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info 1

LUNI, 10 OCTOMBRIE
ÎNTÂLNIRE CU STUDENȚI UAUIM SIBIU

LIVIU GLIGOR / ALEXANDRA MIHAILCIUC
Pe 10 octombrie, la Centrul de Cultură Arhitecturală din Sibiu s-au ținut două cursuri cu
studenți de la Facultatea de Conservare și Restaurare a UAUIM în cadrul Bienalei
[arhitectura.6]. Cursurile au fost susținute de către conf.dr.arh. Liviu Gligor, profesor în
cadrul facultății sus-menționate, și arh. Alexandra Mihailciuc.
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LIVIU GLIGOR
conf.dr.arh.
înregistrare video

Liviu Gligor a vorbit despre principiile și
tehnicile

de

restaurare,

dar

și

despre

importanța materialelor folosite:
Utilizarea elementelor arhitecturale străine
face mai dificlă înțelegerea unei clădiri. Vizavi
de această idee, se discută mult despre
fațadele de sticlă. Cei care ați fost la întâlnirile
departamentului nostru ați văzut că una
dintre prezentări aborda această probelmă.
Fațadele

de

sticlă

recognoscibilă

în

fac

o

ceea

clădire
ce

greu

privește

amplasamentul, locul, tradițiile și mai toate
arată cam la fel. Prin introducerea unor
materiale străine, chiar și părțile neatinse ale
unei clădiri par contrafăcute. În același timp,
comerțul cu materiale reciclate din alte clădiri
încurajează distrugerea. Crearea unei cereri
de piață pentru materiale noi de aceeași
factură ar fi o soluție, de exemplu țigle noi
făcute

manual.

Acest

lucru

încurajează

producția locală. O alternativă onestă ar fi
utilizarea

unor

materiale

diferite,

dar

compatibile. Un alt aspect important este
respectul pentru vârstă. La fel ca oamenii,
clădirile îmbătrânesc: se umflă, se curbează,
se înclină și vârsta lor trebuie respectată. O
bună restaurare nu înseamnă să le anulezi
imperfecțiunile, altfel spus nu trebuie să faci
frumos.
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ALEXANDRA
MIHAILCIUC
Batem fierul la conac!
înregistrare video

Sunt arhitectă și lucrez de 10 ani cu dl Șerban
Sturdza la tot felul de proiecte care își propun
să revitalizeze patrimoniul, să aducă un nou
tip de înțelegere a arhitecturii contemporane.
Tot de 10 ani coordonez acest proiect care se
numește „Batem fierul la conac!” și în care o
să vă introduc astăzi. Vreau să vă spun câteva
lucruri fundamentale care să ne ghideze pe
parcursul întregii prezentări. Unul dintre ele
este despre puterea de a fi împreună, despre
comunitate. Știți sigur ce a făcut comunismul,
multe rele, printre care faptul că oamenii nu
se mai încheagă natural. Comunitățile care
se formează acum au o doză de artificialitate,
iar noi trebuie să învățăm să fim împreună, să
lucrăm și să gândim împreună. Al doilea lucru
este despre destinul sau vocația de arhitect.
Toți vreți să construiți și să transformați
lumea într-un loc mult mai bun și mai frumos,
mai aproape de nevoile oamenilor, să lăsați o
amprentă pe pământ. Ceea ce trebuie noi să
învățăm, după ce înmagazinăm toate aceste
lucruri fantastice care țin de stiluri, de detalii,
de forme, e să reușim să ieșim din artificial,

De aceasta e esențial să știm și filozofie, să

pentru ca arhitectura pe care o facem să fie

citim, să mergem și în literatură, și în artă,

vie, cu folos și să le vorbească oamenilor, să

și în economie. Suntem un vas care trebuie

facem o arhitectură care să-i atingă pe

să se umple cu multe lucruri fundamentale

oameni și să intre într-un ecosistem, fiindcă

ca să reușim să ajungem la acest viu.

arhitectura e un punct într-o construcție mult
mai amplă pe care trebuie să o înțelegem.
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Feronierii

de

la

Atelierul

Batem fierul la conac!, Adrien
Corbin şi Erwan Morice au
făcut demonstraţii de fierărie
în

Piaţa

Huet,

la

invitaţia

domnului Kilian Dörr, Primpreotul Parohiei Evanghelice
de Confesiune Augustană din
Sibiu.
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INFO 2

2022

FOTO&VIDEO:
ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

Conferinţa cu tema:
PATRIMONIUL VIRTUAL –

ZILELE
CULTURII
URBANE
la „Uzina de apă"

o realitate contemporană

SESIUNEA 2

moderatori:
arh. Mircea Curteanu
arh. Alexandru Oltean
arh. Mihai Tulbure
arh. Constantin Haralamb

DE ANA DONȚU
partea a III-a
PATRIMONIUL VIRTUAL o realitate contemporană
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SESIUNEA II

Vizită: Muzeul Național al
Bucovinei - VR virtual reality
- Centrul vechi al Sucevei
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ANNA KYRII

KATERYNA ROMANENKO

Digitalizarea procesului de proiectare în Ucraina:
- Centre de servicii administrative
- Fundația Camerei arhitecților ucraineni
înregistrare video
Digitalizarea în Ucraina este coordonată de DIYA Centers și este un sistem unic centralizat care
urmărește să adune toate proiectele, începând cu cele în stadii incipiente până la clădiri date în
exploatare. Toate informațiile sunt pe portalul https://e-construction.gov.ua/ unde oricine poate accesa
detalii despre tot ce este construit în Ucraina. Avem o hartă cu locațiile, dar pe perioada războiului
aceasta nu este disponibilă.

CARH. CONSTANTIN STROESCU
- EXPERT DE ELITĂ AUTODESK
De la scanarea 3D la BIM
înregistrare video

Într-o eră a informației digitale, în care tehnologiile avansează într-un ritm alert, domeniul construcțiilor
nu a fost privat de acest progres. Acest progres este conceput sub numele de BIM (Building
Information Model – Modelarea informatizată a clădirlor). Practic, acest concept adună într-o singură
„echipă” toate persoanele care participă în proiectarea, dezvoltarea, execuția și mentenanța în timp a
construcției, reducând costurile de producție, timpul investit și asigurând un management mult mai
eficient. Scan-To-BIM este procesul prin care cu ajutorul scanarii 3D ce folosește tehnologie LiDAR,
permite capturarea detaliată a unui element în spațiu, permițând modelarea 3D, efectuarea
măsurătorilor cu o precizie foarte ridicată.
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- ING. MARIAN RĂDOI INTERNATIONAL PARTNER BURO
Norul de puncte ca realitate virtuală
înregistrare video

Rezultatul scanării laser 3D este o reprezentare 3D organizată a obiectelor înregistrate numită
„nor de puncte”. Poziția fiecărui punct este definită într-un sistem tridimensional, prin coordonatele X,
Y, Z. Norii de puncte sunt o copie tridimensională autentică, precisă și completă a realității, ce nu poate
fi obținută cu alt mijloc sau metodă de măsurare și asigură specialiștilor suportul pentru o cercetare
amănunțită a stadiului unui monument sau sit istoric protejat la data scanării laser 3D. Permit
măsurarea exactă de distanțe și suprafețe, astfel nu mai este nevoie de întoarceri la monument pentru
măsurători suplimentare. Norii de puncte stau la baza executării produselor 2D și 3D, obținându-se
astfel o documentație detaliată și completă a obiectivului scanat.

MIRCEA CĂPĂȚÂNĂ

VIRGIL POLIZU

Utilizarea ortofografiilor, imaginilor panoramice
fotogrametrice și modelului 3D prin scanarea laser
- Palatul Voievodal Curtea Veche din București
înregistrare video
Construită între sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea, Curtea Veche este prima
curte domnească din București și cel mai vechi monument medieval al capitalei. În prezent, ruinele
Palatului Voievodal Curtea Veche au statut de sit arheologic protejat și funcționează ca muzeu. În
vederea realizării proiectului de restaurare și conservare a acestui monument cu valoare istorică
deosebită, s-a impus o cercetare amănunțită a stadiului actual al ansamblului. Pentru aceasta, a fost
aleasă metoda de relevare prin scanare laser 3D.
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RĂZVAN-GEORGE GORCEA
Digital Twin - Avatarul virtual în exploatarea
patrimoniului industrial: Rețeaua de apă a Parisului
înregistrare video

„Digital twin” se traduce din limba engleză drept „geamăn digital”, reprezentând proiectarea digitală a
obiectelor sau proceselor fizice. Geamănul digital poate co-exista cu procesul fizic, fiind utilizat în
procesele de verificare a calității și de scalare a producției, aceste etape fiind simulate și testate pentru
a verifica fezabilitatea acestora înainte de implementarea propriu-zisă. Deși mai dificil de realizat,
geamănul digital poate fi o copie digitală a unui proiect ce nu a fost implementat, realizat cu același
scop de a verifica viabilitatea proiectului înainte de implementare. Copia digitală poate corecta greșeli
în linia de producție, verifica prototipuri de produse și proiecta linii de producție integral în spațiul
digital.

KAZMER KOVACS
Imagine și imaginație, Ruină și reconstrucție în
conservarea monumentelor istorice
înregistrare video

Ruina încorporată în construcții noi este, desigur, o practică străveche, fără legătură la origini cu
practicile moderne, ținând de conservarea patrimoniului construit. În toate timpurile, structuri vechi
dezafectate au fost reintegrate noilor construcții în multe feluri. A integra ruine solide în sistemul noilor
structuri constructive a fost întotdeauna o practică curentă, așa cum o demonstrează bunăoară
locuințele amenajate în și deasupra runelor marilor edificii romane destinate spectacolelor.
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SESIUNEA III

ZHANG HAN - LU SIMONA
MUTATIO FORMA: Real II Virtual
înregistrare video

Tema cercetării mele merge pe analiza simțurilor. Între real
și virtual se situează omul simțurile și arhitectura. Acum
suntem în epoca vitezei: viteză de mișcare, viteză de
transmitere, de procesare, viteza de a trăi. Este un ritm alert
între percepție și experimentare, din cauza căruia suntem
bombardați de o cantitate imensă de informație de natură
vizuală, virtuală de cele mai multe ori, pentru că avem
fiecare câte un smartphone, de unde și automatizarea.

IONUȚ DOHOTARIU
Realitatea virtuală a Arhitecturii
adaptive
înregistrare video

Tind să cred că arhitectura adaptivă o să se concretizeze în
realitate. Drumul meu este invers, pornesc de la o realitate
virtuală în care putem să experimentăm. N-avem
constrângeri gravitaționale, de natură fizică, astfel putem să
lucrăm cu oamenii, să vedem cum percep un anumit
spațiu, ca să trecem ulterior mai departe.

pag. 14

SESIUNEA III

ION ANDRIU
Construcțiile virtuale salvează un
patrimoniu real: Cazul centrului
istoric Botoșani
înregistrare video
S-a făcut un studiu pentru a pune în valoare centrul istoric din
Botoșani. Lucrurile începuseră bine, am făcut relevee. Studiul
a cercetat circulația pietonală din Botoșani. Botoșaniul a fost
al doilea oraș al Moldovei, era un centru comercial foarte
căutat, dar în 1987 a fost un incediu care a distrus multe
clădiri, reconstituite după aceasta. În timpul comunismului,
niște elemente absolut aleatorii determinau o evoluție în sens
negativ sau pozitiv a unor lucruri importante cum este
recondiționarea și conservarea unui centru istoric.

VENIAMIN BOGUS
Spațiul construit - memorii
virtuale: Centrul istoric Botoșani Înapoi la originile noastre comune
înregistrare video
Firma pe care am înființat-o se numește Realitis SRL, a venit ca
idee a realității tangibile și a domeniului virtual. Acest proiect
are un obiectiv important, acela de a descoperi dacă există
adevăr în mitul din Centrul Istoric al Municipiului Botoșani,
dacă există o rețea de tuneluri subterane ce comunică între
ele, rezultând astfel un oraș subteran. Primele descoperiri
datează din secolul XVI. Structurile deja identificate, cât și
miturile necesită o cercetare arheologică care să confirme sau
să infirme aceste povești. Suntem în postura în care ne dorim
și suntem motivați să aflăm cu certitudine ceea ce se află în
Centrul cultural și istoric al orașului, să aducem informații
esențiale și concrete în ceea ce privește structura urbană a
vechiului târg medieval.
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MASĂ
ROTUNDĂ

Conferința s-a încheiat cu o sesiune de discuții, în
care s-au tras anumite concluzii și sinteze pe care
vă invităm să le ascultați aici:
https://we.tl/t-vyT7zVxxpm
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CONFERINȚĂ
IN SITU
Virtual și real
în restaurarea mănăstirii Sf. Ilie
ARH. CONSTANTIN GORCEA ȘI EXPERT
RESTAURATOR OLIVIU BOLDURA
înregistrare video
Această biserică e construită în același an cu
Voronețul. Ștefan cel Mare a fost un voievod
foarte capabil și a făcut două biserici în 1487
și alte două în 1488. Aceste patru biserici sunt
primele din seria bisericilor construite de
Ștefan cel Mare. Vorbesc de Pătrăuți și
Milișăuți, apoi „Sfântul Ilie” și Voronețul.
Voronețul a ajuns cea mai importantă din
această
serie
biserici
protejate
ca
monumente UNESCO. Aceasta e sora ei
vitregită, dar ea a avut un alt parcurs.
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ZIUA A III-A

Vizită în Centrul istoric Botoșani
înregistrare video
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ZIUA A III-A

Darabani - Reconstrucția primei
școli sătești de stat din Moldova
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ZIUA A III-A

Biserica dispărută din Milișăuți,
Sf. Procopie,
ctitoria lui Ștefan cel Mare
înregistrare video
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Vom avea înțelepciunea necesară?...

Nu are importanță a cui a
fost ideea, important până la
urmă

este

că

s-a

dovedit

foarte bună inițiativa de a ne
O parte din noi, mai ales cei care sunt la primul mandat, nu

deplasa la CHIOJDU pentru a

ajunseseră încă în minunatul nostru obiectiv de la Chiojdu și nu

ține ședința de Senat.

aveau idee de oportunitățile pe care acesta le oferă. Din câte
știu, în afară de colegul Pavel Popescu, sunt cel mai vechi
membru din Senat (1996-2004 și 2008-2026), statut care mi-a
dat prilejul să urmăresc parcursul acestui obiectiv încă de la
primele discuții din Senat înainte de a fi achiziționat: restaurarea
lui sub atenta supraveghere a dlui arhitect Călin HOINĂRESCU,
inaugurarea și apoi cu prilejul altor evenimente petrecute aici.
Am stat de două ori câteva zile ca să pot călători prin
împrejurimi încercând să descopăr cât mai mult din ce poate
oferi zona cuiva care ar dori să poposească câteva zile la „Casa cu

text & foto:
Mircea ȚIBULEAC

Blazoane” - Centrul de cultură al UAR.
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Vremea a ținut cu noi. La sosire, pe lângă căldura cu care ne-a întâmpinat Florin DRĂGULIN, unul dintre
ultimii proprietari, administratorul și sufletul acestui obiectiv de cultură arhitecturală, s-a suprapus și o
ușoară mângâiere a unui soare blând de toamnă.
Din grupul celor care ne-am deplasat la ședință au făcut parte: președinte UAR - arh. Ileana Tureanu,
vicepreședinte Comisie Organizatorică, relația cu membrii și resurse financiare - arh. Mirela Didă,
vicepreședinte Comisie Culturală - arh. Gabriela Petrescu, trezorier - arh. Dan Nițescu și
membrii: arh. Pavel Popescu, arh. Dorina Ciobanu, arh. Ionescu Kikero Victor, arh. Sorin Doru Ciomârtan,
arh. Adelin Bălan, arh. Ildiko Mitru, arh. Casandra Roșu, arh. Mihai Coșurbă, arh. Constantin Gorcea și
subsemnatul care vă povestesc. A lipsit din motive personale doamna arh. Silvia Pintea - vicepreședinte
Comisie Socială.
O să trec mai rapid peste ședința noastră care a avut o ordine de zi încărcată și cu câteva puncte
importante, ce au încins un pic spiritele, așa cum o fac de fiecare dată subiectele care implică aspecte
financiare.
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Unul dintre aceste subiecte a fost legat de cuantumul cotizației începând cu anul viitor. Toți am fost de
acord că ea nu mai poate rămâne aceeași de peste 10 ani. Până la urmă s-a stabilit că va fi de 600 lei, dar
dacă o plătim până în 30 aprilie va suferi o reducere cu 100 lei. Mai sunt și alte precizări legate de cotizație
cum ar fi, de pildă, reducerea de 250 lei pentru membrii care au vârsta de până în 30 ani. Pe o durată
nedeterminată sunt scutiți de plata cotizației membrii care au depășit vârsta de 90 ani.
De scutire vor beneficia și membrii de onoare UAR pe toată durata cât dețin această calitate.
În valoare de 750 lei va ajunge cotizația cu penalizare pentru cei care nu și-au achitat această obligație
statutară până în 31 decembrie. Dacă se va întâmpla ca până în 15 ianuarie a anului următor respectivul
membru să nu își achite cotizația, se vor aplica prevederile statutare sau după caz, la propunerea
Comisiei Sociale pentru un caz special, Senatul UAR va dispune de măsurile care se impun în privința
soluționării acelui caz social grav.
Alt subiect de natură financiară s-a legat de cele două Centre culturale aflate în proprietatea UAR.
Pentru susținerea activității de conservare și punere
în

valoare

a

imobilului

monument

istoric,

proprietate UAR, situate în str. Theodor AMAN nr. 11,
Sinaia, în care funcționează Centrul de Cultură al
UAR, precum și pentru susținerea activităților
culturale care se desfășoară în acel imobil, membrii
UAR care participă la respectivele activități culturale
vor achita o contribuție în valoare de 100 lei/zi până
la 120 lei/zi și, respectiv, 800 lei/zi pentru un grad de
ocupare de 100% a Centului Cultural.

Pentru același scop, în cazul Centrului de Cultură „Casa
cu Blazoane” din localitatea Chiojdu, jud. Buzău, de
asemenea, monument istoric aflat în proprietatea UAR,
contribuția va fi în valoare de 80 lei/zi pentru fiecare
membru care participă la activitățile culturale care se
vor desfășura acolo.
Legat de facilitățile pe care le oferă aceste două centre
am remarcat și cu ocazia acestei ședințe că ele există în
fapt fără doar și poate.
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Voi detalia două dintre cele care funcționează perfect la
CHIOJDU și care fac din Centrul de Cultură „Casa cu
Blazoane” un centru viu, implicat activ și permanent în viața
comunității sătești în sânul căreia s-a născut ca obiectiv
important din punct de vedere cultural, dar de ce nu și
social. Pe lângă aceste două însușiri de certă importanță,
menționez și importanța turistică a centrului care poate
deveni un punct de plecare pentru oricare circuit de vizitare
și a altor obiective aflate în județul Buzău.
De peste 5 ani de zile de când s-a dat în folosință, cum s-a
restaurat

și

ce

s-a

construit

în

această

gospodărie

moșnenească este fără doar și poate un exemplu de bune
practici, un reper pentru membrii comunității sătești, dar și
un model care poate fi aplicat și la alte monumente istorice.

O facilitate o constituie implicarea
doamnei Doina CIOBANU, doctor
în

istorie

veche,

cercetător

științific, fost director al Muzeului
de Istorie Buzău, care la Centrul
nostru de cultură a fost esențială
în zona muzeală din incinta Casei
cu Blazoane, unde sub atenta ei
îndrumare au fost achiziționate,
conservate și expuse obiecte din
patrimoniul local.

De fiecare dată a fost o fericire pentru cei, printre care m-am
numărat și eu de mai multe ori, care au avut ocazia să o asculte
prezentând cu pasiune și cu emoție colecția găzduită în
încăperile casei atât la etaj, cât și la parter. La etaj avem expuse
obiecte de mobilier, decorațiuni caracteristice interioarelor din
zonă, precum și piese de îmbrăcăminte ale portului popular
tradițional din zona Buzăului. În parterul casei, care juca în
vremuri grele și rolul de apărare a gospodăriei de atacuri
externe, se găsește o bogată colecție de unelte meșteșugărești,
dar și cele aparținând diferitelor ocupații ale locuitorilor din
zonă. Toate aceste comori patrimoniale ne-au fost prezentate
împreună cu o bogată informare istorică în intervențiile pe care
doamna Doina CIOBANU le-a avut separat, pe grupuri, dar și în
plenul ședinței, chiar la începutul ei. Două secvențe din aceste
prezentări le puteți viziona AICI.
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Înainte

de

a

prezenta

a

doua

facilitate, care animă acest locaș
cultural și pe care am surprins-o
chiar în desfășurarea ei, o să prezint
pe

scurt

și

restul

subiectelor

discutate în ședința de Senat.
Pentru

agenda

culturală

s-au

prezentat și s-a aprobat finanțarea
mai multor proiecte culturale cum
ar fi „Linia Roșie” , „MUST-ul de
Arhitectură

2022”

de

la

Iași

și,

respectiv, Expoziția „Alfred Popper
(1874-1947)

(re)descoperirea

unui

Arhitect” cu o lansare de carte.

De asemenea, după discuții și păreri exprimate de unii din membrii Senatului, s-au aprobat și cheltuielile
ocazionate de tehnoredactarea, editarea și traducerea din limba română în engleză a publicației „De la
Societatea Arhitecților din România la Uniunea Arhitecților din România”.
Din punct de vedere organizatoric, Senatului i s-a prezentat noua formă a organigramei aparatului
administrativ, care a fost aprobată în unanimitate, ca și lista celor 17 arhitecți care au solicitat să devină
membri UAR. S-a mai hotărât aplicarea de măsuri de înregistrare, distribuire și vânzare a diferitelor
numere ale revistei ARHITECTURA.
Încheind rezumatul ședinței de Senat din 23.09.2022 consider că este important de reținut pentru cititorii
Buletinului nostru, membrii UAR beneficiari ai abonamentului de sănătate la Clinica REGINA MARIA și al
celor asociate ei care funcționează în teritoriu, că pentru anul 2023 s-a hotărât să fie păstrat cuantumul
contribuției în valoare de 150 lei/an, termenul de plată fiind tot luna ianuarie.
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Un exemplu aparținând celei de a doua facilități, dintre
multele pe care le oferă Centrul nostru de Cultură „Casa cu
Blazoane”, de care am amintit deja că s-a desfășurat pe
durata prezenței noastre la Chiojdu, a fost demonstrat de
cursul pe care colegul nostru conf. dr. arh. Lorin NICULAE,
prodecan la UAUIM, l-a susținut. Au participat copiii din
clasele

gimnaziale

ale

Școlii

Gimnaziale

„Constantin

Giurescu” din comună, prezenți în amfiteatrul anexei
împreună cu o profesoară și cu directoarea școlii.
Trei secvențe din aceste prezentări le puteți viziona AICI.

Acest curs nu a fost o întâmplare izolată, ci o parte dintr-un
întreg ansamblu de activități pe care Lorin le-a inițiat și
desfășurat efectiv aici de multă vreme. De exemplu, anul acesta,
în preajma zilei de 1 Iunie, pe 28 și 29 mai, în cadrul
parteneriatului

educațional

UAR

„Din

Lut

Românesc”

și

Asociația ArhiPera, au fost organizate trei ateliere pentru copiii
din comună:
- de modelaj și olărit, cu durată de 2 ore - lector conf. dr. arh.
NICULAE și Gregorio Petru NICULAE, elev;
- de inovare în robotică, cu durată de 2 ore - lector conf. dr. arh.
Lorin NICULAE;
- de dans contemporan „Arhitectura Mișcării” - lector dr.
Valentina De Piante, coreograf UNATC.
Alt exemplu pe care țin să-l amintesc este Școala de vară
ArhiPera - ediția jubiliară a X-a. Aventura începută în 2012 în
„Dor Mărunt” și continuată în perioada 31 iulie - 7 august 2022, la
Casa cu Blazoane. În această săptămână, studenții de la UAUIM
au petrecut timpul cercetând aplicat lutul, ceramica și
arhitectura contemporană, înțelegând legăturile dintre ele. Ei sau întâlnit cu elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Giurescu”, din
Chiojdu, pentru care au devenit, la un moment dat, instructori.
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În încheiere vă invit, stimați cititori și colegi, să vizionați
această imagine cutremurătoare care a imortalizat stadiul în
care se afla în 2009 monumentul de la CHIOJDU. Fiind
membru în Senatul UAR și la acea vreme, îmi aduc aminte
câte discuții pro și contra a iscat această inițiativă adusă
nouă la cunoștință de președintele de atunci prof.dr.arh.
Peter DERER. Era o idee extrem de îndrăzneață care părea
chiar utopică, fiind prima de acel gen, deoarece celelalte
două monumente – vila de la Sinaia și casa din J. L. Calderon
– au fost ulterior achiziționate, constituind și acestea un act
de curaj. Stând acum și gândind retrospectiv la rece cele
întâmplate în acei ani, cel puțin eu sunt de părere că nu
puteau fi inițiative mai înțelepte de a investi banii acumulați
în Fondul Timbrul de Arhitectură. S-au auzit multe voci
sceptice de la cei aflați „în tribună”, așa cum se întâmplă de
fiecare dată când cineva are o idee de a face ceva concret.
Cert este că vremea a trecut și, din fericire, s-a arătat în fapt
că salvarea și utilizarea celor trei obiective drept Centre de
Cultură Arhitecturală a fost o idee foarte bună care a dat
curaj celor care au idei valoroase, care vor să lase ceva în
urma lor, în ciuda cârcotașilor care au rețineri permanent.
Mă cheamă BLAZON
și stau de veghe zi și noapte

Așa s-au născut și Centrele de Cultură Arhitecturală de la
Suceava și mai recent al nostru de la Sibiu.

Primul articol despre Casa cu Blazoane l-am
scris acum 10 ani, în 2012, și poate fi citit AICI.
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Căutând pe internet, am descoperit această declarație dată presei de domnul profesor DERER:
„Am constatat după ’90, lucrând la direcţia Monumentelor, că în zona Buzăului sunt o serie de
monumente care sunt uitate, părăsite. Printre altele era şi cazul acestei case care a fost moştenită de o
familie care nu mai avea capacitatea să aibă grijă de ea şi, aflând prin intermediul domnului arhitect
Hoinărescu, de domnul Drăgulin, unul dintre ultimii proprietari, preocupat de altfel de a o salva, ne-am
implicat”, ne-a declarat profesorulPeter Derer, președintele Uniunii Arhitecților din România.
„Proiectul European prevede restaurarea clădirii și transformarea într-un centru cultural. De asemenea,
se are în vedere construirea unei pensiuni în mai multe case țărănești. Lucrările la Casa cu Blazoane au
început în anul 2012 și vor fi finalizate peste doi ani, dar până atunci turiștii care doresc să o viziteze sunt
așteptați de specialiști care sunt deschiși să le explice de ce construcția reprezintă o parte importantă a
arhitecturii europene”.
Închei relatarea mea cu speranța că noi cei care suntem în prezent membri ai Senatului UAR, unii mai
vechi și alții recent investiți, vom avea înțelepciunea necesară să valorificăm la maxim aceste investiții
cheltuind în continuare înțelept banii care se acumulează în Fondul Timbrul de Arhitectură.
Doamne ajută!
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info 4

,

ALFRED
POPPER
(RE)DESCOPERIREA
UNUI ARHITECT
Pe 4 octombrie, la Centrul de Cultură Arhitecturală UAR, a fost vernisată
expoziția cu desene vechi de mai bine de 100 de ani ale arhitectului
Alfred POPPER, un arhitect puțin cunoscut chiar dacă este autorul
unor clădiri emblematice din București. La eveniment a fost lansată și
cartea Monicăi Croitoru-Tonciu dedicată operei lui - „Alfred Popper
(1874-1946) (re)descoperirea unui arhitect”, Ed. Simetria. Expoziția
prezintă multe dintre proiectele lui Popper, pornind de la resursele
Arhivei de proiecte și fotografii a Uniunii Arhitecților din România. Acest
lucru n-ar fi fost posibil fără arhitecta Marina Iliescu care a donat
Uniunii peste 500 de planșe și nenumărate fotografii de familie ale
arhitectului.
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ILEANA
TUREANU
președinte UAR
înregistrare video

Expoziția aceasta este specială, pentru că e o
poveste pe care vrem să o spunem din
punctul nostru de vedere. Povestea în care
am primit o comoară în dar. Este vorba de
donația dnei Marina Iliescu care a explodat și
s-a transformat într-o carte absolut superbă
și o expoziție. O donație poate deveni întradevăr o sursă de informație și inspirație
pentru oricare dintre noi. Este un arhitect mai
puțin cunoscut. Mulți îi știu lucrările, dar nu și
pe el. Este un personaj la fel de interesant ca
și arhitectul, aici veți avea ocazia să îl
descoperiți în ambele ipostaze.
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MARINA
ILIESCU
donatorul arhivei
înregistrare video

Aș vrea să vă povestesc cum am descoperit

Am

această comoară și cum a ajuns ea să

corespondența cu dl Hubert Popper care

servească

plecase

mai

departe

cunoașterii

unui

continuat
în

mulți

ani

după

Germania

aceea

unde

și-a

arhitect aproape necunoscut care a activat la

redescoperit pasiunea pentru artă și a avut

sfârșitul

începutul

câteva expoziții personale de succes. Eu a

secolului al XX-lea. Mi-am găsit cu greu un

trebuit să mă mut la Brașov și să vând

post de arhitect la Institutul de Construcții.

casa. Cu ocazia unui vernisaj a doamnei

Dintre colegii arhitecți de acolo mi-a atras

Militza Sion, i-am cunoscut pe arhitecții

atenția un domn mai în vârstă cu o înfățișare

Rodica și Alexandru Panaitescu și am

distinsă, dar destul de modest, prost îmbrăcat

discutat cu ei despre această colecție de

și foarte rezervat – arhitectul Hubert Popper,

lucrări. Ulterior, prin intermediul lor, am

care, aflând că m-am ocupat de monumente

donat

istorice, mi-a povestit de tinerețea lui, de tatăl

momentul în care am deschis sulurile să le

său care era un arhitect foarte cunoscut pe

curățăm de praf, în fața noastră s-a

vremuri și care a creat o serie de clădiri

desfășurat o adevărată comoară și nu ne

importante în București.

mai

La mai puțin de un an de când mă

extraordinare, desenele de o expresivitate

angajasem acolo, m-a rugat să-i adăpostesc

artistică nemaiîntâlnită pe care le veți

niște proiecte și diverse cutii cu fotografii care

descoperi și dumneavoastră în această

aparținuseră tatălui său. Eu tocmai mă

expoziție.

secolului

al

XIX-lea

–

arhiva

Uniunii

săturam

Arhitecților.

privind

În

detaliile

ocupam de amenajarea unei case moștenite
care avea un pod foarte mare și acolo și-a
găsit locul această arhivă de proiecte, în
așteptarea unui urmaș interesat de ele care
să le revendice. Acest lucru nu s-a mai
întâmplat.
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MONICA
CROITORUTONCIU
autoarea monografiei
înregistrare video

Totul a început cu o lucrare de seminar pe

Cu ajutorul dnei Tureanu, care încurajează

care am avut-o de scris la cursul de istoria

munca de cercetare a tinerilor, și al dnei

arhitecturii la prima mea facultate de Istorie

Rodica Panaitescu, care se ocupă de

a Artei. A trebuit să alegem o casă de pe

arhiva de proiecte, am avut ocazia să trec

Dealul Mitropoliei pe care să o studiem. Și vă

prin tot fondul Alfred Popper care conține

imaginați că, mergând pe Dealul Mitropoliei,

peste 500 de planșe și proiecte desenate

am ales cea mai frumoasă și mai deosebită

de el și alte câteva sute de fotografii de

casă,

de

familie – majoritatea clișee pe sticlă care

cărămidă roșie. Pentru că am ales cea mai

datează de la 1910-1915, deci un patrimoniu

frumoasă vilă, bineînțeles că a trebuit să trag

destul

și ponoasele: am căutat în arhivă timp de doi

arhitecturii noastre.

ani dosarul de autorizație de construcție,

Așa am început să-l studiez pe Alfred

pentru că a fost inventariat sub un număr

Popper fără să existe o temă definită de

greșit. Cerând toate dosarele de autorizație

cerectare și mi-am dat seama, cu ajutorul

de construcție de pe Dealul Mitropoliei, am

profesoarei mele de istoria artei Ana Haiu,

reușit în final să identific planurile acestei vile.

că ar fi bine să valorific toate aceste

Pe toate planurile, în partea dreaptă jos, am

informații pentru o lucrare de licență.

găsit o semnătură indescifrabilă. Până la

Văzând probabil cât de serioasă sunt, mi s-

urmă mi-am dat seama că este vorba de

a pus la dispoziție toate pârghiile de care

Alfred Popper, despre care, din păcate, nu

am avut nevoie să transform această

știam mai nimic. Aici începe adevărata

cercetare într-o carte pe care o prezint cu

aventură. Asta se întâmpla în 2017, iar în 2018

mândrie astăzi.

una

cu

un

parapet

aparent

de

important

pentru

istoria

dna Iliescu a făcut această donație Uniunii
Arhitecților.
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CRISTINA
WOINAROSKI
prof. univ. și mentorul autoarei
înregistrare video

Monica, în prezent istoric de artă, a urmat
Facultatea de Istorie a Artei din cadrul
Universității Naționale de Arte București, a
urmat îndeaproape cursurile de istorie a
arhitecturii ținute de Alexandru Beldiman și
de mine. S-a pasionat pentru cercetarea de
arhive, pentru analizele arhitecturale, pentru
istoria

arhitecturii.

viguroasă,

Are

entuziastă,

o

personalitate

răzbătăioasă

și

o

aplecare pentru corectitudine nu numai în
rigurozitatea cercetării, dar și în modul în care
acționează în diferite împrejurări zilnice, ceea
ce începe să fie o calitate rară. Această
monografie se distinge de altele, în primul
rând pentru că recuperează personalitatea
lui Alfred Popper, un arhitect foarte puțin
cunoscut astăzi, a cărui operă este în mare
parte neștiută; în al doilea rând pentru că,
față

de

alte

monografii

a

căror

sursă

principală de documentare sunt Fondurile de
Autorizație de Construire, în cazul de față
sursa

primară

Arhitecturii

se

constituie

„Alfred

din

Popper”

Fondul

aflat

în

patrimoniul Uniunii Arhitecților din România,
care conține o colecție impresionantă de
desene

de

concept,

proiecte

originale,

perspective interioare, detalii de arhitectură și
de mobilier, fotografii de epocă.
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RODICA
PANAITESCU
arhiva de proiecte UAR
înregistrare video

M-am bucurat că există cineva foarte tânăr
care e foarte pasionat de partea de cercetare
de arhitectură, de a descoperi ceea ce mulți
dintre noi nu au știut. A fost o mare bucurie
pentru mine că am fost alături de ea și eu, și
Irina Călinescu care s-a ocupat de partea de
fotografie, și Răzvan Hatea, mâna mea
dreaptă, fără de care nu aș fi putut digitaliza
totul.

Deci

toate

aceste

informații

sunt

digitalizate, dar am simțit nevoia să expunem
comorile de desene în original, pentru că
merită văzute de toți arhitecții.
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ALEXANDRU

PANAITESCU

PORTICURI
BUCUREȘTENE

INFO 2

OCTOMBRIE 2022

Șirul de coloane, cu o stilistică și forme diverse, din care

În arhitectura bucureșteană, încă din jurul

este alcătuit un portic delimitează un spațiu de tranziție

anului

între exterior și interior, acoperit, dar deschis pe una sau cel

tendința de a spori monumentalitatea

mult

unor clădiri reprezentative, cu sublinierea

trei

părți,

care

plastic-arhitectural

accentuează

1900,

punctual

principale

fațadei

spațiului urban. Porticul s-a conturat ca un element de

intrările oficiale, cu portice, în aceste cazuri

mare expresivitate arhitecturală încă din epoca antică

de

greco-romană, oferind exemple clasice reluate apoi în

coloane de ordin clasic colosal. Este cazul

Renaștere, dar mai ales în arhitectura neoclasică și cea

porticului în stil ionic colosal care precede

eclectică, uneori ș-în cea modernă.

intrarea în Ateneul Român (1886-1895, arh.

dimensiuni,

pentru

manifestat

parterul unui monument și oferă o prelungire protejată a

mari

și

s-a

a

marca

conformate

cu

Albert Galleron) sau impozantele coloane
în

stil

toscan,

dreptunghiulare,

adosate

unor

delimitând

un

pile
portic

generos, care îmbracă aproape în totalitate
fațada Muzeului Național de Istorie a
României (până în 1972, Palatul Poștei
Centrale, 1900, arh. Alexandru Săvulescu)

Porticul ionic de la Ateneul Român

Imobile cu porticuri din zona centrală, plan de amplasament

din Calea Victoriei.
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În perioada anilor 1930 exemplele sunt
puține. Menționăm micul, dar foarte bine
conformatul portic de la parterul imobilului
din Str. Dem. Dobrescu (1936, arh. Octav
Doicescu) care adăpostește Centrul Național
al

Cinematografiei,

fostul

Minister

al

Propagandei (al Informațiilor), în perioada
comunistă sediul CC al UTC sau porticul cu
spații comerciale de la imobilul fost Casa de
Pensii a Funcționarilor BNR (1938, arh. Radu
Dudescu, Ion Davidescu) din Calea Victoriei
(construcție din păcate astăzi abandonată și
în curs de degradare), aflat în imediata
vecinătate

a

Pasajului

Villacrosse-Macca.

Aproximativ în același timp se realizează, în
proximitatea

Palatului

Regal,

imobilul

Kretzulescu (1936, arh. G. M. Cantacuzino,
Duiliu

Marcu,

Horia

Theodoru),

dispus

perpendicular pe Calea Victoriei și al cărui
parter cuprinde spații comerciale cu vitrinele
deschise spre un portic amplu, format dintro suită de arce în plin cintru, pe care se
proiectează

Biserica

Muzeul Național de Istorie a României, 1900

Kretzulescu,

compunând una din cele mai inspirate
imagini urbane din București. Pentru aceeași
perioadă ar mai fi de semnalat porticul, tot
cu funcțiune comercială, de la parterul
blocului din str. Știrbei Vodă colț cu str. Luigi

Fosta Casă de Pensii a BNR

Cazzavillan (1941, arh. Octav Doicescu).

Fostul Minister al Propagandei,

str. Dem. Dobrescu

Blocul Kretzulescu, 1936
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Casa Scânteii, 1950-1955, ansamblu și detalii

La începutul anilor 1950, în momentul de impunere brutală a arhitecturii staliniste, pentru realizarea unei
așa-zise „arhitecturi socialiste în conținut și naționale în formă”, parterul Casei Scânteii (1948-1955, arh. Horia
Maicu, Nicolae Bădescu, Marcel Locar, Mircea Alifanti ș.a.) este marcat pe fațada principală de un portic
impunător, fără o funcțiune precisă, care se dorea o reflectare a arhitecturii tradiționale românești inserată,
nu fără abilitate, într-un context general care respecta canoanele arhitecturii sovietice a construcțiilor înalte
din acel moment, ilustrată de Universitatea Lomonosov din Moscova sau Palatul Culturii din Varșovia.
În aceeași epocă, este concepută și
austera fațadă a Operei Române (1953,
arh. Octav Doicescu) cu un amplu
portic format din pile masive pe care
descarcă arce în plin centru, inițial cu
cinci deschideri, reduse ulterior numai
la trei goluri centrale, plinurile laterale
fiind destinate unor basoreliefuri (în
stânga - autori Zoe Băicoianu și Boris
Caragea, iar în dreapta - Ion Vlad).

Opera Națională, vederi din 1953 și 2017

Același interes pentru folosirea porticelor, incluse tot în
contextul unei arhitecturi de factură realist-socialiste, ca unul
din mijloacelor care poate conferi monumentalitate unui spațiu
public, se regăsește și la majoritatea soluțiilor propuse în
concursurile

organizate

de

Uniunea

Arhitecților

pentru

sistematizarea Pieței Cercului Militar Național (1954) sau pentru
Piața Universității (1956).
În a doua jumătate a anilor 1950 s-au realizat numeroase imobile
dorite ca reprezentative care urmăreau mobilarea locurilor slab
Concurs. Cercul Militar, 1954

construite sau încă neconstruite aflate în zona centrală a
Bucureștiului. Interesul s-a concentrat mai ales pe completarea
fronturilor de pe bulevardele Magheru, Bălcescu și I. C. Brătianu
(atunci Bd. 1948), între Piața Romană și Piața Unirii, a celor din
Piața Națiunile Unite (atunci Piața Operetei), în piața și pe
bulevardul Mihail Kogălniceanu sau pe Bd. Elisabeta (atunci Bd.
6 Martie), de la Piața Operei până la Calea Victoriei, cât și
accidental în unele zone imediat învecinate cu aceste artere
principale.

Piața Universității. Concurs, 1956
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Intervențiile,

având

un

caracter

punctual,

finalizau tacit inițiative urbanistice din perioada
axe ale orașului, pe direcția est-vest și nordsud. La acestea s-a adăugat o operațiune de
proporții mai mari constând din edificarea între
anii 1958-1960 a Sălii Palatului și ansamblului de
blocuri care o înconjoară.
Momentul

realizării

acestor

construcții

a

coincis cu cel de renunțare din rațiuni politice
la arhitectura realist socialistă care fusese
impusă la începutul deceniului al șaselea sub
presiunea sovietică. În climatul politic nesigur
de la sfârșitul anilor 1950, când abandonarea
dogmelor

staliniste

nu

constituia

încă

o

certitudine, schimbările se vor produce cu
prudență inclusiv în arhitectură. Astfel, expresia
plastic-volumetrică a multor clădiri realizate
până în jurul anului 1958, mai ales în zona
ultracentrală

a

Bucureștiului,

caracterizează

încă

prin

se

reflexe

Blocul fost Romarta Copiilor, 1959, ansamblu și detaliu

antebelică, când s-au configurat principalele

mai

pseudo-

monumentale agreate de culturnicii realist
socialiști, cum ar fi accentuarea parterului cu
placaje din piatră sau imitații de apareiaj
executat din similipiatră, de cornișe reduse la
simple console, care au pierdut însă decorația
clasică. Corpul principal al etajelor era marcat

Blocul din Bd. I. C. Brătianu
colț cu Str. Doamnei

sobru de alternanța plin/gol, zonele pline
verticală,

soluție

considerată

proprie

realismului socialist. De regulă, ultimul etaj era
mai retras și pus uneori în evidență de ritmul
unor pilaștri sau chiar de o colonadă mimată
din

cadre

drepte.

Astfel,

s-a

obținut

o

arhitectură de compromis, care evita să fie
acuzată

pe

de

monumentalitatea

o

parte
cerută

că

nu
de

respectă
realismul

socialist, chiar dacă, de fapt, era numai greoaie,
iar pe de altă parte, că nu are elemente noi și
mai simple de expresie. Astăzi, aceste rezolvări
ar putea fi apreciate ca forme de tranziție
ezitantă prin care se încerca o distanțare
prudentă de arhitectura stalinistă.

Blocul din Piața Romană, 1959, ansamblu și detaliu

predominând, iar ferestrele erau dezvoltate pe
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din ce în ce mai mult să găsească expresii
arhitecturale în forme tranșant funcționalistmoderne, pe care tacit le doreau consonante
cu realizările internaționale din acel moment,
profitând din ce în ce mai curajos de noile
orientări politice ale puterii comuniste. Din
rațiuni economice, rezolvările raționaliste, în
primul rând pentru construcțiile de locuit, au
fost cerute explicit de către factorii de putere
mai ales în plenarele CC al PMR din noiembrie
1958 și decembrie 1959. În București, răspunsul
tranșant la noua comandă politică va fi ilustrat
mai ales de arhitectura blocurilor din jurul Sălii
Palatului,

care

va

fi

definitorie

pentru

construcțiile de locuit care se vor ridica în anii
1960, atât în București, cât și în țară.
Cele două tendințe sunt reflectate cu claritate
în modul de abordare a arhitecturii multor
blocuri de locuit din centrul orașului realizate la
sfârșitul anilor 1950. Ele nu urmăreau, în primul
rând, rezolvarea cererii de locuințe, ci mai ales
realizarea de clădiri reprezentative. Funcțional

Blocul turn, zis Gioconda, din Piața Națiunile Unite, 1959, ansamblu și detaliu

În paralel, totuși, numeroși arhitecți vor încerca

însă, noile blocuri au cuprins fără excepție
apartamente cu suprafețe foarte mici, în bună
parte cu două camere și care erau conformate
la nivelul locuințelor sociale, dar au beneficiat
de materiale de calitate și au fost executate
foarte bine.
Prevederea de portice spre care se deschid
spații comerciale, dispuse la parterul unor
blocuri, se va materializa frecvent mai ales la
sfârșitul anilor 1950 - începutul anilor 1960, fiind
perioada în care această soluție este cel mai
mult folosită în București. Atunci se vor
completa, cu intenții reprezentative, fronturile
axelor

nord-sud

și

est-vest

ale

zonei

ultracentrale ale Capitalei, de multe ori cu
portice la parter și anume la:
-Imobilele
Academiei,

de
în

pe

partea

porțiunea

estică

a

Străzii

dinspre

Piața

Universității, vizavi de Hotelul Bristol (fost în
perioada comunistă unul din sediile IPB); acest
portic s-a realizat atât la o construcție nouă, dar
și prin transformarea parterului unei construcții

Bloc din Piața Națiunile Unite,
Calea Victoriei, colț cu Splaiul
Independenței, 1959

existente.
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Magheru (1959, arh. Sofia Ungureanu, sub
coordonarea arh. Octav Doicescu).
-Blocul din Bd. Brătianu (fost Bd. 1848) colț cu
Str. Doamnei, pe latura dinspre aceasta din
urmă

(1959,

arh.

Marcel

Hornstein,

Dan

Ignătescu).
-Blocul din Bd. Brătianu dintre străzile Lipscani
și Gabroveni, vizavi de Turnul Bărăției (1959, arh.
Nicolae

Stoenescu).

Astăzi,

din

rațiuni

comerciale neinspirat aplicate, porticul acestui
bloc a fost închis.
-Blocul fost Romarta Copiilor, astăzi BRD (1959,
arh. Constantin Moșinschi, Dan Slavici) din

Blocul din str. Beldiman, colț cu Bd. Elisabeta, 1959

-Blocul din Piața Romană, continuat și pe Bdul

Calea Victoriei, între Bd. Elisabeta și str. Edgar
Quinet, vizavi de Cercul Militar Național. În
acest caz este de remarcat porticul de pe
fațada

dinspre

Calea

Victoriei,

dezvoltat

monumental pe două niveluri.
(1959, arh. Cristina Neagu, Dan Ioanovici).
Astăzi,

porticul

inițial

este

închis

pentru

extinderea spațiului comercial al unui fast-food.
-Blocurile din str. Ion Câmpineanu, de la blocul
turn până la str. Știrbei Vodă și care delimitează
cu o promenadă comercială acoperită latura
vestică a Pieței Sălii Palatului, vizavi de aceasta
(1960, arh. Tiberiu Niga, George Filipeanu, Leon
Garcia,

Anton

Moisescu,

coordonatorul

proiectului pentru întreaga zonă arh. Horia
Maicu).
-Blocul din Calea Victoriei colț cu Splaiul
Independenței

(1959,

arh.

coordonatorul

proiectului

Dinu
de

Blocurile din Piața Sălii Palatului, 1960

-Blocul din str. Beldiman, colț cu Bd. Elisabeta

Ignătescu,
zonă

arh.

Constantin Moșinschi), aflat pe colțul nordvestic al Pieței Națiunile Unite. Acesta se dorea
o replică în formă modernizat/simplificată a
clădirilor încununate cu „gloriete” aflate în
imediata

vecinătate

(1926,

imobilele

foste

Adriatica Trieste și Agricola Fonciera). Colonada
care se afla la partea superioară a blocului s-a
prăbușit la cutremurul din 1977.
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-Blocul zis Gioconda (1959, arh. Constantin
Moșinschi) aflat pe latura sudică a Pieței
Națiunile

Unite.

Configurația

variată

a

parterului construcției, inclusiv a porticului
dezvoltat pe unul sau două niveluri, a preluat în
plan forma existentă a fundațiilor executate la
începutul secolului al XX-lea pentru Palatul
Senatului

(arh.

Dimitrie

Maimarolu).

Blocul din Bd. I. C. Brătianu,
dintre străzile Gabroveni și
Lipscani

Pe

fundațiile abandonate ale Palatului Senatului a
cinematograful Gioconda, de unde s-a păstrat
numele locului.
-Laturile de capăt ale blocurilor foste Eva și
ONT din Bd. Magheru (1961, arh. Mircea Dima),
amplasate astfel ca să permită realizarea unei
preconizate artere de circulație în prelungirea
str. Pictor Verona, parte a unui inel ocolitor al
zonei centrale, așa-numitul „patrulater central”,
proiect la care s-a renunțat din a doua
jumătate a anilor 1970.
-Corpul nou al Școlii de Arhitectură (1970, arh.
Elena Voinescu, George Filipeanu) din Str.
Academiei, care reprezintă ultimul exemplu
notabil de prevedere a porticurilor la parterul
unui imobil reprezentativ realizat înainte de

Laturile scurte ale blocurile foste Eva și ONT, 1961

funcționat un timp într-o construcție provizorie

1989. Chiar dacă în 2012 închiderea parțială a
porticului a fost comentată contradictoriu,
astăzi

este

de

semnalat

totuși

punerea

inspirată în valoare a părții rămase deschise
obținută prin îngrijita amenajare a spațiului
existent până în Str. Academiei, astfel că locul a
devenit un punct de întâlnire preferat al
studenților de la Arhitectură, dar nu numai.

După anul 1970 interesul pentru acest tip de
rezolvare arhitecturală a dispărut, iar astăzi
multe din porticurile existente sunt neîngrijite
și privite de beneficiarii lor ca o povară, în mai
multe cazuri, semnalate mai sus, fiind închise
pentru
adiacente.

extinderea

spațiilor

comerciale
Corpul nou al Școlii de Arhitectură
din Str. Academiei, 1970
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Eseu pe o temă actuală
Problema vieții social-culturale a unui oraș cu 150 000 locuitori...

Este vorba despre un oraș românesc, în context românesc contemporan. Punctul de plecare al acestui eseu
urbanistic l-a constituit o mică intervenție, într-unul din ziarele sibiene online, a doi vlogeri străini, cu privire total
exterioară și neinteresată comercial, asupra a ceea ce are de oferit vizitatorului, într-o zi obișnuită, orașul Sibiu.
Preluăm din „ora de sibiu”:

La recomandările primite de la urmăritorii canalului de youtube „Romaniac”, cei doi au ales să viziteze și orașul
Sibiu... Au remarcat frumusețea clădirilor, dar în același timp au observat lipsa oamenilor și a lucrurilor pe care
le poți face în orașul turistic transilvănean.
Prima impresie a celor doi a fost că Sibiul se aseamănă cu Bucureștiul din anumite puncte de vedere, însă au
fost uimiți de lipsa lucrurilor pe care le poți face într-un oraș atât de lăudat. „A început să plouă și am întrebat
de recomandări cu ce să facem în Sibiu, dar de fapt în Sibiu nu se întâmplă prea multe. Este un oraș frumos,
dar nu poți face ceva aici. Sincer, poți doar să mănânci. Am încercat să vă arătăm ceva, dar este foarte greu”,
spune David, unul dintre studenți.
Piața Mare li s-a părut de-a dreptul pustie și lipsită de viață. În afara „ochilor” din acoperișurile clădirilor și
culorile vii acestora, nu i-a impresionat nimic altceva, din contră au fost uimiți de lipsa de viață a orașului. „Este
foarte derutant că sunt foarte puțini oameni. Am vrut să intervievăm oameni, dar nu sunt prea mulți și suntem
aici de câteva ore bune. De ce toată lumea e înăuntru sau toată lumea a plecat în vacanță?”, se întreabă unul
dintre studenți.
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Mai departe, și-au încercat norocul și în Piața Mică, însă și acolo erau foarte puțini oameni. „De ce nu e nimeni
aici? Suntem aici de mai multe ore și nu e nimeni. Este foarte gol”, se miră studenții. Muzeele au fost și ele închise
în timpul petrecut de cei doi străini în Sibiu, iar alte activități la care să participe nu au avut loc. Podul Minciunilor
le-a plăcut, dar nu i-a impresionat.
Concluziile la care cei doi au ajuns la sfârșitul zilei au fost că Sibiul este un „oraș fantomă”, în care nu ai prea multe
de făcut în afară de a admira clădirile, care într-adevăr sunt frumoase. „Este un oraș frumos în ceea ce privește
clădirile, dar nu l-aș compara cu alte orașe unde am mai fost, pentru că ar pierde cu siguranță. Din punct de
vedere cultural nu are ce să ofere. Poate erau mai multe de explorat, dar era gol, nu era nimeni acolo”, spune
David.
De aceeași părere este și Forza. „Eu sincer sunt puțin uimit. Toată lumea ne-a sugerat Sibiul de foarte mult timp.
Clădirile sunt vechi și frumoase, dar nu era nimeni în oraș. Era ca un oraș-fantomă. Nu era niciun fel de
atmosferă.”

Naturalețea și sinceritatea
celor
enorm

doi

studenți
în

ajută

perceperea

situației de fapt: este o
situație absolut cotidiană, pe
care localnicii, dar mai ales
administratorii acestui oraș,
poate nici n-o mai percep la
adevărata ei dimensiune –
practică și spirituală!

Suntem parte dintr-o breaslă care este totuși în măsură să evalueze și să atenționeze, mai ales când apar
asemenea tendințe, pentru că este vorba despre tendințe pe termen lung și pentru că ating coerența comunității
urbane, atâta câtă mai subzistă după zeci de ani de atacuri politice-sociale-economice și ad-tive asupra corpului de
locuitori – băștinași ori imigrați din alte zone ale țării... De altfel, în Buletinul nostru am analizat aceste lucruri de
câteva ori în fiecare an, dar cu urmări practic nule în zona administrativă – ca programe pe termen mediu-lung sau
reflectări în Regulamentul aferent PUG.
Verificăm de fiecare dată aserțiunea că viața unui oraș este suma unor permanente compromisuri... Probleme apar
când aceste compromisuri depășesc pragul ineficienței programate și al dezastrului comunitar manifest !
În ce puncte se acutizează eșecurile unei vieți social-culturale într-un asemenea oraș:
În cooperarea dintre subcomunitățile cartierelor, vechi sau noi, din corpusul habitatului existent. Și motive de
subminare a acestei cooperări sunt tot mai evidente: prea multe grupuri de nou-veniți, inserate între tot mai
puține grupuri de locuitori tradiționali, disjuncția accentuată dintre angajarea economică, activitatea pur
lucrativă și restul vieții în spațiul urban – ceea ce revine tot mai des doar la simpla „distracție” jurnalieră sau de
final de săptămână.
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Deja s-a instituit prin întreg sistemul public de „educațieînvățământ” un fel de presiune continuă asupra copiilor-tinerilor
de a accepta o viață extrașcolară puternic sărăcită față de
complexitatea activității de „LOISIR” – noțiune care ar acoperi
necesara dezvoltare multilaterală, pe coordonate spirituale, a
mentalului acestor tineri... Nici nu mai știm ce să credem: au
ajuns ei (crescuți în zgomotul continuu al televizorului și cu
atenția focalizată mereu pe ecranul telefonului) să nu mai fie în
stare să învețe normal, să performeze la toate materiile din
programă, să-și cultive înclinațiile artistice și sportive și să
socializeze în grupuri mai diversificate decât colegii de clasă sau
vecinii de scară?
Mai există și dihotomia centru-periferii, suficient de accentuată la
populație peste 100 000 de locuitori. Organismul social se pliază
destul de repede pe o permanentă accentuare a diferențelor
dintre timpul istoric, segregat în atâtea straturi în centrul istoric și
timpul neutru, sărac în acumulări spirituale, prezent în periferii...
Acest aspect se leagă și de lipsa marcată de viziune urbanistică
pe termen lung a proiectelor tip PUG din ultimele decenii care
nu au prevăzut pentru Sibiu dezvoltarea unor poli de atracție în
cartierele dezvoltate circular în jurul vetrei tradiționale – deci
orașul a rămas mononuclear, gen medieval, și cu circulație,
devenită automobilistică, radial-concentrică, tocmai varianta
sufocării programate a acestui tip de oraș...
La toate astea se adaugă și cunoscutele de-acum probleme
sociale moștenite din perioada când spațiile de locuit din centrul
medieval au fost forțate să devină „locuințe sociale”: gentrificarea
vechilor cartiere (cu imaginea de oraș-fantomă sesizată de cei
doi vlogeri vizitatori), ghetoizarea și apariția unor „pungi de
sărăcie”, segregarea socială prin apariția unor cartiere de lux sau
localizate departe de intravilanul de la 1990 etc.
Un alt aspect, observabil chiar în centrul tradițional al Sibiului, este
urmarea destructurării comunității tradiționale din cartierele centrale –
lipsa unei vieți sociale normale, pe străzi, în piețe și scuaruri! În afara
animației cauzate de prezența mai multor școli amplasate ultracentral,
și mai ales în weekenduri, singurii ce deambulează prin „centru” sunt
turiștii aduși de agențiile specializate în a muta câteva sute de
„corporatiști” de colo-colo... Pentru că, vorba marelui Caragiu, „s-a
observat din tribune”, tocmai aceste valoroase spații urbane, unele de-a
dreptul „utopice”, cum le spun marii analiști, au devenit locul preferat
pentru:
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„Acțiuni tip DESANT”... era să scriu desant cultural, dar, ca locuitor al zonei medievale, am constatat că doar o
treime din aceste injoncțiuni pot fi catalogate (cu indulgență) drept culturale! Tot ce au reușit cei ce aduc
asemenea activități în piețele medievale ale orașului a fost să se obțină un simulacru de viață culturală
comunitară... După cca 30 de ani de asemenea activități se constată că majoritatea spectatorilor ce vin la
respectivele concerte subculturale sunt oameni din periferiile orașului și ale societății sibiene și pentru
coeziunea comunității aportul acestor acțiuni este nul. Ce este desant: defilarea unor ansambluri de circ
stradal, de formații muzicale exotice, mici spectacole stradale din cadrul Festivalului internațional de teatru,
expoziții de mașini sau start/finișuri de concursuri quasi-inter-județene...
Au rămas mai valoroase social-cultural vechile
Târguri din piețele tradiționale (al olarilor, al
colecționarilor de antichități, al florilor, chiar și al
Crăciunului). Țin însă să spun aici despre ultimele
ediții ale „târgului de Crăciun” că ele au marcat un
regres inacceptabil pentru o administrație de
„capitală culturală europeană”: acestea au devenit o
însăilare strict comercială, din care semnul spiritual
inițial, „Întruparea Fiului Domnului” a dispărut
complet, inclusiv „Ieslea” cu excepționalele figuri
sculptate în lemn, donată expres în acest scop! În
plus, respectivele ediții au fost utilizate pentru a
discrimina adulți și copii care erau „nevaccinați” –
respectiv o procedură ilegală de a interzice accesul
în piețe publice pe considerente de injectare cu
seruri experimentale, nici azi dovedite a fi avut
efecte superioare imunității naturale, în schimb cu
mii de efecte adverse la oameni anterior sănătoși! O
acțiune la limita penalului, care încă rămâne să aibă
consecințe juridice...
Conform tuturor prospecțiunilor teoretice și practice din domeniul urbanismului, STRADA TRADIȚIONALĂ rămâne
singurul factor coagulant, comunitar-activ și neg-entropic din viața organismului social urban. Dar, după cum ușor
poate vedea orice sibian, simplul fapt de a institui un „corso” fără circulație de autovehicule (inclusiv velo și
trotinetistă) nu aduce automat și o desfășurare naturală, sustenabilă, a unei vieți coerente comunitar. Cum bine au
observat vlogerii vizitatori, „pietonala Bălcescu” a ajuns doar o înșiruire de terase pt. alimentație publică, continuată
de o înșiruire, tot pe două părți, de tonete cu înghețată... Bordate de un șir interminabil de vitrine cu patiserie,
deschise la trotuar. Sărăcia ofertei culturale este manifestă, niciodată (în ultimele două secole) această stradă nu a
fost mai a-culturală și a-socială ca în acești ani! Pentru a funcționa ca stradă tradițională, trebuie să avem cel puțin
următoarele determinante:
Ø Un procent majoritar de locuitori autohtoni, cu familii normale – nu pasageri în sistem de „booking”.
Ø Mixitate a activităților: mică producție, servicii, puncte de loisir, deci regenerare urbană prin cultură; apoi comerț
de tip specializat, unde schimbul între solicitant și ofertant să poată implica un dialog mai extins asupra ofertei și
condițiilor de schimb multiplu...
Ø Circulație mixtă, bine delimitată, cu vehicule fără motor.
Ø Existența comunităților parohiale, care implică organizare socială pe baze spirituale, în ciclicitate.
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După acest sumar excurs de antropologie urbană la zi,
realizăm împreună cât deficit de viziune-sintezăprognoză în domeniul urbanistic avem pentru Sibiu și
Zona lui metropolitană! Probabil situația din alte orașe de
mărime apropiată este identică...
Iată cel puțin trei concluzii în chestiune:
A. Cele mai recente PUG-uri au ignorat aspectele
macro-urbanistice, mai ales chestiunea zonei
metropolitane, apoi antropologia și amenitățile
urbane la scara unui oraș de mărime medie.
B. Printre puținele instrumente urbanistice, avute la
îndemână de către primărie, nu se numără o
sectorizare coerentă a organismului urban sibian,
servită rezonabil de axe de circulație și loisir, o
reglementare sustenabilă a coridoarelor VerziAlbastre, a celor de circulație metropolitană și a
rețelelor de dotări școlare, comerciale, culturale.
Tocmai o atare corelare a rețelelor față de noile
densități de locuire este imposibilă prin sistemul de
PUZ-uri ca operații imobiliare autiste, ce nu servesc
viața comunitară coerentă a orașului extins.
C. Nu există o analiză-diagnoză-prognoză a spațiilor
urbane susceptibile să primească: ansambluri
complexe de locuințe+servicii+zone verzi/ arii de
mixaj habitat+producție nepoluantă/extinderea pe
două străzi paralele a culoarelor verzi aferente
cursurilor de apă ce traversează orașul, etc.
Este principala cauză a apariției „în cascadă” a studiilor
urbanistice incoerente, pe zone impropriu împărțite în
mici PUD-uri sau PUZ-uri, a implantării de construcții noi
în țesutul existent/parcelar inadecvat scării și înălțimilor
propuse, în final, cauză a haosului din circulația pietonală,
velo, auto din orice zonă a orașului și suburbiilor sale!

arh. Dorin Boilă
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CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU

MELK
La mânăstirea de la Melk am mai fost în 1995, în prima vizită în Austria;
fiindcă era oarecum în drum am ţinut să merg şi acum ca să-mi
amintesc de tinereţe 😊 Atunci, am mers într-o excursie în grup, cu
autocarul, care ne-a dus până în poarta mânăstirii, pe deal; din „vale”
adică din oraş abia acum am putut-o vedea.
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Unele lucruri nu s-au schimbat: fotografiatul, filmatul etc. este
strict interzis în interior, adică în biserica barocă şi biblioteca
celebră în toată lumea; am filmat puţin numai la intrare, înainte de
panou.

M-am consolat (ca toţi turiştii) cu panorama văii Dunării, de pe „balconul”
mânăstirii - acolo e voie, că e afară.
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KREMS
M-am întors la Viena prin Krems, un alt orăşel fermecător cum sunt
multe... (pe aici nu mai trecusem).

Oraşul e construit pe un deal şi cele
mai frumoase biserici sunt cam pe
culme. Am gâfâit puţin până am ajuns,
dar merită.

pag. 53

LINZ
Şi la Linz am ajuns pentru prima dată (ca de fapt în toate locurile care
vor urma, până la Stuttgart) şi, bineînţeles, am rămas mult mai puţin
decât ar fi trebuit...

În stânga, „coloana ciumei”, ca în multe oraşe ale fostului imperiu (e şi la Timişoara una); în
dreapta, turnul primăriei, la mijloc una din nenumăratele biserici baroce cărora le-am pierdut
şirul. Detalii mai jos.
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Vremea a fost mai capricioasă la Linz, seara am avut ploaie şi
furtună, dar dimineaţa a revenit soarele şi, înainte de a pleca, am
urcat (din nou) pentru o panoramă a Dunării.
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HALLSTATT
Pentru că nu puteam să plec din Austria fără să trec şi pe „la munte”
(sau măcar la poalele lui), am făcut un ocol prin Hallstatt. Citisem
undeva că este cel mai frumos sat din Austria, dar pentru că nu le-am
văzut pe toate n-aş putea să confirm, oricum în top cu siguranţă este.

Satul este pe malul unui lac, iar gara pe malul opus, deci plimbarea cu vaporașul este „inclusă”.
Pentru că deja aveam antrenament, am urcat până la o altă biserică unde am descoperit câteva
vechi altare din lemn care ar fi justificat deplasarea chiar şi într-un loc mai puţin instagramabil.
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