sub forma unui PechaKucha, au vorbit despre mentalități noi,
cooperare, incluziune, multidisciplinaritate, puterea tinerilor de a se implica, parteneriatul public-privat și
alte teme pe care participanții le-au considerat relevante. Apartenența la oraș, însușirea orașului, orașe
pentru cetățeni, comunitate au fost doar câteva din ideile exprimate unanim și care relevă această
dorință/nevoie a tinerilor de a fi părtași la schimbare.
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Ideea primului modul a fost de a forma la final cinci echipe care, pe parcursul lunii mai, împreună cu
mentorii De-a arhitectura, să dezvolte scenarii de ateliere interesante pentru liceeni prin care mesajul
implicării în transformările mediul construit să fie înțeles. Direcțiile generale desprinse și în baza cărora
cele 5 echipe vor dezvolta scenariile educaționale în următoarele săptămâni, sunt: protecția
patrimoniului, ecologie, mobilitate, incluziune și mecanisme pentru buna guvernare.
Nevoia de a ajunge la tineri și de a-i implica în deciziile cu privire la orașul lor a fost împărtășită de toți
cei implicați în proiect. Iată ce ne mărturiseau Rodica Săvulescu și Maria Drăghici de la Grupul de
Inițiativă Civică Cișmigiu:
„Încă de acum câțiva ani ne doream să inițiem un proiect de educație ecologică pentru liceele și
facultățile din vecinătatea Grădinii Cișmigiu, dar au apărut mereu alte urgențe, care nu ne-au mai
lăsat timp să dezvoltăm acest proiect așa cum ni-l imaginam.
Totuși, chiar dacă la un nivel mai mic - gândul nostru s-a materializat recent, prin invitația la Urban
Up powered by de-a arhitectura: un program destinat liceenilor și studenților, cu misiunea de a-i ajuta
pe aceștia să își imagineze și să se implice în crearea unui viitor mai bun, cu orașe sustenabile și
incluzive.
Am descoperit la această întâlnire prieteni mai vechi, care pun umărul la treabă să schimbe lucrurile
în bine și împărtășesc cu drag din experiențele lor, pentru a face viața mai ușoară generațiilor care vin
din urmă. Ne-am și făcut prieteni noi - curioși, plini de energie și de idei pe care de-abia așteptăm să le
vedem puse în aplicare! Mulțumim pentru inițiativă & invitație, De-a Arhitectura!”
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Așteptăm cu nerăbdare Modulul 2 care va avea loc la finalul lunii mai la NOD MAkerspace în București.
Între timp, însă, cu sprijinul mentorilor, echipele au început deja să lucreze la schițarea ideilor de
activități pentru liceeni pe cele 5 direcții generale. În cadrul întâlnirii din weekendul 28-29 mai 2022 vom
crea contextul necesar pentru a le aduce pe masă, a le cizela, a le experimenta și a le definitiva.
Pentru că la Modulul III din iunie vom avea oportunitatea de a pilota activitățile create împreună cu
participanții în cadrul unor evenimente culturale sau unor instituții de învățământ din București și din
țară.

Țineți aproape pentru vești din proiectul finanțat prin Swimathon București 2021, eveniment
organizat de Fundația Comunitară București, și prin Cercul Donatorilor 2021, eveniment organizat
de Romanian Diaspora Funding Network (RDFN).
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FRAU ARCHITEKT

ARHITECTE DE EXCEPȚIE DIN
GERMANIA ȘI ROMÂNIA

Peste 100 de ani de creativitate feminină

text: șef lucrări dr. arh. Ana Cristina Tudora
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În această primăvară, timp de o lună, în aprilie și prima parte din mai, Facultatea de Arhitectură „G.M.
Cantacuzino” a devenit gazda unui important eveniment, înscris într-o acțiune culturală mondială,
reprezentat de expoziția „FRAU ARCHITEKT. Peste 100 de ani de creativitate feminină – Arhitecte de
excepție din Germania și România.”

Vernisajul expoziției, organizat în colaborare cu Centrul Cultural German Iași și Uniunea Arhitecților din
România – Filiala Iași, a avut loc vineri, 8 aprilie 2022, începând cu ora 12.00, în cadrul Facultății de
Arhitectură și a deschis oficial evenimentul, bucurându-se de un real interes atât din partea studenților,
cât și din cea a reprezentanților Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

Printre cei care au participat și au luat cuvântul, se numără personalități marcante ale mediului
academic ieșean, practicanți recunoscuți în domeniul arhitecturii, dar și nume sonore ale peisajului
cultural local.

A fost o bucurie și o onoare să
mă pot implica în organizarea
acestui eveniment alături de
domnul conferențiar dr. arh.
Dragoș Ciolacu, cadru didactic
al Facultății de Arhitectură și
președintele Uniunii Arhitecților
din România – Filiala Iași.
Acesta a prezentat în discursul
său de deschidere, contextul
organizării expoziției, apreciind
inițiativa ca fiind un semn că
prezența femeii pe scena
creației
arhitecturale
a
dobândit
recunoașterea
și
vizibilitatea bine-meritate.
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În
continuare,
a
luat
cuvântul Decanul Facutății
de
Arhitectură
„G.M.
Cantacuzino”, doamna conf.
dr., ing. Tania Mariana
Hapurne, care a remarcat
că, în ciuda prejudecăților
ce guvernează încă politica
mondială, tot mai multe
femei aleg să studieze
arhitectura și să se dedice
acestui domeniu.
A urmat o serie de expuneri, susținute de directorul Centrului Cultural
German Iași, domnul dr. Alexander Rubel, prorectorul Universității
Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, domnul profesor universitar dr. ing.
Neculai Eugen Seghedin, cunoscuta jurnalistă a TVR Iași, doamna
Oana Lazăr, care au evidențiat lupta extraordinară a femeilor în
general și a femeilor architect în particular, pentru consolidarea
poziției în domenii puternic impregnate de prezența masculină.
Invitatul de onoare al evenimentului, doamna architect Andreea
Movilă, absolventă a Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, a
cărei portret este o parte componentă valoroasă a expoziției, a
împărtășit câteva gânduri cu cei prezenți, legate de experiența
personală în ceea ce privește rolul femeii în sfera creației de
arhitectură, în zilele noastre.
În încheiere, a luat cuvântul domnul profesor universitar dr. arh. Mihai
Corneliu Drișcu, cadru didactic și fost decan al Facultății de
Arhitectură, președintele Ordinului Arhitecților din România – Filiala
Iași, care a subliniat încă o dată, relevanța mișcărilor de emancipare a
femeilor și mai ales a politicii privind egalitatea de gen, adevărate forțe
mortice ce au marcat ultimii 100 de ani. Acestea au permis femeilor să
pună la îndoială standardele convenționale și clișeele care stabileau ce
le poate fi sau nu accesibil, reușind astfel, să cucerească profesii
refuzate până atunci, și să-și construiască un statut extrem de
important și în domeniul arhitecturii.
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Ampla expoziție este gândită pe două paliere distincte, dezvoltate în contexte diferite: atât în cadrul
Muzeului German de Arhitectură (Deutsches Architekturmuseum), cât și sub curatoriatul arhitectei
Ileana Tureanu – președintele Uniunii Arhitecților din România, fiind însă, strâns legate de obiectivul
comun al dezvăluirii vieții unor arhitecte de excepție din România și Germania, urmărind parcursul a o
sută de ani, de la începutul secolului trecut până în perioada contemporană. Portretele individuale ce au
putut fi vizualizate la parterul și etajul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, până pe 8 mai 2022,
au permis vizitatorilor să descopere, prin imaginile și textele prezentate, povestea unor femei care au
avut un cuvânt important de spus, influențând în mod semnificativ creația de arhitectură a ultimului
secol.

Cu acest prilej, a fost lansată broșura expoziției, o sinteză sugestivă, într-un format de buzunar, a întregii
colecții de portrete, însoțite de textele biografice.
Evenimentul s-a finalizat cu un cocktail organizat pentru toți cei prezenți, care a devenit un pretext de
socializare și de continuare a discuțiilor într-un cadru plăcut și relaxat.
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Rezultatele jurizării aplicaţiei de finanţare „My School
Can Be Cool” 2021-2022 Raiffeisen Comunități
Asociaţia De-a Arhitectura are bucuria să anunțe câștigătorii sesiunii de finanțare a programului
educațional „My School Can Be Cool” 2021-2022, derulat de-a lungul acestui an școlar în 8 școli și licee
din: București, Buzău (jud. Buzău), Curtea de Argeș (jud. Argeș), Gornești (jud. Mureș), Hunedoara (jud.
Hunedoara), sat Cornești din comuna Miroslava (jud. Iași), Reghin (jud. Mureș), Slatina (jud. Olt).
Echipa De-a arhitectura dorește să mulțumească tuturor profesorilor și arhitecților care au facilitat un
demers complex de învățare prin proiect, dar mai ales elevilor care au participat la această ediție a unui
program ce necesită implicare, curaj, dar și competențe, atitudini și aptitudini care se formează la
discipline diverse. Implementarea propunerilor ține acum, pe lângă un efort consistent de coordonare
pentru arhitect, și de conducerea instituțiilor de învățământ, dar și de resursele care pot fi accesate în
plan local. Mulțumiri merg și către juriul acestei sesiuni care a participat la două sesiuni de jurizare
online.
Proiectul Colegiului Naţional „Iancu de Hunedoara”, Hunedoara, jud. Hunedoara, clasele a X-a și a XI-a
îndrumate de arh. Diana Dona și prof. chimie Ileana Petruțiu, a câștigat premiul I cu 242 puncte, în timp
ce proiectul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân”, Curtea de Argeș, jud. Argeș, clasa a VIII-a C îndrumată
de arh. Iarina Tavă și prof. educație plastică Ramona Elena Leca, a câștigat premiul al II-lea cu 233
puncte, premii oferite de Raiffeisen Bank prin programul de granturi Raiffeisen Comunități.
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Propunere de intervenție. Școala gimnazială Mircea cel
Bătrân. Curtea de Argeș. Premiul II

Se va acorda o mențiune specială, fără valoare monetară, Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel”, sat
Cornești, din comuna Miroslava, jud. Iași, clasa a VI-a îndrumată de arh. Alexandra Berdan și prof.
matematică Diana Gheorghe, care a strâns 230 puncte din partea juriului și care va beneficia de sprijinul
asociației în obținerea unei finanțări din partea unui potențial sponsor ce dorește să ajute cu
implementarea proiectului unei clase din mediul rural.
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„Doresc să vă spun că misiunea membrilor juriului a fost foarte dificilă. Au fost foarte impresionați de
calitatea tuturor proiectelor predate și de prezentările copiilor de la întâlnire. Vă transmit în numele
lor, și al nostru, coordonatorii programului, felicitări pentru munca extraordinară pe care ați depus-o
împreună în program (copii și îndrumători), în acest an școlar.
Pentru bucuria elevilor de a-și vedea propunerile realizate sperăm că se vor găsi resursele necesare
pentru completarea bugetelor pentru echipele care s-au clasat pe următoarele locuri. Asociația va
sprijini echipele, după caz, în demersurile pe care acestea le vor face în vederea strângerii de fonduri.”,
le-a transmis participanților arh. Viorica Popescu, coordonator al programului „My School Can Be Cool”
(fostul „De-a arhitectura în școala mea”) în anul școlar 2021-2022 şi secretarul sesiunii de finanţare.

Copiii de la ColegiulNaţional „Iancu de Hunedoara”

Pe 19 februarie 2022 asociația a lansat anunţul de deschidere a sesiunii de finanţare a proiectelor „My
School Can Be Cool” 2022. Pe 19 și 21 mai 2022 au avut loc cele două sesiuni online de jurizare a
proiectelor trimise.
Așa cum a fost consemnat în procesul jurizării, în baza notiţelor şi a observaţiilor tuturor membrilor
juriului trecute în grila de evaluare, dar şi a discuției ce a avut loc online în cadrul jurizării, dintre cele 8
clase/școli care au participat în programul educațional, au trimis materiale pentru sesiunea de finanțare
7 clase, iar o clasă nu a participat în competiție deoarece nu a finalizat programul.
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Copiii Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân”,
Curtea de Argeș

Copiii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel”, sat Cornești

Membrii juriului:
Vera-Mihaela Ularu, Raiffeisen Bank, finanțator program „My School Can Be Cool” 2021-2022 prin
granturile Raiffeisen Comunități
Ela Bălan, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), partener al Raiffeisen Bank în programul
Raiffeisen Comunități
Cristina Văileanu, Fundația Comunitară București (FCB), finanțator proiect pilot „De-a arhitectura în
școala mea” București 2016-2017
Cristi Borcan, arhitect, studioBASAR, partener proiect pilot „De-a arhitectura în școala mea” 2016-2017
Veronica-Mihaela Huiban, profesor îndrumător „My School Can Be Cool” 2020-2021, Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” din Bârlad, jud. Vaslui
Vera Marin, arhitect, urbanist, formator program educațional, vicepreședinte Asociația De-a
Arhitectura, autor program educațional „My School Can Be Cool” (fostul „De-a arhitectura în școala mea”)

●
●
●
●
●
●

Membru supleant:
Mina Sava, arhitect, președinte Asociația De-a Arhitectura, autor program educațional „My School Can
Be Cool” (fostul „De-a arhitectura în școala mea”)

●

Proiectele primite, care au respectat calendarul și au transmis toate materialele cerute prin regulament,
au fost notate de către juriu cu puncte de la 0 la 5 pentru fiecare din următoarele criterii, grupate în trei
categorii:
Criterii de eligibilitate:
costul proiectului se încadrează în sponsorizarea primită;
capacitatea de a implica elevii în activităţile de implementare.

●
●

Criterii de evaluare cantitativă:
numărul beneficiarilor proiectului.

●
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Criterii de evaluare calitativă:

●impact mare în viaţa socială a şcolii;
●varietatea beneficiarilor proiectului (grupuri ţintă cât mai variate de utilizatori ai respectivei amenajări);
●efort redus de implementare (complexitate redusă la nivel de etape şi de activităţi);
● capacitatea de a deveni un exemplu de urmat și pentru alte şcoli (capacitatea de a fi replicat în alte
şcoli);
●calitatea designului propus;
●prezentarea elevilor.

Toate proiectele înscrise la această sesiune de finanțare vor fi publicatee pe site-ul Școala Mea în luna
octombrie 2022.
Asociația îi mulțumește și partenerului partenerului strategic al De-a Arhitectura, Ordinul Arhitecților din
România (OAR).
Pentru
orice
alte
detalii
puteți
contacta
asociația
la:
office@de-a-arhitectura.ro
sau
myschoolcanbecool@de-a-arhitectura.ro sau vă puteți informa pe site-ul asociației, aici: http://www.de-aarhitectura.ro/, pe pagina de Facebook, aici: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ sau pe
Instagram, aici: https://www.instagram.com/deaarhitectura/.
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text&foto: arh. Dorin BOILĂ

Lansările de carte au devenit evenimente culturale foarte exclusive, în această perioadă
de final de implementare a tehnicilor și aparatelor „digitale”... Pentru că doar excepțiile
din corpul social tânăr se mai preocupă de cititul clasic, deci de obiectul „carte”. Și-apoi,
după legile vieții, numărul celor „născuți cu cartea în mână” scade pe an ce trece...

Lansarea acestei splendide cărți, ca obiect și conținut, a fost de încă trei ori un eveniment cu totul
deosebit: este o contribuție complexă la cronica multiseculară a unuia dintre cele mai vechi orașe de pe
teritoriul României (s-a petrecut tocmai de ziua Independenței și a Regalității românești - 10 Mai) s-a
desfășurat în clădirea națională a ASTREI, asociația culturală, inițial transilvăneană, care funcționează în
acest sediu de 117 ani.
Lansarea a fost onorată de multe personalități culturale din Sibiu. Am reținut trei intervenții: acad. dr. arh.
Paul Niedermaier, dr. Dan Nanu (director al Dir. Jud. de Cultură Sibiu) și dr. arheolog Sabin A. Luca
(director al Muzeului Brukenthal Sibiu)
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Acad. dr. arh. Paul Niedermaier a subliniat faptul că volumul tipărit este un demers cultural
tocmai al unor responsabili din instituțiile de cultură ale urbei și județului, ceea ce arată că
sunt conduse de profesioniști în domeniu. Dl academician a mai arătat că astfel se continuă o
tradiție seculară a consemnării istorice urbane și a conlucrării interetnice, specifice sudului
Transilvaniei.

Dr. Dan Nanu (director al Dir. Jud. de Cultură Sibiu) și dr. arheolog Sabin A. Luca (director al
Muzeului Brukenthal Sibiu) au evocat, din experiența proprie și chiar din propria biografie,
fenomenul atașamentului locuitorilor față de orașul lor.
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Cercetând sumarul volumului „Sibiu 830” am putut constata un fapt semnificativ (care se repetă cam la
fiecare asemenea demers cultural...): din lista de autori ai studiilor prezentate lipsește tocmai un autor
arhitect – care ar fi dat consistență analizei de ordin urbanistic a trecutului și prezentului Sibiului. Asta în
condițiile în care în urbea noastră activează arhitecți specializați – un academician, mai mulți doctori și
mai mulți experți în istorie și urbanism...
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Rămâne de subliniat ceea ce s-a desprins, chiar dacă fugitiv, din tot ce s-a spus la această lansare:
un fapt de antropologie urbană, un fenomen de ordin psiho-afectiv: cât de mult iubesc acest oraș
sibienii, dacă îl iubesc, și cât din munca lor pot dărui (remunerat sau nu) orașului în care trăiesc??
Sunt întrebări esențiale într-o epocă de mari bulversări, inclusiv pentru corpul social al urbei, când zeci
de procente dintre sibienii de baștină au plecat definitiv în alte țări (și au fost înlocuiți de populații cu
alte acquis-uri urbane), plus că mulți dintre cei rămași își construiesc reședințe secundare în afara ariei
metropolitane, unde tind să-și reconstruiască principalul corpus afectiv...
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Priveliște urbană de pe promenada străzii Cetății (cu munții Făgăraș în fundal), componentă a peisajului
cultural sibian.

pag. 82

UAR SIBIU
CENTRUL DE CULTURĂ ARHITECTURALĂ

ECHIPA DE REDACȚIE

Mircea ȚIBULEAC - redactor șef
Ana DONȚU - redactor&tehnoredactor
Dorin BOILĂ - redactor
Tudor St. Popa - redactor
Claudia ȘTEFĂNESCU - corector

CORESPONDENȚI

c. arh. Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA

COLABORATORI

Cristiana STOICA
prof. dr. arh. Beatrice JÖGER
dr.arh. Dorina ONESCU-TĂRBUJARU
arh. Alexandru PANAITESCU
arh. Ioana MIHĂIESCU
arh. Monica Popescu
dr. arh. Ana Cristina Tudora

CONTACTE

Adresă:
Piața Mică nr. 24, Sibiu
Telefon:
0371.399.192
Email:
filiala@uarsibiu.ro
Website:
www.uarsibiu.ro

