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1.Concurs „casa mică – casa cuib” 2022

2.Bienala [Arhitectura.6] ediția 2022

3.Building HEALTH Bucharest 2022

4.Atelier de scanner la Dealu Frumos

5.Școala de vară de la Dealu Frumos

6.call TRADIȚIIle Școlii de Arhitectură

7.ELEMENTE – Școala de vară de la Sibiu, 2022
INFO 1 – „Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i
leopardul”, de arh. Mircea ȚIBULEAC

INFO 2 – Irinel Daniela Iacob - Energia Culorii,
de Ana DONȚU

INFO 3 - Arhitectura ca aducere aminte, de
prof. dr. arh. Anca Sandu Tomaszewski

INFO 4 – Cooperarea teritorială și zone
metropolitane în Romania, de dr. urb. Nicolae
ȚARĂLUNGĂ

INFO 5 – 5 beneficii ale acoperișurilor verzi, de
Cristiana STOICA

INFO 6 – H[IS]TORY 2.0 – Concurs internațional
de arhitectură, de arh. Dragoș CIOLACU

INFO 7 – Dezbateri sibiene în actualitate, de
arh. Dorin BOILĂ

INFO 8 – Pădurea Urbană, de la arh. Dorin
BOILĂ

INFO 9 – Călătorii europene, de arh. Alexandru
ANTONESCU

INFO
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Bienala [Arhitectura.6] ediția 2022
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BIENALA [Arhitectura.6] este un
eveniment organizat de Filiala
Teritorială OAR Sibiu-Vâlcea în
parteneriat cu Filiala Teritorială OAR
Brașov-Covasna-Harghita și Filiala
Teritorială OAR Mureș, finanțat din
Timbrul Arhitecturii. Evenimentul
central al [Arhitecturii.6] este expoziția
de arhitectură și premierea lucrărilor
selectate de un juriu format din
personalități recunoscute, atât din
mediul nostru profesional, cât și din
afara acestuia.

Scopul evenimentului este, așadar, promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice
despre arhitectura recent construită.

La expoziția-concurs din cadrul BIENALEI [arhitectura.6] pot participa arhitecți membri ai Filialelor
Teritoriale OAR Brașov-Covasna-Harghita, Sibiu-Vâlcea și Mureș precum și colective coordonate de
arhitecți membri ai celor trei Filiale. De asemenea, pot participa arhitecți membri și colective coordonate
de arhitecți membri ai oricărei Filiale Teritoriale OAR cu condiția ca lucrarea înscrisă în concurs să fie
localizată în unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

EXPOZIȚIA – CONCURS și JURIZAREA lucrărilor respectă structurarea pe următoarele secțiuni:

1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE | lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire.

2.ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE | lucrări de arhitectură cu alte
funcțiuni decât locuire

3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC | proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de

amenajări peisagere.

START ÎNSCRIERI CONCURS

[Arhitectura.6] continuă seria edițiilor de

Bienale teritoriale organizate în trecut,

dezvoltând un format integrat pentru cele trei

filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului

propune îmbogățirea și consolidarea expoziției

concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției

concurs într-o serie de evenimente menite să

promoveze importanța arhitecturii și să

consolideze rolul arhitectului în comunitate. 
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4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT | lucrări de restaurare a
monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie.

5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE | amenajări interioare și proiecte de decoruri și
scenografie. Nu se acceptă lucrări de scenografie virtuală.

6. DESIGN DE OBIECT | produse sau prototipuri de obiecte realizate.

7. PROIECTE DE SERTAR |proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare,
dar care nu au mai fost executate din diferite motive. Exceptate din această secțiune sunt proiectele de
concurs. Pot fi predate la această secțiune proiecte de concurs, urmând a fi expuse în cadrul
evenimentului, dar în afara concursului (nu vor face parte din proiectele jurizate și nu vor fi nominalizate
sau premiate).

8. NEWCOMERS |lucrări de diplomă licență 2018 – 2021 absolvenți arhitectură, urbanism, amenajare

interior și peisagistică, cu condiția ca proiectul de diploma să fie localizat într-unul dintre județele Sibiu,

Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

BIENALA [ARHITECTURA.6] EDIȚIA 2022

Până vineri, 27 august, orele 16.00,
așteptăm să ne transmiteți proiectele
dumneavoastră pentru concurs la adresa
de e-mail arhitectura6@gmail.com.

În link găsiți Regulamentul „Arhitectura 6 –
Ediția 2022” care cuprinde informațiile
necesare participării la concurs: 

https://we.tl/t-awOhw9l9DO

https://arhitectura6.ro/
Ordinul Arhitecților din România | Filiala
Teritorială Sibiu-Vâlcea
Str. Mitropoliei, nr. 17, Sibiu
T: +40 269 215 251
M: +40 722 551 707
F: +40 269 215 251

mailto:arhitectura6@gmail.com
https://we.tl/t-awOhw9l9DO
https://arhitectura6.ro/
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Building HEALTH Bucharest 2022

„Spitalul Viitorului Apropiat" este tema celei de-a 8-a ediții Building HEALTH Bucharest
International Forum, care va avea loc pe 30 septembrie, la Hotel Caro din București. Building
HEALTH este cel mai amplu și mai complex eveniment din România dedicat construcțiilor din
sănătate: investiții, arhitectură, design interior.

Sunteți arhitect sau designer de interior? În ultimul an ați lucrat la un proiect medical? Puteți
aplica pentru a prezenta proiectul în cadrul Building HEALH 2022, în calitate de Speaker. Vă
rugăm să ne transmiteți mai multe detalii la construieste@borocommunication.ro

*membrii Ordinului Arhitecților din România pot beneficia de un discount de 50% la biletul dedicat
arhitecților, prin aplicarea codului OARHEALTH. Biletele pot fi procurate aici:

https://romaniaconstruieste.ro/eveniment/building-health-2022/

https://romaniaconstruieste.ro/eveniment/building-health-2022/
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SEMNAL 4 Atelier de scanner la Dealu Frumos 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, prin Centrul Expozițional Documentar –
Muzeul Școlii de Arhitectură și prin Atelier Experimental Mac Popescu, împreună cu Filiala
OAR București, organizează un atelier de scanner la Dealu Frumos cu o adevărată desfășurare
de forțe - fotogrametrie, scanner 3D, dronă - pentru modelarea digitală a (ansamblului) Bisericii
Evanghelice din Dealu Frumos. Participanții la atelier sunt deja familiarizați cu modelarea
poligonală.  La sfârșitul workshop-ului aceștia vor stăpâni câteva din subtilitățile creării de
replici digitale și vor avea în palmares participarea la o lucrare de artă 3D (replica bisericii) care
va fi publicată.

O tabără de antrenament pentru cei pasionați de recrearea digitală a lumii! - pentru studenții și stagiarii
de la Arhitectură și Arte conexe - în cadrul proiectului cultural "Tradiție și tehnologie. Documentarea
digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos" , realizat de Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu prin Atelier Experimental "Mac Popescu" și Centrul Expozițional Documentar -
Muzeul Școlii de Arhitectură, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România Filiala București, proiect
susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură.

Modelarea 3D pentru vizualizarea patrimoniului are cerințe specifice, adesea înrudite cu cele din

industria de gaming, motiv pentru care ceea ce urmează să învățați de la noi oferă o dublă

deschidere. Veți putea oferi vizualizări realiste ale oricărei intervenții pe sit existent, de la revitalizarea

funcțională la amenajarea de interior. Ori, dacă preferați, veți putea folosi cunoștințele dobândite

pentru a deveni creatori de conținut în industriile de succes ale lumii de azi: gaming, publicitate,

film si entertainment.

DESPRE EVENIMENT
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SEMNAL 4 Lucrând cu noi veți înțelege fluxul standard de lucru și cerințele

specifice vizualizărilor în timp real. Veți dobândi perspective care

inspiră, precum și un set de abilități necesare celor care aspiră să

stăpânească mediul 3D. Vom lucra împreună ziua și vom face focuri

de tabără noaptea în Dealu Frumos, un sat liniștit din inima

Transilvaniei. La sfârșitul workshop-ului veți avea instrumente noi și

puternice pentru a face replici digitale perfecte, precum și o lucrare de

artă 3D care va fi publicată.
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SEMNAL 5  Școala de vară de la Dealu Frumos 

 Începută sub auspiciile nefavorabile, dar provocatoare ale pandemiei Covid-19, Școala de vară
de la Dealu Frumos  din 2021 a realizat o intervenția practică de restaurare asupra unei șuri
într-o gospodărie specific săsească, din satul Dealu Frumos (în limba germană, Schönberg)
aflat în centrul geografic al țării, în județul Sibiu, în imediata apropiere a Centrulului Universitar
de Studii în Arhitectura Vernaculară de la Dealu Frumos din Biserica Fortificată Dealu Frumos.

Școala de vară a reunit în proporții variabile: prelegeri, lucru practic, excursii pe teren și proiectare. Unul
dintre obiectivele cheie ale acestei școli de vară a fost de a stârni interesul studenților pentru restaurarea
arhitecturii tradiționale și (re)crearea de medii durabile.

În atelierul de dulgherie coordonat de Sebastian Bethge (restaurator dulgher) a fost refăcută o parte a
structurii uneia dintre șurile din gospodărie, atelierul de zidărie și detaliere tehnică coordonat de Liviu
Gligor (arhitect specialist în restaurare) a permis înțelegerea „pe viu” a materialelor și lucrul concret
asupra unor porțiuni de zid, iar atelierul de proiectare condus de Cristina Constantin (arhitect și
scenograf) și-a propus cercetarea istoriei gospodăriei și etapelor de construire și discutarea unor scenarii
funcționale în acord cu acestea. 
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Anul acesta, în perioada 28 iulie - 10 august, la Școala de Vară IMUAU Summer School. Schönberg 2022,
am invitat specialiști importanți din domeniul arhitecturii, restaurării, antropologiei, arheologiei, istoriei
artei, al meșteșugurilor și al materialelor de construcții pentru a contextualiza patrimoniul cultural și
arhitectural din Dealu Frumos, jud. Sibiu și pentru a înțelege mai bine tradițiile și nevoile comunității
locale.

IMUAU Summer School (la fel ca cea din 2021) este organizată în două serii de studenți și oferă
posibilitatea deschiderii către communitate și specialiști printr-o serie de prelegeri organizate în clădirea
Bisericii Evanghelice. Conceptul școlii din 2021 (Schönberg Live Studio) a fost unul flexibil, care a fost
adaptat anul acesta la nevoile de formare și intervenție ale studenților prin introducerea unui atelier de
fierărie tradițională.

Școala de vară de la Dealu Frumos creează ocazia unei cooperări între mediul universitar de arhitectură,

organizații de specialitate și invitați deosebiți. Trebuie să subliniem contribuția lui Sebastian Bethge, Liviu

Gligor și Martin Rill în cadrul școlii. Cei trei vor fi prezenți și anul acesta cu devotamentul și contribuția

pedagogică pe care am ajuns să le apreciem.
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Alături de aceștia vom avea un meșter fierar (Zaharia Păcală), Cătălina Tesar (antropolog), Daniel Tentiș
(arheolog în Muzeul ASTRA), arh. Heindrun Konig (Muzeul Bisericii Evanghelice C.A.), Iozefina Postăvaru
(istoric de artă în cadrul INP), arh. Noemi Simo (asistent manager de proiect Fundația Mihai Eminescu
Trust), arh. Jan Hülsemann (specialist în arhitectura tradițională din Transilvania lucrând în cadrul
fundației Mihai Eminescu Trust pentru păstrarea acesteia).

Anul acesta ne vom bucura și de ajutorul partenerii noștri de la Iconic Wood și Rubio Monocoat
România pentru refacerea și protejarea porții Gospodăriei Casa Verde din Dealu Frumos.

Școala de vară Schonberg live-studio este un proiect realizat de Universitatea de Arhitectură și

Urbanism Ion Mincu, prin Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos,

Secția „Conservare și Restaurare de Arhitectură” a Facultății de Arhitectură - Sibiu și prin Centrul

Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de Arhitectură, în parteneriat cu Filiala Teritorială Sibiu-

Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România.
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Cu ocazia a 130 de ani de la înființarea Școlii private a Societății Arhitecților Români, Muzeul
Școlii de Arhitectură alias Centrul Expozițional Documentar al Universității de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu (succesoarea Școlii sus numite) organizează propriile manifestări cu
această ocazie: o expoziție și o serie de articole în periodicul Caietele muzeului legate de
tradițiile Școlii de Arhitectură. 

Studiile de pionierat ale profesorului Grigore Ionescu privitoare la istoria învățământului de arhitectură în
România, câteva articole din revista Arhitectura în rubricile Înaintașii noștrii sau Din viața Școlii de
arhitectură precum și câteva doctorate mai recente au demonstrat că există materiale pentru studiul
tradițiilor didactice formale și informale ale Școlii de arhitectură. O parte din documentația de mai sus a
fost deja filtrată și prezentată în revista Caietele muzeului. Cele patru numere publicate ale publicației
Muzeului Școlii de Arhitectură vor fi continuate anul acesta printr-o incursiune sistematică în zona
tradițiilor formale și informale ale școlii. Pentru aceasta avem nevoie de noi materiale care pot să
documenteze aceste tradiții, materiale care vor putea fi folosite și în cadrul unei expoziții dedicate
tradițiilor Școlii.



Scopul nostru este de a explora acele mărturii care documentează continuitatea spiritului Școlii de
Arhitectură prin: activități sportive, desen, modelaj, expoziții (Tradiții de locuire urbană, Saloane de
arhitectură, expoziții aniversare, etc.), excursii de studiu, cercuri și alte forme de asociere (cercurile foto
și plastic, trupa ArhiTeatru, etc.), reviste (ArhiBoboc, Foaie pentru inimă, minte și arhitectură, etc.), și alte
manifestări care țin de tradițiile școlii (bobocit, pictatul bobocilor, balul, Club A, etc.). Pentru toate
acestea avem nevoie de materiale documentare suplimentare celor existente deja, care acoperă doar
frânturi din viața Școlii.
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Materialele pe care le așteptăm pot
include, dar nu se limitează la:

-Fotografii,
-Amintiri din anii de studiu (patrimoniu
imaterial),
-Obiecte scanate sau în original (schițe,
desene, tablouri, costume, reviste,
albume foto, etc.)
-Instrumente ale profesiei de arhitect, 
-Înregistrări audio/video,

Vă așteptăm contribuția și amintirile pentru a
reconstitui pe cât posibil continuitatea spiritului
Școlii de Arhitectură în ciuda schimbărilor/traumelor
istorice.

 În încheiere vom folosi remarca unui mare arhitect și
profesor al Școlii. Gheorghe Simotta spunea la
sfârșitul autobiografiei sale profesionale: 

 „Mirare nu-i de câte au fost, ci de cum ar fi putut
să fie”.

O primă donație în acest sens a

venit din partea doamnei arh.

Lucia Stoica (Păucă), absolventă a

generației 1954-1960 a IAIM. Cele

două albume foto inedite din anii

studenției dumneaei, s-au

alăturat caietelor de notițe, aflate

deja în expunerea Centrului

Expozițional Documentar al

Universității de Arhitectură și

Urbanism Ion Mincu - Muzeul

Școlii de Arhitectură. Am mai

primit fotografii interesante cu

pictatul bobocilor (Maria

Boștenaru Dan) și o temă de

proiect din 1989 (Răzvan Salomia).
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SEMNAL 7 ELEMENTE – Școala de vară de la Sibiu, 
ediția a 2-a, 2022

Asociația Culture Reserve în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” din București, Muzeul Național Astra și Muzeul Național Brukenthal, vă invită la un
workshop academic vizând educația non-formală, pe tema conexiuni în arhitectură.
Scoala de vară din Sibiu, o cercetare în derulare despre estetica trecutului, prezentului și
viitorului aplicată în arhitectura vernaculară, se adresează studenților UAUIM, preponderent
din anii 1, 2 și 3 de studiu.

Ceea ce creem în prezent se regăsește paradoxal
undeva… în lumea veche, o lume care a creat
pentru prima dată detaliul, cu o flexibilitate
intrinsecă care i-a permis să evolueze și să reziste
în timp. Elementele casei țaranești, au fost și au
rămas sursa inepuizabilă de inspirație pentru
arhitecți, indiferent de modă. Adeseori
nerecunoscute, ele au trecut pe sub radarul
marilor cercetări, fiind rareori punctul focal.
Permanent sursă de inspirație, elementele au fost
imitate în piatră în arhitectura greciei antice,
revăzute sub aspectul proporțiilor în perioada
palladiană, negate și îmbrăcate în baroc, stilizate
și interpretate în modern, îmbrățișate în perioada
contemporană; au fost acolo, sub pătura
evoluției, ca o piatră de temelie a edificării.
Nu întâmplător, marii arhitecți contemporani au
revenit asupra elementelor arhitecturii
vernaculare, specificând în multiple rânduri
influența decisivă a acestora asupra lucrărilor lor.
Lansăm o căutare, o CERCETARE APLICATĂ a
elementelor originare ale arhitecturii: stâlp,
grindă, fereastră, ușă, scară, interogând ultim
apariția și reziliența acestora în arhitectura
vernaculară. 

Ne propunem să NE reCUNOAȘTEM ORIGINILE, cu un proiect identitar pentru arhitectura
românească și balcanică – studiul elementelor originale în arhitectura tradițională, luând ca bază
vasta colecție de arhitecturi construite vernaculare a Complexului Național Muzeal în aer liber ASTRA.
După ce a pus fundațiile la editia anterioara analizând palierul LIMITE, proiectul își propune, ca pe
parcursul a mai multor ani, să construiască un INVENTAR VIZUAL AL ELEMENTELOR ORIGINALE
identificând similarități și variațiuni, modele și excepții.
La a doua ediție, Școala de Vară de la Sibiu continuă pe structura educației non-formale,
fenomenologice, corelând studiul elementelor in situ, analiza comparată și mnemotehnica după
modelul ideal al școlii grecești. Discutăm texte celebre ale arhitecturii, având punct focal ordinul și
modulul. Complementar vizualizăm scurtmetraje documentare din lucrările marilor arhitecți, pelicule
care recunosc influența arhitecturii vechi și marile artificii din spatele arhitecturilor contemporane
prezente…
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Studiu in situ (ziua 1-4) în Complexul Național Muzeal ASTRA
Selecție, inventariere fotografică, măsurători elementare, schițe, discuții în masă rotundă în
gospodării.
Studiu la muzeu (ziua 5,6) în Muzeul Național BRUKENTHAL
Selecție, analiză vizuală, schițe.
Proiectii de film în gradină, în hambar:

Subiect mail Scoala de vara Sibiu 2022
Un paragraf de intenție/ motivație. În corpul mail-ului menționați dacă ați mai fost în alte
workshopuri organizate de noi.
Detalii identificare: nume student, grupă, adresă mail, numar de telefon.

scurt metraje / filme documentare de arhitectură, ilustrând vizual conexiunile arhitecților moderni și
contemporani cu lumea vernaculară

Pre-inscrierile se desfășoară între data de 03.06-20.06.2022 la adresa de mail ami.crisan@gmail.com
astfel:

Taxa de participare după confirmarea înscrierii este de 450 RON.

Mai multe detalii: https://culturereserve.org/new-workshop-2022-elements_summer-school-in-
sibiu-2nd-edition/

Program (25-31 iulie 2022)

Despre îndrumători
Îndrumătorii workshop-ului, respectiv șef.lucr.dr.arh. Ana-Maria Crișan și șef. lucr.dr.arh. Alexandru

Crișan organizează și coordonează activități practice internaționale în deplasare ale studenților din

UAUIM. În ultimii 17 ani au organizat și îndrumat peste 25 workshop-uri/deplasări de studiu/școli

de vară care au vizat țări precum: Spania, Germania, Danemarka, Italia, Franța, Grecia, Turcia,

România etc.

Despre ONG:
„Asociația Culture Reserve are ca scop dezvoltarea și susținerea proiectelor culturale, științifice și
artistice în domeniile de arhitectură, arte vizuale și științe umaniste. Obiective culturale și
educaționale ale Asociației vizează aspecte legate de: promovarea culturii vizuale ca mediu optim al
învățării și exprimării în evoluția tinerelor generații în contextul valorilor culturale naționale și
europene; promovarea educației patrimoniale și integrarea resurselor naționale de patrimoniu
cultural și natural în procesul instructiv-educativ vizual; implicarea în activități educaționale în
vederea susținerii organizațiilor și administrațiilor locale în proiectele de promovare a culturii și
identității vizuale; informarea publicului larg cu privire la cultura arhitecturală și patrimonială;
reconsiderarea învățământului alternativ de artă și arhitectură ca o prioritate.” –
https://culturereserve.org

mailto:ami.crisan@gmail.com
https://culturereserve.org/new-workshop-2022-elements_summer-school-in-sibiu-2nd-edition/
https://culturereserve.org/
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Acest titlu este primul care mi-a venit în minte după câteva momente de profundă nedumerire.
S-a întâmplat trecând pe lângă un obiectiv pe care-l voi comenta și ilustra în cele ce urmează în
acest articol-semnal. Pentru că nu eram sigur de ceea ce va transmite acest titlu cititorului, am
căutat pe internet istoria lui. Bănuiesc că ar mai fi unii cititori în situația mea, de aceea redau în
continuare ce am găsit online.

Am aflat că: În ziua de azi, expresia „Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul” măsoară distanţa
dintre minciună şi adevăr.  Cei care recurg la ea o fac uneori ca să semnaleze depistarea unei
nereguli, a unui fals, a unei înşelătorii. 

De unde vine, totuşi, această expresie pe care nimeni nu pare s-o întrebuinţeze corect? Nu e vorba de-
o zicală. Nici pe departe. Expresia aceasta cu gardul şi leopardul se auzea cu şapte-opt decenii în
urmă, când circurile ambulante poposeau în diverse locuri, ridicau cortul şi susţineau spectacole. Pe
gardul împrejmuitor al circului erau lipite afişe în care o superbă felină, un leopard, să zicem, trecea
printr-un cerc de foc. Iar în faţa cortului, un angajat al circului striga: „Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i
leopardul”.
Sensul mesajului era: pe gard vedeţi doar un desen care nu vă spune mare lucru. Dacă vreţi să vedeţi
fiara pe viu, the real thing, cum s-ar zice, cumpăraţi bilet şi poftiţi înăuntru. Sensul iniţial al expresiei
(diferenţa dintre copie şi original, dintre neînsufleţit şi viu) n-are legătură cu accepţiile ei de astăzi.”

Faceți un efort de imaginație și luați-mă nu ca pe un angajat al unui circ poposit în Sibiu, ci ca pe un

slujitor al interesului public. Interes public supus circului vieții noastre contemporane la care asistăm

gratis, dar plătind scump pe de altă parte acest „privilegiu”.

„Afară-i vopsit gardul,
înăuntru-i leopardul”

DE ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

INFO 1 IULIE 2022
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Citesc pe o placă un titlu lung care începe cu
„REABILITARE ȘI ETAJARE IMOBIL”, definind
obiectivul unei investiții substanțiale care se
va ridica pe acel teren viran dintre două
calcane a unor clădiri încă aflate în picioare. 

Nu pricepeam nimic!

Cu toate acestea, ca tot românul, făcând haz
de necaz, am zâmbit în sinea mea, deoarece
mi-am adus aminte de o situație similară
descrisă într-un banc pe care îl auzisem cu
foarte mulți ani în urmă. Scena descrisă în
banc reflectă o realitate amuzantă care,
probabil, se mai întâmplă și în zilele noastre.
Se spune că Ferenc pleacă în delegație și o
lasă acasă singură pe Ildiko, urmând să se
întoarcă peste două săptămâni. Harnic și
conștiincios, cum știm că este personajul
nostru, își termină treburile mai repede și se
întoarce după zece zile. Intră în casă și
bucuros își caută nevasta ca să o anunțe că s-
a întors. Ajuns în dormitor o găsește pe Ildiko
în pat cu János. Aceasta, văzându-l cum a
ramas mut în cadrul ușii, îl întreabă răstit:
„Băi, bărbate, tu crezi ce vezi sau ce-ți spun
eu?”

Revenind la subiect, ceva vedeam scris pe
placa de șantier, cu totul altceva mi se oferea
privirii uitându-mă prin filtrul plasei verzi a
gardului.

Am privit atent și peste plasa verde, dar nici
așa nu am reușit să depistez imobilul care
urma să fie „REABILITAT ȘI ETAJAT”. Terenul
era gol-goluț, neted ca-n palmă, frumos
curățat și degajat până și de ultima urmă de
moloz.

Nu pot să-mi imaginez alți trecători cum au
reacționat trecând prin zonă. Despre mine vă
marturisesc că am rămas descumpănit
câteva minute, stând locului și încercând să
înțeleg ce s-a întâmplat acolo și, mai ales, ce
urmează să se întâmple în continuare. 
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Din cele 6 luni destinate edificării clădirii realizez că au rămas mai puțin de cinci. Experiența mea de
șantier îmi șoptește că vor fi necesare cel puțin trei schimburi pe zi ca această minune să se petreacă.

După ce m-am trezit la realitate, am luat câteva imagini cu telefonul și am pornit apoi spre casă, crezând
că, poate, făcând mișcare în aer liber, îmi limpezesc creierul și o să dezleg misterul care mă frământă. Nu
am reușit!

Ajuns acasă, am descărcat imaginile pe laptop și privindu-le cu atenție parcă m-am mai liniștit,

observând mai multe detalii pe care nu le realizasem la fața locului.

Cu foarte mulți ani în urmă, probabil că vă amintiți, a rulat pe ecranele noastre filmul „BLOW-UP/
Împușcătura” - film italo-britanic, thriller dramatic regizat de Michelangelo Antonioni. Apelând la amicul
Google, am aflat că:

„Într-o lume tot mai nepăsătoare, realitatea trece de multe ori neobservată. Obișnuit să vadă ceea ce
le scapă multora, un fotograf pare să observe o crimă într-un colț al unei fotografii făcute întâmplător,
dar filmul și fotografiile îi sunt furate, iar cadavrul dispare. Faptul real tinde să fie perceput ca o
imaginație a unei minți prea elaborate, iar nimic să nu fie ceea ce pare.”

Spre deosebire de personajul filmului, mie pozele încă nu mi-au dispărut, motiv pentru care am cu ce să

ilustrez acest text. Eu am descoperit nu unul, ci două lucruri importante care m-au pus pe gânduri ca și

pe el, dar, în loc de îngrijorare, m-au liniștit. 
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Am sesizat că, de la fereastra biroului său, directorul Direcției Județene pentru Cultură poate urmări „pas

cu pas” evoluția lucrărilor la acest obiectiv care, cel puțin teoretic, a fost avizat chiar în instituția pe care o

conduce. În al doilea rând, dar nu mai puțin important, drept urmare a unei intervenții „ca la carte”, s-a

păstrat pe cât s-a putut substanța originală a clădirii. În imagine puteți remarca obiectele găsite și

păstrate la locul lor într-o nișă de la etaj și, mai ales, cu câtă grijă a fost ambalată ușa de acces și pe față,

și pe dos. Este unica probă palpabilă care va mărturisi despre cum a arătat clădirea REABILITATĂ ȘI

ETAJATĂ în anul de grație 2022.

Finalul rămâne deschis, deoarece nu am dreptul să trag concluzii atâta timp cât nu cunosc istoria a ceea
ce am văzut în treacăt, undeva pe seară, într-o zi înnorată de vară.

Mi s-a dovedit în acel moment cât este de adevărată povestea din bancul cu isteața Ildiko, sărmanul
Ferenc și oportunistul János.
 

ARH. MIRCEA ȚIBULEAC
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Luna iulie a debutat la Centrul de Cultură Arhitecturală cu vernisajul expoziției de pictură „Energia

culorii” a artistei plastice Irinel Daniela Iacob, aflată la prima expoziție personală, cu tablouri realizate

preponderent în perioada pandemiei: „Sunt fericită să vă am aici lângă mine ca să ne bucurăm
împreună de culoare și de tot ce mi-a adus mie bun pandemia, pentru că, și atunci când se întâmplă
lucruri rele, poți extrage esența și partea bună. Perioada de izolare a fost o experiență minunată
pentru mine, după cum vedeți”.  

INFO 2
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Despre lucrările autoarei au vorbit criticii de artă Marius Tița și Armand Steriadi, precum și jurnalistul

Aristotel Bunescu. Marius Tița este primul critic de artă care a scris despre pictura dnei Iacob și cel care,

după spusele dânsei, a contribuit mult la faptul că a continuat să picteze și după pandemie: „Pot să vă
asigur că nu pandemia, nu covidul și niciun alt virus, nici măcar electronic, nu sunt de vină că Irinel
Daniela Iacob pictează. Este de o mare sinceritate și încearcă să găsească scuze pentru o mare
pasiune pe care a dezvoltat-o și iată că ne aflăm acum la prima îndrăzneală de simeză a picturii sale”. 

INFO 2
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„Irinel Daniela Iacob a descoperit culoarea și se bucură de fiecare tușă pe care o așterne pe pânză. Și
câte tușe, tot atâtea alegeri, opțiuni și decizii. Esențială este construcția vizuală în care te încadrezi, iar
artista și-a conturat deja câteva teme, tot atâtea direcții. Evident este interesată de propria
reprezentare, de acel autoportret care vine dintr-o viziune socială, de plasare în context și interacțiune.
Chipul propriu intră într-un dialog vizual de concepte ce devin teme și gânduri pentru propunerea
plastică a artistei. Este o modalitate de a anunța atât concentrarea cromatică din vortexul unui
dinamism evident, cât și discuția ce repetă simboluri și formule grafice într-o compoziție densă,
atotcuprinzătoare. Această inedită și laborioasă întreprindere nu este o apariție de moment, bruscă,
neașteptată, ci o evoluție de la care așteptăm insistențe și descoperiri”. 



„Irinel Daniela Iacob este doctor în
ingineria civilă și se ocupă de
baraje, un specialist care
canalizează energia apei în
scopuri utile, dar nu este numai
atât. Dânsa este absolventă a
unei facultăți de construcții, a unei
facultăți de drept, precum și
absolventă la ASE, dar are și două
masterate în management și
drept internațional. În fruntea
palmaresului său este Premiul
Caravaggio care i-a fost decernat
în urmă cu puțin timp la Muzeul
Leonardo da Vinci din Milano”. 

INFO 2
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ARISTOTEL BUNESCU

„Expoziția aceasta este rezultatul
unei fertile căutări, o căutare a
esențelor vieții. Nimic nu este
ocazional în concepția, în gândirea
sa. Să nu uităm că artista este și
inginer, un om care știe să-și
ordoneze simțirea și are o misiune: de
a găsi o punte între știință și artă.
Rămâne la latitudinea celorlalți să
deceleze cu timpul care va fi nota
dominantă, acea tușă care o
reprezintă. Fiecare culoare, fiecare
compoziție din aceste tablouri este
alternativă: o mișcare înspre interior
și una spre exterior. Artista cucerește
spații noi și le orchestrează ca să se
coaguleze într-un peisaj”. 

ARMAND STERIADI
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Irinel Daniela Iacob a fost distinsă în 2022 cu premiul „International
Caravaggio Prize – Great Master of the Art” de către Association Socio
Culturale Ea Arte Club, Italia, și a fost nominalizată la premiul „Otto
Milioni” de asociația culturală Da Ischia L’Arte-DILA, Italia, etapa finală a
căruia va avea loc în decembrie anul curent. 
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Blândul Hendrik van Loon deplângea pierderea unor capodopere
de mâna lui Michelangelo, din cauza inconştienţei nepotului său
care le moştenise. Totuşi, cu timiditate şi prudenţă, mai reflecta şi
că astfel de întâmplări nefericite, ca şi catastrofele naturale, ne mai
ajută să împiedicăm pământul a deveni un depozit de anticariat. 

A fost atunci o voce singulară. Ulterior însă, panica referitoare la
inflaţia patrimonială s-a extins. Dacă pe vremea lui Viollet-le-Duc se
protejau, în principiu, doar temple şi biserici, castele şi palate,
oricum, nedepăşindu-se Secolul Luminilor, cu timpul criteriile de
admitere a arhitecturii la protecţie s-au extins şi s-au diversificat.
Patrimoniul cuprinde programe noi, până la cele mai prozaice. 
 Ruskin îi ironiza pe cei care „se credeau filozofi, substituind
adoraţia pentru zeiţa Vesta cu adorația pentru gazul din cărbune”.
Critici conservatori ca el îi considerau exaltaţi pe cei care afirmau
că „gările sunt catedralele timpurilor noastre”.  

Arhitectura 
ca aducere aminte 

Tot Ruskin asemuia Crystal
Palace cu seră de castraveţi.
Dar, după aproape două
secole, şi gările, şi serele, şi
depozitele en gros, şi uzinele
care produceau gaz din
cărbune au devenit istorice.
Sunt monumente evocatoare
ale unor vremuri eroice şi,
pentru că prin asta ne stârnesc
emoţii, iată că le păstrăm cu
plăcere. 

DE PROF. DR. ARH. ANCA SANDU TOMASZEWSKI

INFO 3 PARTEA A II-A

 CONSERVARE-RESTAURARE 
Ş I  REVITALIZARE-MODERNIZARE
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Pe urmă, de când Carta de la Veneţia a admis conceptele de sit şi integrare, s-au mărit tot mai
mult şi ariile protejate, cuprinzând uneori localităţi întregi. Axa timpului s-a extins şi ea.
Docomomo protejează monumentele modernismului. Câteva pavilioane de la expo Shanghai
2010 vor rămâne permanente şi pesemne că vor intra sub protecţie.[1] Pe de altă parte, grija
pentru patrimoniul mondial merge până la marginile lumii, la culturi periferice, poate şi la
triburi - specialiste în autenticitate. S-a extins şi aria axiologică, de la valoarea de monument
clasificat la valoarea ambientală. Şi, dacă lucrurile continuă, in extremis poate apărea temerea
că nu mai rămâne loc pentru dezvoltare şi toţi arhitecţii vor deveni restauratori. Pentru unii
mai lirici, perspectiva asta nici nu e tocmai rea, deocamdată. Pentru cei mulţi cu interese
capitaliste însă, e catastrofală. La fel şi pentru arhitecţi, în măsura în care onorabilul domeniu
al restaurărilor nu prea consacră VIP-uri. E ca şi cu traducătorii. Toată lumea le recunoaşte
munca, dar gloria tot la actul ontic al creaţiei merge. 

pag. 29[1]  Françoise Choay, „L'Alegorie du patrimoine”. 

Restaurare-conservare non-
intervenţionistă la templul lui
Apollo Epikourios la Bassae, în
Peloponez. A fost construit pe la
450-400 î.Ch., în vremea
Parthenonului, probabil de către
acelaşi arhitect, Pausanias din
Iktinos. Deşi aflată pe un vârf de
munte în Arcadia, expusă deci
intemperiilor, dar într-un loc
nepopulat şi greu de accesat,
construcţia e destul de bine
păstrată. Acum, templul este
protejat de un cort care arată cam
ca opera din Sydney, dar înăuntru
se află un fascinant şantier de
restaurare. 
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William Morris recomanda ca vechile
monumente să fie, până una alta,
conservate şi lăsate în pace. Avea
dreptate, evident, că nimeni n-o să
restaureze Colosseumul sau
Stonehenge. Reconstituirile mimetice
au şi ele rostul lor, dar sunt rare şi se
aplică în cazuri speciale. Boito a
lămurit graniţele între conservare şi
restaurare. A introdus şi ideea
diferenţierii clare şi datate între
original şi intervenţie; noul să arate a
nou şi să marcheze prezentul. Privind
marcarea prezentului, modernismul a
mers mult prea departe. A ridicat un
zid până la cer între restaurare şi
arhitectura timpului prezent. Să se
păstreze Partenonul, Notre Dame şi
Luvrul, fie, dar restul să dispară pentru
a face loc vieţii moderne. Nu existau
tente de gri între restaurare, pe de o
parte şi demolare-construcţie nouă,
de cealaltă parte. Să distrugi ca să
construieşti – ce fericire pentru
dezvoltatori! Şi ce tristeţe pentru
mulţi oameni de rând, care se tot
înstrăinează de prezent şi caută
refugiu în trecut. 

pag. 30[2] Peter Davey, în AR 1166.

Reconstrucţie integrală fidelă originalului:  f leşa
de la Notre Dame este aproape de finalizare, în
cadrul marelui şantier de restaurare a catedralei,
distrusă de incendiul din 2019. Arhitect şef
Philippe Villeneuve, 

Un cor de voci autorizate milita pe la sfârşitul anilor 1980 pentru o nouă formă de
intervenţionism, diferită de cea a lui Viollet-le-Duc, care să salveze istoria. Amintea de
„revivalurile” secolului XIX; de Schinkel, care spusese pe la 1810 că „istoricism nu înseamnă să
repeţi arhitectura veche, pentru că asta ar distruge istoria. A proiecta într-o manieră legată
de istorie înseamnă să introduci ceva nou, care în acelaşi timp să continue istoria”. Amintea
şi de Ruskin, care iubea Goticul pentru că nu-şi făurise canoane (compoziţionale) care să
împiedice adaosurile, permiţând astfel arhitecturii să evolueze şi să participe la viaţă. El
atrăgea atenţia că urmele intervenţiilor în timp pe o catedrală se văd înconjurând-o. Niciun
turn nu e la fel cu altul, iar stilurile succesive se aşază pe verticală, de la soclu la acoperiş.
Poate începe antic şi să se termine flamboaiant. Spunea şi că „o clădire e o componentă a
unui mare sistem în perpetuă transformare”[2]. Adică se poate termina baroc. Apoi, Carta de
la Atena a admis folosirea materialelor moderne în restaurare, iar Carta de la Veneţia a admis
ca unele monumente să fie la nevoie completate. Şi-apoi a fost Scarpa la Castelvecchio.
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Sprijinită pe astfel de referinţe solide, a venit liberalizarea, care a introdus veriga lipsă dintre
restaurarea ştiinţifică şi demolare, sub formă de transformări-modernizări, mai ales ale
arhitecturii „minore”, cum ar fi cea industrială. În plus, conversiile şi modernizările – fie şi ale
unei abaţii romanice devenită colegiu ori a unui bastion de secol XIV devenit cămin de bătrâni
- dădeau de lucru mai mult arhitecţilor decât restauratorilor, aflaţi oricum în minoritate.
Soluţia îi mulţumea pe cei în piepturile cărora fremătau impulsuri avangardiste şi care ani la
rând se simţiseră stânjeniţi de restauratori la fiecare cotitură. Cei cu sentiment
conservaţionist bombănesc şi acum despre voluntarismul insensibil al arhitecţilor atinşi de
ADHD, dar recunosc şi ei că nu trebuie reprimat dreptul fiecărei generaţii de a amprenta
spaţiul urban. Altminteri, reprimările, cum a spus şi Freud, te miri unde pot duce. Iar arhitecţii
fără apetit de anticari tot se mai plâng de comisiile monumentelor. E clar că paradisul pe
pământ nu există.

De la inserţii şi conversii până la soluţia lui Françoise Choay, argumentată heideggerian şi
exprimată tot alegoric, a ştergerii liniei de demarcaţie dintre arhitectura nouă şi tratarea
monumentelor, a mai fost un pas. Ea a numit-o „demuzeificarea patrimoniului” şi a insistat
asupra regăsirii „competenţei noastre de a construi”. Putem proiecta clădiri noi cu aceeaşi
sensibilitate ca şi cum am restaura unele vechi (cu grijă faţă de context, de exemplu) şi putem
ocroti patrimoniul resuscitându-l prin reinterpretare şi resemantizare.[3] Rescriem astfel
istoria şi o încărcăm cu tot ce poate oferi mai bun prezentul. Teza a fost lansată acum treizeci
de ani.

Îmi spunea un prieten că, deunăzi, după o comunicarea a lui cu o teză similară la un seminar
ştiinţific, era să fie linşat.

pag. 31

[3] În L'Alegorie du patrimoine, Françoise Choay ne înfăţişează „competenţa de a
construi” ca pe o ipostază a fiinţării,  precum competenţa vorbirii  sau a locuirii .  Ea
asemuieşte patrimoniul muzeificat cu o oglindă în care adoratorii lui se tot contemplă
precum Narcis.  Dar această adoraţie l-a dus pe Narcis la moarte.  Vezi şi  Kázmér Kovács,
Oglinda lui Narcis,  în Arhitectura 3-4/2001.

Restaurare,
refuncţionalizare
şi extindere a unei
construcţii  din
docurile
Kattendijk la
Antwerpen, proiect
de Zaha Hadid,
2009-2016.
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Şi totuşi. Noi ne-am descurca între noi cu toate opoziţiile, paradoxurile şi binariile noastre
contradictorii, dacă din înălţimile rarefiate n-ar trebui să coborâm pe pământ, să dăm
socoteală contabililor şi primarilor. În această partidă de luptă ditre pitici şi arici, rolurile s-au
schimbat. Arhitecţi şi restauratori voinici, cu ajutoarele lor, istorici, artişti şi filozofi îi înfruntă
pe cei doi arici – economicul şi politicul. 
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 CULTURA Ş I  BANI I

I-am suspectat de naivitate pe arhitecţii care s-au îmbarcat în arca lui Ruskin şi Françoise
Choay, a implicării arhitecturii istorice în viaţa noastră prezentă, crezând că mişcarea asta e
profund culturală. Între timp nu mai e nimeni naiv. În realitate, obiectivul cultural s-a putut
realiza doar în măsura în care s-a dovedit rentabil. Alegoriile criticilor ar fi rămas ezoterice
cozerii academice, dacă centrele istorice n-ar aduce turişti şi refuncţionalizările nu şi-ar
amortiza investiţiile şi nu s-ar fi inventat arheologia industrială. Dau exemplul platformei
industriale Völklinger Hütte din Saarland, de 260 de hectare, a cărei demolare ar fi fost
garantată dacă s-ar fi putut realiza ieftin şi uşor. Înscrierea ei pe lista UNESCO şi muzeificarea
ei depăşeşte binişor costurile de întreţinere. Personalul, vechii angajaţi de odinioară, aduce un
plus de nostalgie bine plătită de vizitatori.

Una dintre marile zone industriale conservate la stadiul în care se afla când a fost închisă, în 1986:
Völklingerhütte,  în Saarland. 

Nici n-ar fi fost posibil ca restaurările-modernizările să aibă alt destin decât să producă
arhitectura curentă. O arhitectură respectabilă, producătoare pe de o parte de valori culturale,
pe de altă parte de plusvaloare economică. Mai trebuie să răspundă şi orientărilor politice,
care invocă interesul social. Valorile binare au devenit trei.

Aşadar, piticii luptă în numele valorii culturale, aricii în numele valorilor economice şi sociale.
Şi am văzut că în acest joc, partida e câştigată când de pitici, când de arici. Deci, trecător, câte
o valoare le domină pe celelalte. 
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Ruhrgebiet.  
Vastă revitalizare
regională, 
cu intevenţii  de
toate felurile

Toţi arhitecţii au această experienţă, anume că, de regulă, argumentele de succes în faţa
neprofesioniştilor sunt cele obiective, iar dintre ele prevalează cele cuantificabile. Mai precis
costul în bani. Arareori găsim pe cineva receptiv la explicaţiile noastre abstracte legate de
confort psihic, sentimente, flexibilitate în timp, continuitate spaţială sau chiar interes social
(din perspectiva noastră). În cele mai multe cazuri, tot valoarea financiară câştigă.

Centrele istorice şi inserţiile însă nu mai sunt la cheremul privaţilor. Deciziile implică
autorităţi multiple. Nu ştiu cât de sensibile sunt şi ele la semnificaţiile istoriei, la faptul că ele
încălzesc prezentul şi provoacă emoţii, implicând o complicitate colectivă în rândul audienţei.
Dar au înţeles în fine că valoarea culturală dă valoare socială şi asta duce la valoare
economică. Slavă domnului.

Mina Zollverein, acum Ruhr Museum, după intervenţia lui Rem Koolhaas. 

În concluzie, dincolo de versiunile teoretice, arhitectura istorică este, în zilele noastre,
cea mai minunată întâmplare a arhitecturii. Cu excepţia cârcotaşilor, ea strânge în jurul
ei oameni, fapte şi valori, pitici şi arici, arhitecţi, restauratori şi public, economişti,
primari şi turişti, capra şi varza. 
Deci tot mai apare câte o rază de paradis şi pe pământ. Trecătoare, mă tem.
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Mari staruri din plutonul de avangardă al arhitecturii,  convertiţi la restaurări.

Frank Gehry de nerecunoscut - ca restaurator: Muzeu de
artă la Philadelphia, 2017. Fie că s-a dus vremea
monştrilor marini din bănci,  fie,  mai degrabă, este
comportamentul unui restaurator responsabil,  care nu
vrea să interfereze cu arta pe care o găzduieşte clădirea.

Fondacodei Tedeschi, 
OMA (The Office for
Metropolitan Architecture),
Veneţia, 2009-2016.

Bourse de
Commerce,
Tadao Ando.
Paris,  2021
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Cooperarea teritorială și 
zone metropolitane în Romania

PRIVIRE
RETROSPECTIVĂ
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Trecerea timpului mi-a oferit ocazia de a înțelege durata de maturizare a unor ințiative. Sunt
deja 25 de ani de când, într-o toamnă, am fost invitat de primăria Oradea să dezbatem
posibilitatea constituirii unei zonei metropolitane. Primăria municipiului Oradea a fost și
continuă să fie un lider al renașterii în identificare și implementarea de noi forme de
organizare administrativă și de planificare teritorială. 

Într-un context regional concurenţial, forţa de mobilizare a resurselor unităților administrative
locale luate separat nu mai este suficientă. Planificarea şi coordonarea politicilor economico-
sociale şi de mediu, pe teritorii înglobând mai multe unități teritorial administrative, solicită noi
modele de management şi noi instrumente de planificare.

S-a promulgat de curând legea Zonelor Metropolitane. Nu este completă, dar
reprezintă un pas important în stabilirea parteneriatelor teritoriale. Este bine că a
apărut, deoarece costul inacțiunii de cele mai multe ori este mai mare decât costul
inițierii doar a unui pas făcut într-o direcție corectă. Elementele privind gradul de
reprezentativitate a comuntăților partenere, forme de administrare, surse de finanțare
și de planificare a unui teritoriu de interes comun format din mai multe unități
administrativ teritoriale vor urma să completeze acest prim pas. 

Subiectul zonelor metropolitane, devenit
aproape o pasiune, aparținea colegului meu
de profesie, Andrei Luncan, arhitect șef la
vremea aceea și care se confrunta cu
rezultatul investițiile ad-hoc realizate de
UAT periurbane la limita municipiului
Oradea. Discuția din acea dimineață de
toamnă, organizată în sala mare a primăriei,
urma să clarifice celor prezenți, oficiali aleși
și executivi din primăria Oradea și din
comunele periurbane, ce reprezintă zona în
contextul în care comunele erau îngrijorate
că vor fi „absorbite” de orașul mare.

Discuția nu a fost nici pe departe orientată către elemente tehnice, ci s-a limitat la găsirea
unui răspuns la întrebarea mea: „De ce doriți să vă asociați într-o Zonă Metropolitană?” Două
elemente ajutătoare am oferit participanților. Primul a fost afirmația: În cadrul unei zone
metropolitane nu câștigă doar unul singur, ci întreaga comunitate metropolitană care are
mai multe șanse în competiția regională în atragerea de investiții. Al doilea a fost o întrebare
vizând utilizarea terenurilor: „Unde sunt terenurile cu suprafețe peste 10 ha pentru parcurile
industriale care se vor muta în Romania după intrarea Ungariei în Uniunea Europeană?”

Începând cu acel 1998, Institute for Housing and Urban Development Studies
Romania S.R.L. (IHS Romania) a participat la elaborarea a două componente
esenţiale funcţionării formelor asociative voluntare metropolitane, formate din
municipii şi comune: (1) forme de organizare şi (2) tipul de plan necesar ghidării
dezvoltării teritoriului zonal metropolitan în contextul respectării autonomiei
locale. 
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Nu s-ar fi putut elabora aceste documente fără sprijinul profesional al SC Proiect Bihor SA, în
principal al directorul Ștefan Stoicea și al colectivului domnului Horea Goga și al domnului
Andrei Luncan din poziția de arhitect șef. 

Metodologia pentru întocmirea documentaţiilor de
amenajare a teritoriului zonal metropolitan, realizată
de IHS Romania SRL, a fost citată în cadrul
programului GRASP la constituirea zonei
metropolitane Iași în care, pe lângă specialiștii
americani, un rol activ l-a jucat cu mult entuziasm și
profesionalism doamna Mihaela Vrabete.

Metodologia pentru întocmirea documentaţiilor de amenajare a teritoriului zonal
metropolitan și ulterior a proiectului pilot Zona Metropolitană Oradea a fost finanţată de
Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței și susținută de Secretarul de Stat
doamna Ileana Tureanu - unul dintre liderii care au dezvoltat în Romania ideea vizionară a
parteneriatului teritorial.

Am sentimentul plăcut că noi, cei de atunci, am aranjat barul și l-am deschis. În perioada
realizării documentației, a dezbaterii și avizării acesteia am auzit multe voci, cu puncte de
vedere diverse, toate exprimate într-o tonalitate profesionistă, compunând linia „melodică” a
renașterii unei noi viziuni asupra planificării strategice în Romania aflată atunci într-un
context dificil și contradictoriu. Am asemuit aventura realizării documentației cu denumirea
formației Dire Straits și a melodiei Sultans of Swing.

Suportul politic al primarului Mihai Sturza până la sfârșitul mandatului său în anul 2000,
ulterior continuat de primarul Petru Filip până la aprobarea documentației în anul 2003 a
contat în realizarea unei documentații care a inspirat și alte municipii, Sistemul Urban Baia
Mare, Polul de Creștere Prahova Ploiești, municipiul Bacău și București, municipii în care am
lucrat alături de doamna Sorina Constanța Racoviceanu direct cu autoritățile locale.

Documentele transmise spre publicare prin bunăvoința domnului Mircea Țibuleac pot
aduce încă anumite idei pentru dezvoltarea și consolidarea Legii Zonelor Metropolitane
meționate anterior. Documentele descriu formele de dezvoltare instituţională şi
anume (1). Structura politică/administrativă, (2). Competenţele acestei structuri şi (3).
Instrumentele cu care această structură poate atinge obiectivele de amenajare a
teritoriului metropolitan, de dezvoltare economico-socială, de protecţie şi de
valorificare a peisajului. Le puteți descărca de aici: https://we.tl/t-QywZqOiIHW

Sperăm ca aceste informaţii să ajute unităţile administrativ-teritoriale interesate în
organizarea unui spațiu de cooperare teritorială, competitiv din punct de vedere creșterii
economice și a calității vieții, contribuind la creșterea coeziunii teritoriale a spațiului
geografic în care aceste UAT-uri sunt localizate. 

https://we.tl/t-QywZqOiIHW


Acoperișurile verzi sunt tendința de
pe piața construcțiilor care câștigă
din ce în ce mai multă popularitate
în Europa. Acestea oferă oaze
încântătoare de verdeață pe
acoperișul clădirilor și vin cu
nenumărate beneficii, despre care
BMI România vă invită să aflați în
continuare.

În funcție de soluția aleasă,
acoperișurile verzi se împart în două
categorii - extensive sau intensive,
iar din punct de vedere al
poziționării hidroizolației față de
termoizolație – clasice sau  inversate.

5  B E N E F I C I I  A L E  A C O P E R I Ș U R I L O R  V E R Z I

C E A  M A I  N O U Ă  T E N D I N Ț Ă  Î N  C O N S T R U C Ț I I ,  D E  L A  B M I  R O M Â N I A
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D E  C R I S T I A N A  S T O I C A

A c o p e r i ș u l  v e r d e  i n t e n s i v ,  
p e n t r u  s p a ț i i  r e c r e a t i v e

Acoperișul verde intensiv, soluție oferită de BMI

România, este un sistem conceput pentru a fi utilizat

ca spații recreative. Acesta prezintă adesea multe

caracteristici asemănătoare cu grădinile tradiționale

existente la sol, deoarece pot include căi de acces

realizate din pavaje, peluze, arbori și arbuști. Aceste

„grădini de acoperiș” sunt sisteme multistrat de sol,

care necesită o irigare constantă și o întreținere

periodică față de acoperișurile verzi extensive.

Datorită complexității unor astfel de soluții, varianta

optimă se va alege după consultarea dintre biroul de

arhitectură implicat și consultantul tehnic BMI Icopal.



pag. 39

3.Izolarea mai mare oferită de acoperișurile verzi poate reduce cantitatea de energie necesară

pentru a regla temperatura clădirii, dacă ne gândim că acoperișul este zona pe unde se pierde

multă căldură și care preia temperaturile ridicate ale verii. Mai mult, plantele absorb jumătate

din lumina soarelui, ceea ce creează un climat răcoros și plăcut vara. Conform unor cercetări, un

acoperiș verde generos reduce cu 75% nevoia de a porni aparatul de aer condiționat, ceea ce

înseamnă economie la consumul de energie. Acest lucru are un efect benefic și asupra

vecinătății clădirii și a temperaturii orașului, care poate să scadă cu până la 3 grade. Lucru pe

care îl putem observa ușor și dacă facem o comparație între temperatura înregistrată într-o zi de

vară într-un oraș și cea dintr-o localitate verde, aflată în vecinătatea acestuia.

4.Prezența unui acoperiș verde scade expunerea membranelor impermeabile la fluctuațiile mari

de temperatură, factor care provoacă micro-fisuri și protejează materialele acoperișului de alte

influențe externe precum soarele, ploaia sau vântul. Acest lucru dublează sau chiar triplează

durata de viață a acoperișului.
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Cea de-a doua soluție din
portofoliul BMI România este
acoperișul verde extensiv (clasic
sau inversat). Acest tip de terasă
verde este destinat în principal
folosirii în scop decorativ/ ecologic.
Nu este utilizat ca spațiu de
recreere pe care se poate circula
sau staționa în mod frecvent,
accesul fiind permis doar pentru
activitățile de întreținere ale
acestuia. Datorită înălțimii
superficiale a substratului vegetal,
gama de plante care se pretează
pentru astfel de acoperișuri este
restrânsă la plantele rezistente la
secetă și care nu necesită o
îngrijire permanentă, cum ar fi:
sedum, mușchi, flori sălbatice
specifice zonei etc. Datorită
experienței în domeniu, dobândită
pe parcursul existenței sale, Icopal
acordă, în funcție de soluția aleasă,
o garanție privind impermea-
bilitatea sistemului cuprinsă între
20 – 40 ani.

A c o p e r i ș u l  v e r d e  e x t e n s i v ,  
c u  s c o p  d e c o r a t i v  ș i  e c o l o g i c

Acoperișuri verzi putem întâlni în cadrul spațiilor
comerciale, unde pot găzdui restaurante și locuri
de joacă, clădiri de afaceri, blocuri sau case. Iată
în cele de mai jos 5 beneficii ale acestor sisteme
ecologice și sustenabile, oferite de gama BMI
Icopal, al cărei motto este, pe deplin justificat,
„Hidroizolații durabile".

1.În cazul clădirilor cu acoperișuri verzi, apa este
preluată de substrat și apoi condusă către plante,
de unde se întoarce în atmosferă, prin evaporare.
Vara, acestea pot prelua 70-90% din precipitațiile
care cad pe ele, iar iarna, între 25-40%. Din acest
motiv, în cazul precipitațiilor abundente, este
redus atât stresul pus asupra sistemelor de
canalizare, cât și riscul de inundații.

2.Prin rouă și evaporare, plantele aflate pe
sisteme orizontale și verticale au efect de
răcorire a spațiilor urbane în zilele toride de vară.
De asemenea, contribuie la reducerea distribuirii
prafului și a emisiilor poluante și astfel la
adaptarea orașelor la climatul viitorului, cu
temperaturi estimate mai ridicate vara. În plus,
datorită mediului umed pe care îl asigură
plantele, acestea creează un strat natural
rezistent la foc, care protejează imobilul.

B M I  I c o p a l :  
H i d r o i z o l a ț i i  d u r a b i l e



pag. 40

5.Aspectul natural, sustenabil, împreună cu reducerea costurilor de energie și a duratei de viață a

acoperișului înseamnă o valoare crescută a proprietății. Un acoperiș verde atenuează zgomotele,

mai ales sunetele de frecvență joasă. Când suprafața acestuia este mare, poate reduce

zgomotele exterioare cu până la 40 de decibeli. 

I U L I E  2 0 2 2  I N F O  5

Iată că sunt numeroase motive pentru care popularitatea acoperișurilor verzi în cadrul

proiectelor urbane sau rurale înregistrează o creștere constantă în ultimii ani, fiind în prezent o

opțiune des folosită datorită experienței dobândite și îmbunătățirii constante a soluțiilor

existente, oferite pe piața românească, la un nivel ridicat de profesionalism, de BMI România. 

De-a lungul anilor, compania s-a concentrat pe o dezvoltare şi îmbunătăţire continuă a

materialelor destinate construirii și hidroizolării acoperișurilor verzi, astfel încât să facă faţă

solicitărilor exigente venite din partea clienţilor și având mereu grijă față de mediul înconjurător.

BMI Icopal a devenit o referință mondială în hidroizolații, datorită materialelor inovatoare,

serviciilor complete și experienței dobândite prin oferirea de sisteme complete pentru

acoperișuri plane, deţinând certificatul de management al calităţii, care respectă standardele

ISO 9001, precum şi certificatul pentru sistemul de management al mediului ISO 14001. 

Pentru a beneficia de potențialul maxim al sistemelor de hidroizolație ales, compania

actualizează constant portofoliul de produse, implementează tehnologii inovatoare și oferă o

durată extinsă de viață pentru gama de produse BMI Icopal, care asigură proiecte de acoperișuri

verzi la cele mai înalte standarde de calitate.



H[IS]TORY 2.0 – CONCURS
INTERNAȚIONAL DE

ARHITECTURĂ

de arh. DRAGOȘ CIOLACU
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În final, au rămas patru echipe în concurs – Foster+Partners, Zaha Hadid Arhitects, MVRDV și UN

Studio, deci o concurență extrem de puternică între birouri celebre, care scriu în timp real istoria

arhitecturii contemporane. Criteriul de jurizare a fost împărțit în patru mari grupe, având în subsidiar

alte douăzeci de criterii fiecare cu punctajul său pentru că departajarea să fie cât mai obiectivă. 

Recent s-a încheiat la Iași concursul internațional de arhitectură H[IS]TORY 2.0 printr-un regal
intelectual compus din expoziții, dezbateri și gală de premiere ce a transformat orașul vreme de
trei zile într-o capitală a artei edificante. Evenimentul organizat la standard internațional de
către compania Iulius, inițiatorul concursului, este punctul final al unui efort organizatoric
început cu mai bine de un an în urmă, dar al cărui scop este o dorința mai veche și, anume,
înzestrarea orașului cu o clădire de patrimoniu contemporan. 

Cele trei principale asociații profesionale reprezentate la vârf de Ileana Tureanu - U.A.R., Emil Ivănescu -

O.A.R. și Tiberiu Florescu - R.U.R. au făcut ca gala să fie un moment special, rar întalnit pentru

comunitatea arhitecților.

Povestea acestui concurs internațional cu

invitați, o premieră pentru România, a

început în primavara anului trecut odată cu

înființarea juriului, format din cinci arhitecți

cu experiență: Șerban Țigănaș, Augustin

Ioan, Matei Bogoescu, Mihai Drișcu, Dragoș

Ciolacu și un istoric, Cătalin Turliuc, o echipă

perfect funcțională din care nu putea lipsi

energica Raluca Munteanu, director de

dezvoltare al companiei Iulius. A urmat o

perioadă intensă de structurare a temei, de

găsire a celor mai bune argumente în

favoarea ideii și de acoperire a tuturor

domeniilor care se întâlnesc într-o astfel de

întreprindere. Pe măsură ce tema se contura,

a început comunicarea pe diverse canale

media a scopului și intențiilor concursului.

Reacția publică a fost monitorizată și

sintetizată într-un set de recomandări venite

dinspre ieșeni, principalii beneficiari ai

investiției. La începutul anului, tema foarte

bine documentată și prezentată grafic a fost

trimisă birourilor de arhitectură vizate ca

invitați. Acestea au fost alese dintre cele mai

bune și active din lume, cu lucrări și filiale pe

toate continentele. 
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În fața calității extrem de ridicate a proiectelor, o scală cât mai exactă a valorii privind contextul, calitatea

spațiilor publice, sustenabilitatea sau cerințele dezvoltatorului, s-a dovezit extrem de utilă. Așteptările

ne-au fost confirmate primind la început de iunie patru proiecte excepționale pornind de la motivația și

viziunea fiecărui concurent, până la detaliile tehnice și economice ce personalizează ofertele.

- Foster+Partners cu motto H[IS]TORY 2.0 a prezentat un proiect ce utilizează sustenabilitatea și
conectivitatea extinsă cu o abordare fenomenologică bazată pe experiențe senzoriale distincte. În
spatele proiectului este o poveste excepțională care face apel la aspirația locuitorilor de a avea un parc
urban extins la întreagă zonă centrală. „Dați-ne voie să lăsăm această lume mai bună decât am găsit-o”.

- Zaha Hadid Arhitects, având motto „IN-Between”a marșat pe relația dintre diferitele sfere ale orașului
într-o manieră integrativă sub conceptul de spații intermediare. Proiectul absoarbe în tratarea fațadelor
sale referințe la materiale tradiționale. „ O îmbinare a bogatului patrimoniu ieșean cu optimismul de
nezdruncinat al orașului față de viitor”. 

- MVRDV cu motto „Hills of Iași” a prezentat un concept bazat pe topografia colinară a Iașiului. Soluția
oferă strategii distincte pentru imaginea interioară sau exterioară prelucrând masa formală prin pliere și
decupare, în vederea unor perspective privilegiate. „Am vizitat Iașiul și ne-am îndrăgostit de bogata sa
istorie”.
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- Un Studio cu motto „Bridging time, bridging comunities”, dezvoltă un proiect pe principiul „construit în
jurul orizontului”, ce amplifică platoul pieței Palatului. Aspectul general este marcat de metafora
stratificării geologice. „Noua arhitectură se aliniază celei istorice și dă un plus viitorului urban al Iașiului”.

Diferențele de valoare au fost minime și, dintr-o anumită perspectivă, putem spune că toate echipele au
câștigat, dar un concurs prin definiție are doar un câștigător, iar de data asta a fost UN Studio. Marele
câștigător este totuși orașul care va avea un monument de arhitectură contemporană și ieșenii care se
regăsesc într-un reper al viitorului.

Concurenții și-au susținut public ideile în fața unei
audiențe numeroase, în cadrul „Cities of the future”,
organizat de N.I.A., un eveniment de promovare a
culturii arhitecturale. Juriul a vaut o experiență unică
prin șansa sa de a analiza și de a departaja proiectele
unor arhitecți tineri de mare viitor, care se dezvoltă în
cadrul unor celebre birouri de arhitectură. Este
remarcabilă și atitudinea dezvoltatorului care, cu toate
că nu era obligat să organizeze un confurs, a făcut-o,
dând un exemplu de bună practică, fără să aibă nicio
ingerință asupra deciziei juriului.

Evenimentul este doar o etapă în devenirea acestui

proiect, deoarece greul de abia acum începe, iar noi,

arhitecții, sperăm că acesta este doar începutul unei

contextualizări contemporane a Arhitecturii Românești.



După cum se vede în textul de prezentare (îl puteți descărca aici:
https://we.tl/t-NgVnTdedbE) din programul festivalului internațional
de anul acesta, organizatorii continuă dezbaterile asupra unui viitor
ansamblu de construcții care să conțină spații adecvate unui
complex de săli pentru spectacole, de străzi interioare/exterioare și
alte facilități necesare festivalurilor de arte ale spectacolului,
precum și spații pentru un complex dedicat
congreselor/conferințelor internaționale, pentru care Sibiul să
devină gazdă permanentă.

Tema este sofisticată, aproape la limita unei integrări firești în
țesutul urban existent, mai ales foarte aproape de zona centrului
medieval al Sibiului. Aceasta din simplul motiv că funcțiunile
preconizate tind să contureze un conglomerat construit impozant,
dar limitat de 2 străduțe, un bulevard și piața orașului, care leagă
zona istorică de câteva dotări socialiste (casa „sindicatelor”,
magazinul „universal”, hotelul-turn și un hotel contemporan așezat
peste fosta primărie...).

Dezbateri sibiene 
în actualitate

Dezbaterea din această
ediție s-a axat pe subiecte
ca „durabilitate”, „mediu”,
„reziliență” – deci noțiunile
la modă, întoarse pe toate
fețele, marginalizând
tematica urbanistică și
implicațiile unui asemenea
colos lipit de intramurosul
medieval.

DE ARH. DORIN BOILĂ 

INFO 7 IULIE 2022

„THERME FORUM” –  WORKSHOP ÎN CADRUL
FESTIVALULUI  DE TEATRU –  S IBIU 2022
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https://we.tl/t-NgVnTdedbE
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Dezbaterea compulsivă axată
pe aceste subiecte-tabu
tinde să minimalizeze nece-
sara dezbatere pe tema cea
mai importantă în acest sit:
raportul tradiție-modernitate
sau identitate-inovație.

Consider că problemele identității, specificului
local, coeziunii comunitare și tensiunilor sociale
sunt greșit analizate și evaluate, de unde soluțiile
vor fi incoerente și preponderent negative: totul
se transgresează de la cauzele și căile reale de
acțiune către nesfârșitele nevoi ale unor „grupuri
defavorizate” din actuala societate.

Nu se analizează deloc determinantele stabilității
sociale (într-o societate normală, proactivă, nu
asistențială), sau resursele de energie socială și
financiară – cine le produce și susține durabil? Se
insistă numai pe mulțimea mereu în creștere a
minorităților de toate culorile și genurile,
neglijând permanent majoritatea – cu
necesitățile ei normale, de continuitate, echitate
socială și respect pentru tradițiile validate istoric!

S U S T E N A B I L I T A T E

Problema durabilității și modificărilor din mediul înconjurător nu este doar despre
„schimbările climatice” – această insistență dovedește lipsa crasă de informare a
respectivilor, deoarece modificarea climei cere energii și procese cu mult peste
posibilitățile omenirii din prezent! Dacă au loc asemenea evoluții, ele se datorează unor
modificări în mecanica universului proxim, de care planeta noastră este direct
dependentă.

Focalizarea pe fenomene climatice „provocate” de activitățile umane duce la o filosofie
economică greșită și ținte false, care înseamnă întotdeauna risipă de resurse materiale,
fonduri și energie umană.

O A M E N I ,  L O C U R I ,  R E Z I L I E N Ț Ă

Reziliența în orice comunitate din lumea
aceasta a fost generată de conservarea
moștenirii identitare a Locului și
Peisajului cultural respectiv, moștenire
ce cuprinde în primul rând ansamblul
etosului religios al comunității, cultura
civilizațională verificată în timp și
respingerea hotărâtă a experimentelor
în viața civică, a manipulărilor de tip
„inginerie socială”.

Acestea sunt câteva implicații ale
dezbaterii atât de necesare pentru un
implant cultural-social într-un sit cu
valoare patrimonială, de care se leagă
brandul istoric al Sibiului.



Pădurea
Urbană
din Moinești

Succese în activitatea
primăriilor din orașe
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Autoritatea locală a municipiul
Moineşti în parteneriat cu Asociația
ECOASSIST Bucureşti – reprezentant
oficial al conceptului “Plantăm Fapte
Bune în România”, a pus în operă în
primăvara anului 2021 în curte școlii
gimnaziale „George Enescu” proiectul
pilot de înființare în România a unei
păduri urbane.

de la arh. Dorin BOILĂ

Municipiul Moinești are state vechi de colaborare și

parteneriate cu Asociația ECOASSIST Bucureşti, fiind

agreat tocmai datorită eforturilor susținute ale

administrației publice locale și implementării unor soluții

fiabile de îmbunatățire a calității aerului, reducere a

efectelor schimbărilor climatice, într-un cuvânt de

protejare a mediului înconjurător.

Popularitatea proiectului ,,Miyawaki”, care are la bază metoda
inventată de botanistul japonez dr. Akira Miyawaki a obținut premiul
Blue Planet 2006 – echivalentul premiului Nobel în domeniul
protecției mediului.

Conceptul a fost adaptat pentru România de Forest Design Brașov
partener al asociației susmenționate. Beneficiile pe termen lung ale
pădurilor urbane miniaturale având maximum beneficiu asupra
biodiversității și a absobției mai mari de bioxid de carbon comparativ
cu plantațiile convenționale.
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Nu în ultimul rând, creșterea
biodiversității de 18 ori mai mare a florei
și faunei, menținerea umidității solului –
metodă eficientă de luptă împotriva
secetei, reducerea zgomotului cu cel
puțin 10 dB și creșterea valorii imobiliare
pentru proprietățile din vecinătatea
pădurilor, vom obține un ecosistem
complex adaptat condițiilor locale de
mediu, cu creștere rapidă și aport
substanțial în reglarea temperaturilor și
,, sechestrarea ,, CO2.

„Implementarea de proiecte cu surse
interne și externe de finanțare care au
avut și au drept scop modernizarea
municipiului Moinești, cu rol benefic în
evoluţia favorabilă și plusvaloarea pe
care o dezvoltă zi de zi orașul nostru,
rezultatele obținute prin reabilitarea
spațiilor verzi și cele 30 de hectare de
plantații înființate în ultimii ani cu rol
major în diminuarea valorilor extreme
ale factorilor climatici, motivează
autoritatea locală să continue tradiția
acțiunilor de plantări pentru un mediu
mai curat”, a declarat Valentin Vieru,
primarul municipiului Moinești.

Și pentru că proiectul pilot a avut o dezvoltare foarte bună, în

primăvara 2022 am replicat proiectul minipădurii urbane și la

colegiul ,,Grigore Cobălcescu” – instituție de învățământ

moineșteană și vom căuta ca în fiecare cartier să găsim

oportunități ale replicării .

Astfel, având o creștere activă, devin ecosisteme mature în 20 de ani față de 150 de ani în condiții
normale, reduc temperatura cu minim 2 grade Celsius la nivel local, ajută la absorbția a 15% din praf și
microparticule, reduc stresul, anxietatea, incidența bolilor cardio-vasculare și afecțiunilor respiratorii
pentru locuitorii din zonă .
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de arh. ALEXANDRU
ANTONESCU

 

CĂLĂTORII EUROPENE

La Viena am ajuns a patra oară, dar

până acum nu mai avusesem un hotel

atât de bun (de fapt o pensiune), pe o

stradă care îmi era cu totul

necunoscută, dar, după cum am

descoperit, era chiar în inima centrului

istoric, la mică sau în orice caz nu prea

mare distanţă de tot ceea ce aş fi vrut

să văd (şi bineînţeles în mare parte nu

am reuşit...); mai jos, doi „vecini” pe care

îi vedeam de la fereastră şi o clădire

mai recentă din capătul străzii, o

bibliotecă universitară sau ceva

asemănător:

 

Detalii ale altor case obişnuite de pe
Wipplinger Strasse...
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VIENA (AUSTRIA)
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Aproape era şi biserica
„Maria am Gestade”, pe
lângă care doar trecusem
până atunci. De data asta
am avut răgaz să mă şi
apropii:

Piaţa Domului era la doi paşi, inclusiv clădirea proiectată de Hans
Hollein, mult mai nouă decât celelalte dar care acum are şi ea o vârstă,
deşi nu pare... (terminată în 1990, era deja aici la prima mea vizită în
95, deci deja o cunoştinţă veche).

Bineînţeles că nu mi-am propus să văd sau să filmez „tot”, ar fi fost
imposibil. Am intrat într-un singur muzeu, tezaurul imperial din
Hofburg.
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Tot cam în fugă am trecut prin Burggarten şi Museumsquartier,
unde localnicii își permiteau să facă şi plajă.

Dar nu puteam să nu merg la Karlskirche care, nu ştiu de ce, mă atrage în mod deosebit. Poate pentru
că la precedenta vizită (2010) era în restaurare şi cu un „lift de şantier” se putea urca până lângă cupolă
pentru a vedea frescele de aproape. Acum am constatat că liftul a devenit permanent (dar n-am mai
urcat).

Tot pe lângă Karlskirche sunt cele două celebre pavilioane de intrare la metrou create de Otto Wagner
(1898), acum monumente istorice: unul e transformat în cafenea, în celălalt este o expoziţie, dar acum
cred că era închisă din cauza Covidului şi doar grafferii se interesau de el.
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Cu asta trec la stilul Sezession (sau Jugendstil, Art Nouveau), începând
chiar cu clădirea Sezession (tot 1898, J. M. Olbrich), unde, de asemenea,
revin la fiecare trecere prin Viena... dar înăuntru n-am reuşit încă să
intru... acum, însă, mi-am permis să iau masa la o terasă de vis-a-vis.
Apoi alte clădiri somptuoase răspândite tot de Otto Wagner prin oraş.
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Închei (un „album” mai extins va apărea pe Facebook... poate, cândva) cu câteva imagini de
seară, inclusiv cu vitrine de magazine pe Kartnerstrasse... că de shopping nu putea fi vorba !
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