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Fundamente
BIENALA DE LA VENEŢIA
VIZITA DE LUCRU INFORMALĂ – 04-07 IUNIE 2014

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Ziua a doua am început-o cu o vizită informală la

Facultatea de Arhitectură din Veneţia, obiectiv care
îmi pare bine că am reuşit să îl văd, chiar dacă s-a
întâmplat neoficial şi singurul meu ghid a fost
prof.dr.arh. Nicolae LASCU.

Cu acest prilej am putut
admira câteva detalii pe care
Carlo SCARPA le-a gândit
pentru
acest
sanctuar
al
învăţământului de arhitectură,
unde în opinia mea este greu ca
şi student să nu te molipseşti de
microbul care te face să ai ochii şi
mai ales sufletul îndreptat spre
patrimoniul cultural construit.
Link foto: http://we.tl/5UrQSEiWMT
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Lăsăm
şcoala

de

îmbarcăm

cu

părere

arhitectură
pe

de

rău

şi

ne

vaporeto

cu

destinaţia Giardini. Pe drum aflu
povestea unei mori (imaginea
alăturată) care a avut parte de
lucrări uimitoare, care au transformat-o din moară în hotel de lux. Văd cu uimire că această ,,minune”
este posibilă acolo unde este interes şi bineînţeles pricepere. Este vorba de moara C.STUCKY, care a
ajuns să fie Hotel HILTON. O clipă îmi aduc aminte de potenţialul patrimoniului construit al arhitecturii
industriale din România, mai ales că în acea direcţie ne duce vaporeto, către pavilionul nostru din
Giardini, care prin instalaţia ,,SITE UNDER CONSTRUCTION”, tocmai acest lucru îl semnalează.

Mă gândesc imediat la extraordinarul potenţial pe care îl au de exemplu Uzinele Independenţa din
Sibiu, unde sunt deja clasate, prin Ordinul 2031 al MC din 27.01.2014, 11 hale din care o parte
aparţin Uzinelor RIEGER. Ce complex cultural de excepţie ar deveni acest ansamblu de clădiri! Detalii
am expus în buletinele din 26 februarie şi 13 martie, a.c., cu lux de amănunte, pe care dacă sunteţi
interesaţi le puteţi afla, descărcaţi cele două buletine de pe site-ul filialei noastre.
Purtat de gânduri şi speranţe, nu am realizat când am ajuns la Giardini. Am intrat şi primul popas
l-am făcut în Pavilionul Central, unde avea să vedem ELEMENTS OF ARCHITECTURE.
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Elementele expuse sunt cât se poate
de sugestive şi fiecare exponat încearcă
să fie cât mai atractiv pentru zona pe
care o reprezintă. Este un pavilion pe
care merită să îl revedem încă o dată şi
cu mai mult timp la dispoziţie. Sunt
hotărât să o fac în zilele următoare. Ies
şi o iau pe alei încercând să imortalizez
tot ce văd atât video, cât şi în capturile
pe care le pot face în timp ce filmez.
Pavilionul RUSIEI îmi iese în cale
şi îl vizitez fără să ştiu că trec pragul
ţării care va obţine MENŢIUNEA A III-A.
Imediat

urmează

pavilionul

COREEI. Il vizitez şi nu ştiam în acel
moment că de fapt o să vă fac părtaşi
la o premieră. Este pentru prima dată
când COREEA DE SUD şi COREEA
DE

NORD

Bienală,

participă

prin

efortul

împreună

la

făcut

de

comunitatea arhitecţilor. Nu ştiu dacă
este adevărat, dar această situație
politică ar putea fi motivul care le-a
adus LEUL DE AUR.
Urmează pavilionul GRECIEI, care
bineînţeles este cât se poate de explicit
cu machete şi imagini care atrag
privirea şi ne aduc aminte, dacă mai
era cazul, că este o ţară binecuvântată
care oferă un paradis turiştilor.
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Pavilionul ELVEŢIEI, aparent,
nu are nimic spectaculos. La
intrare

se

întâmplă

o

conferinţă, iar în interior este
beznă.
Un cărucior pe care se află un aparat de proiecţie este plimbat în aşa fel încât imaginea de
pe perete se deformează şi capătă efecte pe care, mărturisesc, nu le-am dibuit ca sens. Se derulează
un film care spune o poveste subtitrată în engleză. Deodată, se face lumină de la razele de soare care
invadează sala imediat ce jaluzelele luminatoarelor le lasă să intre nestingherite. Ca la un semn, în
încăpere intră deodată mai mulţi tineri împingând cărucioare cu prospecte care imediat sunt
înconjurate de vizitatori, în mare parte tineri dornici să afle care este de fapt înţelesul acestui
spectacol. Plec fără să aflu şi vă las vouă cititorilor plăcerea de a descoperi această enigmă în vizita
pe care sper că o să reuşiti să o faceţi la faţa locului. Secretul este să plecaţi cu un buget de timp
generos. Noi am stat patru zile, am fost preocupaţi de pavilioanele noastre şi din cauza acestei crize
de timp am reuşit să parcurgem numai în grabă expoziţia. În opinia mea, minimul necesar este să ai
la dispoziţie măcar trei zile pentru fiecare locaţie, mă refer la Arsenale şi Giardini. Dacă însă
îndrăzneşti să speri la a vedea şi manifestările conexe din Veneţia, răspândite în tot oraşul, aşa cum
arătam în harta din primul episod, atunci popasul trebuie să aibă în total 9-10 zile.
Ar fi ideal, dar cine îşi permite acest lux!
Sunt conștient că foarte puțini dintre voi vor ajunge să viziteze Bienala. Din această cauză o să
mă străduiesc prin intermediul acestor articole, o expoziţie itinerată cu 36 panouri (100x70) însoţită
poate şi de prezentări video în câteva seri, să aduc Bienala în atenţia a cât mai mulţi arhitecţi şi nu
numai.

Revin la turul meu prin

Giardini,

făcând

un

popas

la

pavilionul CANADEI, care a fost
premiat cu MENŢIUNEA I. Părerea
mea, subiectivă poate, este că ar fi
putut primi mai mult decât o
mențiune, ideea și

rafinamentul

expoziţiei mi se par de un nivel superior. Rămâne să stabiliţi voi, cititorii, dacă am dreptate sau nu.
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Cred că nu vă este greu să
ghiciţi în faţa cărui pavilion era
parcat un Mercedes S Class cu
număr mic, culmea. Uitasem
obiceiul.
GERMANIA mă întâmpină cu
covorul roşu de parcă ar fi ştiut că
vin. Glumesc desigur, mai ales că
şi în zilele următoare şi automobilul
şi covorul erau tot acolo. Am lungit
introducerea, deoarece despre
expoziţie chiar nu am ce să vă
spun. Încăperile, compartimentate
cu pereţi de sticlă, având tavane
false din lemn impecabil relizate,
erau pur şi simplu goale.
În curtea interioară, formată din aceste încăperi cu aceşti pereţi transparenţi către ea şi între ele,
trona un şemineu măricel cu lemne aranjate, de parcă urmau să fie aprinse imediat. Acest şemineu
m-a nedumerit şi mai mult, făcând din această expoziţie fără exponate o mare enigmă. Nu am putut
lega ceea ce vedeam de tema Bienalei şi gândul mă ducea la austeritate, modestie, transparenţele
care au fost şi motivul Trienalei din toamna trecută organizată de revista Arhitext a lui Arpad ZACHI.
Vă las pe voi, cei mai pricepuţi decât mine în tainele teoretice ale arhitecturii să ghiciţi ce a vrut
pavilionul GERMANIEI să transmită ca şi mesaj vizitatorilor.

Imaginile de mai sus aparţin FRANŢEI, care în interiorul scufundat în întuneric ne întâmpină cu
imagini proiectate pe pereţi în care se derulează imagini care ne reamintesc cum s-a născut
modernitatea în arhitectură.
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În prima încăpere în mijlocul căreia este aşezată macheta unei vile cu piscină şi garaj, întruchiparea
visurilor celor care şi le pot permite, imaginile redau această istorie din perioada 1945-1973. În a doua
încăpere pe perete este scris: ,,THE LARGE HAUSING ESTATE: HETEROTOPIA OF SALVATION, OR
PLACE OF RECLUSION” , adică în machetă şi pe perete vedem cum a arătat în 1934 primul mare ansamblu
de locuinţe, purtând, se pare, numele de DRANCY. Nu vreau să fac nici un comentariu, cu toate că văzându-l,
cartierul Vasile Aaron din Sibiu mi se pare o mare ,,reuşită”. Şi acum, după aproape 50 de ani, mii de oameni
sunt nenorociţi de factorii de decizie ai timpurilor respective. Mă întreb oare cum am foat atât de naiv să cred
că Ceauşescu a inventat ,,ghetorurile pe verticală”, pompos denumite ansambluri de locuinţe. Când mă uit
astăzi în jur şi văd ce specimene umane au produs aceste ,,fabrici de deformat conştiinţe” şi formatoare de
intelecte reduse, mă apucă groaza.
Nici nu vreau să mă gândesc ce urmează, deoarece aceştia au urmaşi cărora le pun în braţe, înainte să
ştie să scrie şi să citească, telefoane mobile cu jocuri şi nenorocite de tablete care îi va dezobişnui de cele mai
elementare deprinderi motrice şi mai ales de a socializa. La ultimele conferinţe OAR am avut ocazia să observ
că această ameninţare nu este o glumă. Nu intru în amănunte, deoarece nu este tema acestui articol. Probabil
o să revin în cel dedicat conferinţelor OAR.
Probabil dacă mă hotărăsc să scriu până la urmă acest articol o să preiau acest subiect acolo. Ezit să
scriu articolul despre ce s-a întâmplat în viziunea mea cu soarta OAR, deoarece după conferinţa teritorială şi
respectiv cea naţională, m-au încercat mai multe tipuri de sentimente, revoltă, mânie, indignare, care încet,
încet s-au stins transformându-se în mâhnire. Mai las să treacă timpul şi voi reconsidera subiectul încercând
să-l prezint cât mai obiectiv, făcând abstracţie de faptul că am fost implicat direct în evenimentele care mi-au
provocat sentimentele sus menţionate.

Caut să scap de aceste
gânduri triste şi mă întorc la
poveste. Suntem din nou pe
aleea parcului de la Giardini, în
faţa pavilionului SLOVACIEI,
care din păcate îşi închidea
impunătoarele foi ale uşii de
acces. Sunt lăsat să ,,arunc” o
privire în interior şi atât!
Am în schimb posibilitatea să vizitez în linişte alt pavilion care vis a vis ne propune să luăm
contact cu ,,Lumea Reală”. Este vorba de pavilionul JAPONIEI, care la parter, dacă îl putem numi
aşa, ne invită să stăm pe buturugi de arbori proaspăt tăiaţi şi să urmărim un film. În imaginile care
urmează veți observa că las tânăra curioasă să-l urmărească şi urc la etaj să nu se închidă şi acest
pavilion.
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Ca

să

mă

lămuresc

ce

înseamnă

titlul

expoziţiei ,,In the Real World” reproduc
două înscrisuri pe care le-am găsit la intrare.
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Privesc fişierul cu poze care au mai rămas de analizat din ziua a 2-a şi mă înspăimânt câte
au mai rămas neexpuse şi prezentate. Din această cauză cu voia voastră, dragi cititori, o să
accelerez ritmul, făcând un simplu fotoreportaj cu puține intervenții de text. Sper că imaginile, ale
căror număr o să-l sporesc în dauna textului, să fie suficient de sugestive pentru a vă face o
imagine asupra următoarelor pavilioane vizitate în cea de-a 2 zi a vizitei delegaţiei noastre.
Prezentarea pavilioanelor se va termina cu încă o vizită în Pavilionul Central, urmată în final
de o revenire în pavilionul nostru, unde lucrările au avansat şi expoziţia era pregătită să-şi
întâmpine vizitatorii. Vor fi persoane importante. vă asigur, deoarece sigur va ajunge în expoziţie
şi dna preşedinte dr.arh.Viorica CUREA, care vă spuneam în primul reportaj că a venit cu altă
cursă de avion.
OLANDA
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BELGIA

Ca şi în cazul Elveţiei şi a altor pavilioane, se
pare că anul acesta, spaţiile goale au fost o
tendinţă! Care ar fi explicaţia?
SPANIA
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Cu pavilionul Spaniei se încheie vizita pentru aceasta
zi pavilioanele ţărilor participante la expoziţia din Giardini!
Ne-a mai rămas puţin timp până ar trebui să fim din
nou prezenţi la pavilionul nostru ca să ne întâlnim cu d-na
preşedinte Viorica CUREA.

Link poze: http://we.tl/JlrP8U1V0F
Link video: http://we.tl/8RjGhhYEbk
La chemarea lui Gelu TUDORACHE ne pregătim pentru a relua
turul făcut în Pavilionul Central. Mă bucur că o putem face totuși
acuma. ,,Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi!”.
Titlul expoziţiei este ,,elements of architecture” şi prezintă,
aşa cum veţi putea admira în imaginile ce urmează, atât elemente
mari, cum ar fi pardoselile şi tavanele, dar şi cele mici, cum ar fi ușile
și ferestrele, dar și o gamă bogată de feronerii, care intră în dotarea
acestora.
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Cel mai spectacular mi s-a părut salonul cu tâmplării pentru ferestre. Sper că o să realizaţi
ca și mine din imagini, că această artă a fost adusă la extrem, ajungând la o performanţa tehnică
demnă de invidiat care nu se poate repeta din păcate în zilele noastre cu toată tehnica din dotare,
deoarece lipsesc oamenii care să folosească această tehnică.

Sper ca în numărul viitor al buletinului să realizez, din materialul cules săptămâna
trecută, un amplu articol despre expoziţia deschisă la noi în Sibiu in Palatul Brukenthal şi
care are ca tema istoria Calfelor Călătoare. Va fi un prilej să vă reamintiţi despre ce au fost
breslele şi ce importanţă au avut ele. Şi noi ne mândrim folosind de multe ori termenul de

breasla arhitecţilor, chiar şi eu îl folosesc cu toate că, la cum evoluează organizaţia noastră
în comparaţie cu ce au însemnat la vremea lor breslele, am început să am mari îndoieli că în
realitate speranțele au acoperire.
Revenind la Pavilionul Central, vă las să călătoriţi cu imaginaţia, urmărind imaginile
care urmează şi pe care le găsiţi şi le puteţi descărca de pe linkurile menţionate la sfârşitul
capitolului.
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La plecarea din Pavilionul Central fiecare vizitator nu se putea abţine să nu ia o filă dintr-un teanc de
peste un metru înălţime cu hărți ale Veneției. Am făcut şi eu acelaşi gest.
Ne întoarcem prin parc, având ca destinație pavilionul nostru. În drum avem șansa de face popas la un
eveniment care se petrecea live la umbră sub un cort, unde nu aveai să arunci un ac.
Link poze: http://we.tl/s3tGVHhOtZ Link video: http://we.tl/MsDhg1GeeD
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Link poze: http://we.tl/cHqM6YHIpL
Link video: http://we.tl/WWwYX2aNEN

Acest gen de mese rotunde pe teme diferite sunt obișnuite în cazul expozițiilor ample, cum este și
Bienala pe care o vizităm. Rem KOOLHAAS este în calitate de moderator al unui subiect arzător legat de
întrebările pe care ni le punem cu toţii: Este tehnologia IT utilă sau dăunătoare arhitecturii? Există
transparenţă? Există protecţia datelor? Cine ar renunţa la noua tehnologie? Acestea au fost numai
câteva din întrebările la care cei trei vorbitori au incercat sa raspunda.

Am ajuns la pavilionul nostru exact la fix
ca să o întâlnim pe doamna preşedinte. Cu
pasul hotărât şi degajând o siguranţă ce o
caracterizează şi în decizii, o surprind cum se
îndreaptă spre intrare unde o aşteaptă atât
membrii delegaţiei noastre, cât şi echipa de
tineri arhitecţi care au reuşit să finalizeze
montarea expoziţiei. Toate echipamentele sunt
la locul lor şi îşi fac perfect treaba.

ECHIPA:
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Cu toate că în interior lumina este puţină, aparatul meu
sesizează pe figura dnei CUREA afişat un zâmbet care fără îndoială
înseamnă că îi place ceea ce vede şi ceea ce se întâmplă în
pavilionul nostru. Nu mai are nicio emoţie! Calitatea prezentării
României în acest an la Veneţia este de un nivel superior, putând fi
,,penalizată” măcar cu o menţiune, datorită muncii echipei condusă
de Mihai SIMA şi a inspiraţiei pe care a avut-o comisia care a
selectat acest proiect.
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Este clar că aparatul meu
nu s-a înșelat, deoarece și la
lumina zilei expresia feței
dnei CUREA este aceiași.
Privind imaginile sunt sigur
că o să îmi dați dreptate.
Cu toate acestea, Mihai SIMA dă semne de neliniște îmbinate cu emoție. Îi șoptește ceva dnei
președinte. Cu calmul ei proverbial se uită spre dreapta, vede delegația care se apropie și-l
liniștește pe Mihai: ,,Lasă-i să vină, ce-ți pasă, stai liniștit că ai făcut treabă bună”, pare că i-a
spus. Stejara TIMIȘ, cu farmecul ei deosebit, exersat și în interviul dat cu o zi înainte
canalului TV ARTE, întâmpină delegația și cu multă răbdare le asigură răspunsuri la toate
întrebările, pe care aceștia le notează conștiincios. Mihai se apropie ca să se asigure că totul
este în ordine. Am aflat că erau membrii juriului care urmau să desemneze câștigătorii
premiilor din această ediție.
Facem poze de grup, apoi plecăm să întâmpinîm oaspeții care au început să sosească.
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Francesco CAPPELLARI
Bogdan TOFAN
Dorin ȘTEFAN
Mike RILEY
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Stefania KENLEY
Bogdan TOFAN
Viorica CUREA

Doina MARIN
Gabriel DAVIDENCO, Mircea OCHINCIUC

Nicolae GRAMA

Gelu TUDORACHE

Nicolae GRAMA

Gelu TUDORACHE

Francesco
CAPPELLARI
Bogdan TOFAN
Dorin ȘTEFAN

Viorica CUREA
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Stefania KENLEY

Nu știu cum a fost pentru voi, dragi cititori, acest tur de forță din a doua zi a vizitei noastre în
Veneția, dar noi am simțit nevoia să facem o pauză în care să cinăm în grup ca să avem ocazia să
continuăm discuțiile și mai ales să ne împărtășim impresiile legate de ce am văzut până acum. Era
clar pentru toată lumea că această repetiție generală a fost un succes și deschiderea oficială care
urma să aibă loc a doua zi nu avea de ce să ne mai dea emoții.
Aflând de intenția noastră, Mihai SIMA ne-a înlesnit ,,evadarea”, deschizând o ușă știută
numai de echipa lui. Acea ușă ne scotea direct în afara expoziției, iar la câțiva pași avea să găsim o
terasă liniștită și mâncare bună. Zis și făcut!

UȘA SECRETĂ

NAE ESTE MULŢUMIT...

LUI DORIN ÎI ESTE GREU SĂ ALEAGĂ...DNA CUREA PE CALE SA IA O DECIZIE…

B.T. MULŢUMIT DE MISIUNEA ÎNDEPLINITĂ!

Cu această ultimă privire spre pavilionul nostru și după ce ne luăm
rămas bun de la doi dintre oaspeți, Francesco CAPPELLARI și Mike
RILEY, ne îndreptăm spre o odihnă bine meritată!
Link foto: http://we.tl/TT68bsVnCK
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Link video: http://we.tl/p7ngZx1nAt

De-a arhitectura
UNA CALDĂ... UNA RECE...

INFO
de arh. Mircea ŢIBULEAC

CEA CALDĂ ...........................................

Ambele

evenimente
au
avut
loc
la
o
temperatură înaltă, datorită
anotimpului și mai ales
atmosferei care le-a însoțit.
Încep cu cel mai recent
eveniment, pe care îl
consider a fi ,,la cald”
deoarece s-a întâmplat chiar astăzi când scriu acest articol.
În cadrul campaniei de strângere de fonduri a avut loc și SWIMATHON-ul București, unde echipa
ARHimede, formată din arhitecții Ioan SOARE, Claudia BINGOL-TEODOROVICI, Andrei SERBESCU,
Alex AXINTE și Christian BEROS au făcut valuri pentru a finanța caietele elevilor.

Locul desfășurării a
fost

bazinul

complexul

olimpic
Lia

din

Manoiu.

Până la data la care acești
arhitecți

voluntari

s-au

prezentat la datorie, se
strânseseră

3683

lei.

Pentru cei care încă nu
sunteți la la curent cu
proiectul,,De-a arhitectura
în orașul meu”, vă spun că
în septembrie începe cel de-al
treilea curs opțional 20142015.
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Până în primăvară, învățătorii
claselor a III și a IV, au avut

SOARE DĂ SEMNALUL CĂ ECHIPA POATE
ÎNCEPE ÎNCĂLZIREA...

răgaz ca să decidă dacă pentru
anul următor optează pentru a-și
include în orar acest curs. Dacă lau ales, echipa ,,De-a arhitectura”
le

repartizează

un

arhitect

voluntar, care este de acord să îl
însoțească pe durata întregului an
școlar, o dată pe săptămână (1-2
ore) pentru a-i învăța pe elevi
prin joc despre arhitectură și
mediu construit. Dar mai ales să-i
deprindă

să

privească

în

jur

orașul în care locuiesc. Pâna la
sfârșitul acestui an școlar au fost
incluși 1 600 elevi, pentru anul
care urmează s-au înscris 100 de
clase. În consecință numărul de
caiete speciale care li se dă
elevilor

din

aceste

clase

la

începutul anului școlar gratuit a
crescut semnificativ.
Pentru
promisiunea,

a-și
membrii

respecta
echipei

,,De-a arhitectura”, sunt nevoiți
să apeleze la strângere de fonduri
suplimentare, prin solicitarea de
donații. Cum donațiile nu sunt
ușor de obținut, se pun la cale
acținuni de tipul acesteia, de la
care, ,,la cald”, cum spuneam, se
pot strânge astfel de sume.

Imaginile pe care le-am cules astăzi sper să aibă darul să
vă motiveze și să vă molipsescă cu entuziasmul de care au
dat dovadă cei 5 înnotatori.
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În continuare o să vă las în compania imaginilor care o să vă povestească, sper eu, mai mult decât
aș putea-o eu face în cuvinte.
Sunt deja de un an membru activ al echipei de arhitecți voluntari care predau acest curs. Despre
cum am finalizat acest an școlar la Sibiu, o să vă povestesc în a doua parte a articolului, denumit
simbolic ,,UNA RECE...”
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Echipa ARHimede: Alex AXINTE, Andrei SERBESCU, Adrian SOARE,
Claudia BINGOL și Christian BIROS (Chile)

Link foto: http://we.tl/pkIuGvpnyc
Link video: http://we.tl/TT68bsVnCK

Cu SOARE am început, cu SOARE termin reportajul, pentru că
mărturisesc sincer că astăzi am avut prilejul să descopăr calități ale
acestui coleg, pe care pînă acum nu le bănuiam. Întâmplarea nefericită a
făcut ca prima noastră întâlnire să fi fost cu totul neplăcută.
Au învins cu 63 bazine, care i-a clasat pe locul 3 din serie.
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CEA RECE……………………………………………...............

Am denumit simbolic această parte a articolului, cu toate că este un subiect ,,fierbinte” şi
la ordinea zilei după cum aţi văzut în prima parte.
Povestea mea începe cu prezentarea ,,filmului” cursului ,,de-a arhitectura în oraşul meu”,
cu alte cuvinte, voi face o recapitulare în imagini a celor 26 de lecţii la clasă, lecţia
demonstrativă pentru învăţătoarele care erau interesate să aleagă acest curs opţional pentru
anul şcolar următor 2014-2015 şi serbarea de sfârşit de an şcolar.
Cele două diplome de mai sus certifică faptul că dna înv. Simona CÂMPEAN şi cu mine am
îndeplinit acest program educaţional în anul şcolar care a trecut, în Şcoala nr.18 din Sibiu.
În afara acestei şcoli în Sibiu programul
s-a desfăşurat încă în 5 alte şcoli: Colegiul
Naţional Pedagogic ,,Andrei Şaguna”,
Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, Şcoala
Gimnazială ,,Regina Maria”, şi Şcolile
Gimaziale nr.2 şi nr.4.
Cursurile au fost predate claselor a III a
şi a IV a pe parcursul unei ore pe săptămână
sau cum a fost în cazul nostru pe parcursul a
două ore, deoarece văzând pasiunea şi bucuria
cu care elevii participau la lecţii, dna
învăţătoare, de comun acord cu mine, a decis
să-l mai prelungească cu o oră, anexându-i şi
ora de îndeletniciri practice. Ideea s-a dovedit
excelentă şi am decis să continuăm tot aşa şi
în clasa a IV a pe parcursul anului şcolar ce
urmează.
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Îmi pare rău că nu aţi putut fi prezenţi la
manifestările de bucurie ale celor 25 de elevi ori de câte
ori ne întrebau şi răspundeam afirmativ că vom continua
şi anul viitor.
Vreau să precizez că bineînţeles este meritoriu şi
onorant faptul că un grup de arhitecte, membre
fondatoare, preşedinte Mina SAVA, vicepreşedinte
Vera MARIN, Claudia PAMFIL, Corina CROITORU,
Eliza YOKINA, Miruna GRIGORESCU, au avut această
iniţiativă, dar fără inspiraţia şi curajul învăţătorilor, care
s-au înscris în program, acest proiect rămânea o intenţie
frumoasă.
Din această cauză, de această dată în calitate de
preşedinte al Filialei Judeţene UAR, vreau să-mi exprim
recunoştinţa faţă de toate învăţătoarele din Sibiu care sau implicat în acest program alegând acest curs opţional.
Numele

lor

sunt:

Ana

NIRIŞTEAN,

Mihaela

BADEA, Elena SĂLIŞTEAN, Cristina PRODEA, Elena
GEAMĂNU,

Anca

CARMEN,

Simona

CÂMPEAN,

Gabriela SORICA, Daniela-Micu SÂRBU, Mirela
ŞANDRU, Daniela MICU, Elke DENGEL şi Aida
PETREA.
Acestor pioneri ai unui nou mod de abordare a
învăţământului fără de care nu se va putea face
schimbarea paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a
societăţii româneşti, li s-au atribuit un grup de şase
arhitecţi voluntari. Grupul este format în marea majoritate
din tineri arhitecţi în jurul vârstei de 30 de ani, cum ar fi:
Livia ARUNCUTEAN, Anca BORDEAN, Alexandru
GĂVOZDEA, Carmen ŞANDRU, Iulia NISTOR-POPA
şi subsemnatul Mircea ŢIBULEAC, care le stric media de
vârstă cu cei şaizeci ai mei.
Nu mi-a fost greu să mă decid să ader la acest
program, deoarece aflasem încă din anul 2012 de
existenţa lui şi-l consideram un proiect extraordinar.
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Sunt extrem de bucuros că am avut această
inspiraţie mai ales că în afara faptului că predau efectiv
cursul elevilor am şi posibilitatea să îl sprijin material şi
moral şi în calitate de membru în Senatul UAR la nivel
naţional şi local din calitatea de preşedinte al filialei UAR.
Efortul a fost la început mai mare în ceea ce priveşte
sprijinul politic, deoarece la aflarea unui lucru nou, există
de regula o anumită tendinţă de inerţie, care opune
rezistenţă în adoptare.
Încet, încet, breasla noastră chiar şi aşa divizată în
două organizaţii, a priceput că un asemenea proiect
cultural valoros prin care sunt educaţi copiii, viitorii
cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie a părinţilor lor,
trebuie neapărat sprijinit.
Programul cultural este în consecinţă finaţat parţial
din fondul Taxei de Timbru de Arhitectură, acordat de
Ordinul Arhitecţilor din România în urma concursurilor de
proiecte culturale.
În 2013 Filiala Judeţeană UAR Sibiu a devenit
partener al programului, sprijinindu-l mai modest finaciar
dar compensând cu sprijin logistic şi moral.
Din 2014, Uniunea Arhitecţilor din România a decis ca
acest program important să fie finanţat cu prioritate,
încadrâdu-l la proiecte culturale permanente de o mare
importanţă. Prin această încadrare, UAR a dovedit
înţelepciune şi mai ales clarviziune, privind în viitor. Suma
considerabilă de 80 000 de lei alocată pentru 2014 a fost
atribuită direct, fără concurs şi are ca scop susţinerea şi
finanţarea

atelierelor

de

pregătire

a

îndrumătorilor

arhitecţi care vor preda curricula ,,de-a arhitectura” în
şcoli alături de cadrele didactice.
Dacă tot am pomenit de sprijin, este corect să
menţionez şi pe cei care au sprijinit acest program
cultural şi proiectele sale complementare: Holcim, Ytong,
Fundaţia Acvatar, Pazo Grup şi Fundaţia Comunitară Sibiu.
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Revenind la subiectul articolului, vreau să aduc
aminte celor care nu aţi citit articolele precedente,
dedicate acestui excepţional şi valoros program, că scopul
lui este de a promova valorile universale ale arhitecturii şi
ale mediului construit.
Prin acest efort de completare a culturii generale
sperăm că elevii vor înţelege mai uşor procesele complexe
care le transforma mediul în care trăiesc.
În Sibiu, parcursul an scolar 2013-2041, au avut parte
de acest tip de cursuri 12 clase de a III şi a IV a.
Îndrumătorii, cuplul învăţător-arhitect s-au străduit ca
în fiecare curs, o oră sau două în funcţie de cum au optat
fiecare cuplu, să prezinte cât mai atractiv şi pe înţelesul
copiilor noţiuni legate de mediul construit. S-au folosit
metode ludice, îndeletniciri practice, expediţii şi ateliere.
Sunt convins că urmărind în paralel imaginile din
dreapta textului va fi imposibil să nu remarcaţi pasiunea cu
care elevii se implicau în temele fiecărei şedinţe.
S-a ales această grupă de vârstă, 9-10 ani, nu în mod
întâmplător.
În primul rând, psihologic vorbind, acesta este
momentul în care copilul este avid de cunoştinţe, mai ales
dacă sunt frumos ,,ambalate” şi oferite prin joc, mişcare,
desen, pictură şi mai ales expediţii în aer liber pe care le
iubesc fără excepţie.
Alt motiv ar fi acela că deja deţin cunoştinţe de
matematică,

putând

calcula

şi

opera

cu

corpuri

geometrice.
Elevilor le este foarte drag să vadă cum aceste notiuni
prind contur ca rezultat al muncii lor, atât prin învăţarea
teoretică a unor noţiuni noi cu care nu s-au mai întâlnit,
cât şi a celor practice, pe care le îmbină foarte bine,
deoarece de mici au avut o plăcere pentru bricolaj,
fireasca copiilor.
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În

a doua parte a anului, după poveşti şi

expediţii pe teren, a urmat perioada în care ei au
început să-şi construiască machetele unor oraşe
ideale, aşa cum şi le imaginau ei că trebuie să existe.
Pasiunea cu care lucrau îi făcea să nu bage în seamă
de multe ori clopoţelul care anunţa pauza. Sunt
convins că aşa minune nu le este dată în fiecare zi
multor dascăli. Mie personal pasiunea şi interesul cu
care mă urmăresc elevii în cele două ore de curs, mă
fac să fiu din ce în ce mai motivat şi mai ales să
găsesc energia necesară să mai continuu şi în anul
care urmează în ciuda crizei de timp şi mai ales a
celorlalte activităţi cărora trebuie să le acord atenţie.
Înainte de a ajunje la finalul poveştii, care înseamnă
descrierea momentului când ne-am adunat 12 clase şi în
care fiecare s-a mândrit cu rezultatul muncii de un an,
vreau să vă mărturisesc că am săvârşit o abatere de la
îndrumarul pe care l-am primit la începutul anului. Nu o
consider gravă, mai ales că se spune - greşeala
mărturisită este pe jumătate iertată. ,,Greşeala” mea în
complicitate cu Simona CÂMPEAN, învăţătoarea cu care
am predat cursul, are o serie de cauze dependente de
voinţa noastră, cum ar fi:
-Am constatat în practică că îndrumarul pus la dispoziţie
de echipa ,,de-a arhitectura” este prea aglomerat cu
cunoştinţe noi, mai ales că aveam de-a face cu elevi care
erau deabia în clasa a III a. Ne-a uşurat decizia de a
împărţi pe doi ani predarea, plăcerea pe care au arătat-o
copiii încă de la primele cursuri. Imediat s-au văzut
rezultate în acumularea de noi cunoştinţe, deoarece
aveam timp ca la începutul fiecărei şedinţe de două ore să
recapitulăm termenii predaţi în cursurile precedente.
Acestea au fost cauzele primei greşeli.
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-Cu toate că am demarat primele lecţii ,,ca la carte”
şi în ciuda faptului că expediţiile erau foarte
îndrăgite de elevi, am mai făcut o modificare de
strategie.
Am constatat că universul clasei, cu elementele
ei constructive şi mobilierul cu care este dotată
poate să-mi ofere material didactic suficient cu
ajutorul caruia să le explic elevilor despre funcţiunile
spaţiului şi ale mobilierului. Pe de altă parte,
locuinţa fiecărui copil este un univers mai cunoscut
lui decat marele univers al localităţii în care trăieşte.
Toate

aceste

constatări

colaborate

cu

specializarea mea în domeniul designului de interior
şi de obiect, fiind cel care a lansat primul în Sibiu
după

1989

noţiunea

de

ARHITECTURA

DE

INTERIOR - ,,la cheie”, m-au făcut să mă abat de la
îndrumar.
Cum spuneam, sper că greşeala recunoscută sămi fie iertată, mai ales că am ocazia în anul şcolar
viitor să-mi îndrept greşeala mărind cantitatea de
cunoştinţe cu cele legate de universul unei localitati.
Mi se pare că am procedat corect, deoarece şi
în sistemul nostru de învăţământ de arhitectură, cel
puţin în perioada mea de şcolarizare, începeam
învăţarea cu programe de arhitectură.
Urbanismul, care este o disciplină complexă,
cere şi studenţilor la arhitectură să fie mai ,,copţi”
din punct de vedere profesional ca să poată să-l
înţeleagă şi să acumuleze cunoştinţele necesare
pentru a deveni un bun practician în domeniul
acesta.
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Eu le spun mereu elevilor şi le scriu
permanent pe tablă câteva noţiuni de bază pe
care dacă ajung să le stăpânească pot spune că
am muncit cu folos.
Acestea sună cam aşa:
-

OCHII VOŞTRI VĂD DOUĂ DIMENSIUNI,
NOI ÎMPREUNĂ VOM AJUTA CREIERUL
VOSTRU SĂ O VADĂ PE CEA DE-A TREIA!

-

OMUL

ESTE

MĂSURA

TUTUTOR

LUCRURILOR!
-

OMUL DĂ SCARĂ MEDIULUI CONSTRUIT!

-

ESTE MEDIUL CONSTRUIT PE MĂSURA
MEA?

-

ESTE MIC, MARE SAU POTRIVIT PENTRU
MINE?...

În

consecinţă,

folosind

elementele

constructive şi mobilierul din clasă am reuşit să
le explic functiunea elementelor principale din
care sunt constituite clădirile şi rolul spaţiilor
care le compun, cum se numesc şi la ce folosesc
fiecare.
După ce am aflat împreună cu ei cat mai
multe despre o clădire, înaltă sau joasă, locuiţă
sau alta functiune, am trecut la detalierea unei
încăperi cu finisajele si mobilierul ei.
Ca să le fie cât mai uşor am decis să ne
ocupăm de o încăpere şi nu una oarecare, ci camera
lor. Tema machetei a fost clarificată in câteva
şedinţe la rând începând cu studierea elementelor
constructive ale camerei, pe care au învăţat să le
măsoare în clasă urmând apoi fiecare să facă acelaşi
lucru acasă şi acasă la el.
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Datele culese le discutam în clasă, repetându-le permanent
cu ochii la tablă unde erau scrise ideile principale amintite
puţin mai înainte.
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După

ce

am

stabilit

în

ce

volume

se

incadrează piesele de mobilă i-am învăţat să facă
desfăşurata lor, şabloane pe care le lipeau, obţinand
diferite volume, în care se înscriau aceste piese de
mobilier.
Totul a fost apoi adaptat unei scări potrivite
omuleţului Lego, omuleţ care îi reprezenta de fapt

pe

fiecare din ei la scara 1:30.
Istoria şi paşii parcurşi ar fi prea mulţi ca să îi
enumăr aici, aşa că las ca de obicei în continuare mai
mult imaginile să vorbească în locul meu.
Am avut mare noroc cu partenere mea, Simona
CÂMPEAN, care pe lângă sarcinile ei în acest cuplu şi-a
asumat şi un rol foarte important. Cu ajutorul aparatului
meu a filmat şi a capturat imagini la fiecare curs! Din
această cauză avem o cantitate de peste 32 de GB de
imagini din care care am selectat şi în săptămâna ce
urmează fiecare elev va primi va primi câte un album
continand cate 2 DVD-uri de 8 GB.

La serbare părinţii au fost foarte încântaţi de
această idee, deoarece au auzit poveştile celor mici
de sute de ori, i-au văzut entuziasmaţi de acest curs,
dar îşi doreau să vadă şi ei că totul este adevărat.
În plus, cei mai pasionaţi dintre cei mici pot să
revadă în vacanţă cursurile predate. Sunt sigur că
măcar o dată le vor viziona, deoarece copiii de regulă
sunt încâtaţi să se uite la poze şi filme.
Închei relatarea ,,istorică”, în care am recapitulat pe
scurt anul şcolar 2013-2014, cu speranţa să afle cât mai
mulţi dintre voi despre acest minunat program cultural, să
îl promoveze fiecare pe ce cale are posibilitatea şi mai
ales să-l ajute să rămână în funcţiune si-n anii următori
prin găsirea unor noi resurse de finanţare.
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La final, cu o întârziere pe care o regret, vreau
să aflaţi că pe data de 13 iunie în sala de sport a Şcolii
Gimaziale nr.18 din Sibiu a avut loc prezentarea celor
12 proiecte, în machetă, 11 ,,oraşe ideale” şi seria de
25 de camere şi ele tot atat de ideale.
Am omis să vă spun că machetele noastre se
numeau ,,CAMERA MEA ŞI A FRATELUI(SURORII)
MEU (MELE)”.

În continuare o să derulez numai imagini care povestesc
despre celelalte proiecte, cele 11 ORAŞE IDEALE, pe care
le-au creat copii pe baza celor învăţate.
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Link poze http://we.tl/f6CAJlhX27
Link video http://we.tl/0HH8qpMXjw
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NOI PRODUSE DE PROMOVARE A JUDEŢULUI SIBIU
de Natalia JIAN

Promovarea

judeţului Sibiu capătă noi contururi

prin intermediul unui film şi a două albume de
fotografii, care au fost prezentate publicului larg la Sala
Thalia, joi, 26 iunie. Iniţiativa acestor produse, care au
ca scop descoperirea din varii unghii a oraşului
transilvănean, îi aparţine Consiliului Judeţean Sibiu.
Cei prezenţi la eveniment au avut ocazia să vadă
în premieră filmul "Judeţul Sibiu - Poarta de Sud a
Transilvaniei",

realizat

de

Dumitru

BUDRALA,

albumul omonim, coordonat de Radu STĂNESE, şi
albumul "Sibiu - Judeţul celor cinci Ţări", semnat
de Dumitru BUDRALA.
Ioan CINDREA, preşedintele Consiliului Judeţean
Sibiu, a declarat că ,, dorim să fim un model de promo-

vare. Am început prin a invita ambasadori la un
simpozion prin care să facem mai bine cunoscut judeţul
Sibiu. Apoi, ne-am gândit că azi să vă punem la
dispoziţie aceste mijloace de promovare, realizate cu
sprijinul specialiştilor".
Eugen IORDĂNESCU, consultant în realizarea
acestor proiecte, a subliniat că ,,este pentru prima dată

când Sibiul este promovat ca teritoriu, ca un spaţiu în
care merită să trăieşti şi să investeşti, că cele trei
produse de promovare nu arată lucruri care nu există, ci
poveşti care merită spuse”.
Durata totală a filmului este de 14 minute şi este
editat în 9 limbi: engleză, franceză, germană, italiană,
spaniolă, maghiară, rusă, chineză și japoneză. A fost
realizat cu fonduri proprii, în Studioul de film ASTRA.
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,,România este o țară tristă, plină de umor și de o
frumusețe și complexitate aparte. Îmi place să trăiesc
în Sibiu, în această regiune a țării, până la urmă, îmi
place să trăiesc în România. Asta m-a motivat să fac și
filmul de promovare al Sibiului, în 2007, pe când
orașul purta titlul onorant de Capitală Culturală
Europeană. Mă bucur că am avut din nou ocazia să
arăt

felul

în

care

văd

eu

regiunea

Sibiului,

concentrându-mă pe frumusețea și diversitatea ei.
Semnele arată că este foarte mare nevoie de astfel de
produse de prezentare, nu numai pentru a redescoperi
ceea ce avem noi în jurul nostru, dar și pentru a
facilita comunicarea cu cei care vor cunoască Sibiul”, a
declarat Dumitru Budrala.
Sub acelaşi generic "Judeţul Sibiu - Poarta de
Sud a Transilvaniei" a fost editat albumul de fotografii,
coordonat de Radu STĂNESE. În cele 240 de pagini,
albumul surprinde o caracteristică a zonelor judeţului
Sibiu, bazată pe relatări a celor mai importante
domenii: cultură, economie, turism, administraţie.
Filmul de prezentare poate fi achizionat de la
casieria Muzeului Astra din Piața Mică, nr.11, la prețul
de 15 RON. Albumul foto poate fi cumpărat din același
loc, la prețul de 37 RON, iar albumul "Sibiu - Judeţul
celor cinci Ţări", la preţ de 6 lei poate fi cumpărat din
librăriile Humanitas și Habitus din Sibiu.

Filmul poate fi urmărit, accesând:
http://www.youtube.com/watch?v=qGzRvdtdIHI
Link foto eveniment: http://we.tl/OZdrP6fjxr
Link video eveniment: http://we.tl/QjgYZFWxl4
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Itinerarea expoziţiei Trans(a)parenţe
la Sibiu
de Natalia JIAN

În perioada
9-30 iulie, publicul sibian va avea ocazia
de Natalia
JIAN

să descopere arhitectura Europei Centrale şi de Est în
expoziţia tematică Trans(a)parenţe la Centrul de Informare
Turistică Sibiu şi holul Primăriei Municipiului Sibiu de luni până
vineri în intervalul orar 9:00 – 20:00, iar sâmbăta şi duminica
de la 10:00 – 18:00. Evenimentul este organizat de
Fundaţia Arhitext design, iar printre parteneri se
numără şi Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii
Arhitecţilor.
Expoziţia a fost realizată în 2013 de Fundaţia Arhitext
design şi a reprezentat elementul de bază al Trienalei de
Arhitectură East Centric 2013, cu aceiaşi temă, cea a
trans(a)parenţelor , care s-a desfăşurat la Bucureşti între 10
şi 27 octombrie.
Pentru creşterea accesibilităţii, expoziţia este bilingvă
(română-engleză) şi prezintă o selecţie de 98 de proiecte
realizate în Europa Centrală şi de Est în ultimii 6 ani. 22 dintre
proiectele expuse sunt din România, regăsindu-se în parcursul
expoziţiei alături de proiecte din alte 19 tări din regiune.
,,Trans(a)parenţe nu este un concept, ci un instrument de

vizualizare politico-epistemică a arhitecturii şi prin arhitectură:
o epură, descrierea unei situaţii. Asemenea unei camera
mobile, el oferă tocmai prin mobilitatea şi instabilitatea lui,
posibilitatea
unor
vederi
multipleasupra
proceselor
arhitecturale din Estul, Centrul şi Sud-Estul Europei, articulând
(trans-arhitectural, dez-opacizat) arhitectura ca expresie
implicită a pulsiunilor politice, din care derivă şi
responsabilităţile trans-estetice şi meta-tehnice tot mai mari
ale arhitecţilor”, crede Bogdan GHIU, curatorul expoziţiei.
Expoziţia este ,,un răspuns temei trans(a)parenţe şi o
filtrare în mai multe rânduri, o aşezare pe subcapitole a celor
210 proiecte în categorii, care redau o linie încărcată de
această temă”, a declarat prof.arh. Arpad ZACHI, redactorşef al revistei arhitext.
În cadrul expoziţiei proiectele sunt împărţite în 4
categorii:
- Filtrări stilistice – la nivelul unor abordări stilistice,
moderne şi contemporane
- Deschideri funcţionale – concordanţa expresiei
arhitecturale cu programul / funcţiunea, prin apel la unele
formule consacrate/ recognoscibile
- Desprinderi estetice – atenţia acordată prelucrării formale
/ estetice
- Plăsmuiri materiale – recursul la tehnologie şi materiale
contemporane.
Consultarea listei de lucrări care fac parte din expoziţie o
puteţi face aici.
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Link foto: http://we.tl/cWe47BklO3
Link video: http://we.tl/QH4pxmRpRt

RÂŞNOV, ORAŞUL… SUBTERAN!

La Râşnov au început lucrările la şantierul unic prin complexitatea sa: întreg centrul istoric
oraşului va fi excavat, chiar şi până la 8 metri adâncime, pentru a construi un culoar subteran, pe
unde vor trece maşinile. Centrul Râşnovului a fost închis zilele trecute circulaţiei pentru „marele
şantier”.
Proiectul, finanţat cu fonduri europene, este unul extrem de ambiţios: oraşul vrea să-şi
recapete istoria, lucru care se va realiza cu tehnologii de secol XXI. Pe scurt, traficul auto şi tot ce
înseamnă reţele utilitare va fi mutat în subteran, pentru ca la suprafaţă să nu mai rămână decât cea fost odată prin secol XVIII. Recunoscut pentru Cetatea sa, oraşul pune astfel „temelia” pentru o
strategie care va da roade în viitor, axată pe dezvoltarea turismului.
Dacă Sibiul, Sighişoara, Braşovul, ca să nu mai vorbim de alte oraşe din Europa, atrag
zeci de mii de turişti tocmai prin conservarea centrele istorice, păstrate şi acum ca zone pietonale,
la Râşnov, acest atu a fost „furat” de comunişti.
Din 2015 însă, oraşul îşi ca recupera centrul medieval , după aproape opt ani de când
actualul primar Adrian VEŞTEA lucrează la acest proiect.
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Lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea întregului centru sunt însă extrem de complexe,
având în vedere că se va excava pe o suprafaţă de 2.500 de metri pătraţi, până la 8 metri
adâncime, pentru a face loc tunelului subteran şi unei parcări de 100 de locuri sub pământ. Şi toate
acestea, într-o zonă istorică, motiv pentru care arhitecţii şi proiectanţii au trebuit să ia în
considerare şi eliminarea oricărui pericol care ar putea afecta rezistenţa clădirilor din zonă, unele
monumente istorice.
Primele detalii le-am obţinut de la dirigintele de şantier, Petrică OANCEA. Acestea ne-a
explicat că pentru a se putea lucra în subteran, întâi de toate se va face un soi de cofraj pe
întreaga suprafaţă a actualei Pieţe a Unirii (centrul Râşnovului), unde urmează să se excaveze
pentru amenajarea parcării şi a pasajului rutier subteran.
„Vom avea un utilaj special care va săpa un şanţ, care în unele locuri care va ajunge şi
până la 7 – 8 metri adâncime. În acest şanţ va fi introdusă bentonită, care este de fapt un noroi
special care are rolul de a susţine malurile. Apoi, după ce se toarnă bentonita, la o distanţă de 5
metri se vor introduce două ţevi prin care se va băga cu presiune beton, iar bentonita va ieşi la
suprafaţă. Practic vor fi nişte pereţi mulaţi care au rolul de a susţine malurile şi de a proteja clădirile
de lângă, iar apoi, după ce se va finaliza cofrajul se va trece la excavarea pământului şi la
construcţia propriu-zisă a parcării şi a pasajului rutier”, a precizat dirigintele de şantier.
Şi dimensiunea plafonului care va rămâne între pavimentul de la suprafaţă şi „tavanul”
pasajului rutier şi al parcării va varia ca dimensiune (cu o medie de 2,9 metri), ţinând cont că
parcarea va fi la – 3,55 metri, iar tunelul rutier va ajunge la o adâncime şi de – 6,5 metri. Până
acum, s-a reuşit devierea tuturor reţelelor, de la cele de apă şi gaz, la cele electrice şi de
comunicaţii, urmând, ca acum, să înceapă şi lucrările propriu-zise la tunelul rutier şi la parcarea
subterană. Vechii stâlpi de electricitate au fost şi ei demontaţi, pentru iluminarea zonei urmând să
fie montate lampadare prinse de case, întreaga piaţetă să fie pavată şi să fie amenajate fântâni
arteziene şi montat mobilier stradal nou, astfel ca centrul Râşnovului să devină o zonă de recreere,
unde să se poată organiza şi diverse evenimente. (sursa: BZB)
Aceste lucrări implică şi un deranj destul de mare, iar edilii le cer scuze râşnovenilor pentru
disconfortul creat.
„Ştiu că toată lumea ar fi vrut ca proiectul de transformare a centrului Râşnovului să se
termine «ieri» şi să nu existe nici un fel de deranj, dar vorbim de o investiţie complexă şi mă bucur
foarte mult că am avut succes şi am reuşit să ne apucăm de lucrări. Cred că această aşteptare şi
acest deranj va merita, după ce se vor finaliza toate lucrările, iar Piaţa Unirii va fi cu totul schimbată
şi va deveni un adevărat punct de atracţie al oraşului”, a explicat primarul Râşnovului.
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BRAŞOV: CA-N 1900!
ILUMINATUL DIN PIAŢA SFATULUI ÎŞI VA RECAPĂTA
FARMECUL ISTORIC CU TEHNOLOGII DE ULTIMA
GENERAŢIE
Reprezentanţii companiei care administrează reţeaua de iluminat public din municipiul Braşov au
început lucrările de înlocuire a sistemului de iluminat din Piaţa Sfatului.

Reţeaua din această zonă fusese montată în 1998, însă, pe lângă faptul că era depăşită din punct
de vedere tehnic, aspectul său făcea notă discordantă cu restul clădirilor.
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Astfel, reprezentanţii Flash Lighting Services au căutat o soluţie tehnică care să îmbine eficient
istoria şi arhitectura locului cu tehnologia de ultima generaţie.

„Dorim să redăm Braşovului atmosfera de la începutul anilor 1900, prin montarea de stâlpi din fontă
şi aparate de iluminat care să respecte forma celor de acum 100 de ani, însă realizate după
tehnologii noi, cu eficienţă ridicată şi design stilizat. În istoria Pieţei Sfatului au fost două tipuri
principale de stâlpi şi aparate de iluminat, şi vom îngloba în noul concept elemente din ambele
tipuri”, a explicat Dan Vatăjelu, manager general al Flash Lighting Services SA.
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Muncitorii au reuşit să toarne o parte dintre fundaţiile pentru montarea noilor stâlpi. Aceştia vor
rămâne în locaţia în care au fost cei vechi, însă se va mai monta unul suplimentar, astfel încât să
fie luminată întreaga suprafaţă a Pieţei.
În prezent, pentru ca în Piaţa Sfatului să nu fie beznă pe timpul nopţii au fost montate provizoriu
pe Casa Sfatului mai multe proiectoare. După ce se vor finaliza aceste lucrări vor începe cele din
Parcul Central urmând ca şi aici stâlpii şi lampadarele să aibă o arhitectură specifică zonei.

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!
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