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REPORTAJ    
A TREIA ZI 

Fundamente 
BIENALA DE LA VENEŢIA  

VIZITA DE LUCRU INFORMALĂ – 04-07 IUNIE 2014 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

    Sper ca această călătorie, ajunsă la jumătate, vă face 

plăcere şi a reuşit să creioneze o imagine mai ales pentru cei care 

nu aţi avut prilejul să vizitaţi Veneţia cu ocazia acestui eveniment 

mondial de arhitectură.  

      Iniţiativa lui Rem KOOLHAAS, în opinia mea, a fost salutară 

pentru a reîntoarce Bienala pe un profil care să rămînă în principal 

de arhitectură şi mai puţin spectacol de instalaţii sofisticate, care 

în general nu reuşeau să fie înţelese de mii de vizitatori din toate 

colţurile lumii. De asemenea sunt de părere că renunţând la 

tradiţii, abordând un stil aşa-zis internaţional, dictat în general de  

 

 

de marii producători de materiale şi finisaje, marea masă de tineri arhitecţi se confruntau cu 

problemele pierderii identităţii. 

        În acest episod dedicat 

celei de-a treia zi petrecute 

de delegaţia noastră în 

Veneţia, mi-am propus să 

înlocuiesc limbajul scris cu 

imagini, care sunt mult mai 

sugestive, pentru a reduce 

dimensiunea articolului.  

        O mică parte vor 

,,vorbi” despre ce am văzut 

noi acolo, direct de aici din 

conţinut, iar cealaltă parte va 

fi disponibilă, ca de obicei pe 

linkurile indicate la finalul 

fiecărui capitol.  

 
Articolul de astăzi conţine următoarele capitole: 

AAA   - Dimineaţa pe vaporeto către ARSENALE (Introducere în atmosfera Bienalei) 

- ARSENALE (,,În bătaia obiectivului foto”) 

- Fundamentally Hong Kong – Delta Four 1904 -  2044 (Pavilion + dezbatere) 

- Deschiderea oficială a Pavilionului României – SITE UNDER CONSTRUCTION - Giardini 

- Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică (I.R.C.C.U) 
         - Deschiderea oficială a expoziţiei României – EXPLORING IDENTITY-THE NOMAD ARCHIVES OF ARCHITECTURE 

 

- Veneţia pe seară in imagini (sfârşitul episodului 3) 
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Link foto:    http://we.tl/kx4DgXLr9l 
Link video: http://we.tl/svvw6Ulrq6 

A 

A 

B 

http://we.tl/kx4DgXLr9l
http://we.tl/svvw6Ulrq6
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 Din când în când pe traseu întâlneam trupe de actori – dansatori, oameni obişnuiţi care se străduiau 

cu un efort remarcabil şi multă sudoare să exprime ceva. Oare ce şi cu ce scop? 
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Alternanţa dintre momentele de arhitectură şi cele artistice au făcut ca parcurgerea expoziţiei 

MONDITALIA, care ocupă cea mai lungă aripă (verde pe hartă) a halelor de la ARSENALE să fie extrem 

de interesantă şi mai ales atractivă pentru obiectivul aparatului foto.  
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           Odată cu acest intermezzo artistic am făcut şi noi o 

pauză, considerând MONDITALIA, aripa verde în care a 

funcţionat pe vremuri ,,corderie”, prima etapă a vizitei în 

ARSENALE.  
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      Ce a fost, a fost, 

frumos şi interesant mai 

presus de cuvinte. După 

ce ne refacem forţele, 

Bogdan află că este 

cazul să ne îndreptăm 

spre Giardini.  

        Se apropie momentul deschiderii pavilionului nostru:  
          

 
Link foto: http://we.tl/vkYywJybX9       
Link video: http://we.tl/Ue5L40ISCb 

 

SITE UNDER CONSTRUCTION 

http://we.tl/vkYywJybX9
http://we.tl/Ue5L40ISCb
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 Cu toate că era ora prânzului şi nu  

mai era mult până la deschiderea 

pavilionului nostru din Giardini, la ieşirea de 

la ARSENALE, am remarcat un eveniment 

care se petrecea chiar vis-a-vis pe Campo 

della Tana Castello 2126, 30122 Venice.  

             Era vorba de o masă rotundă care 

se desfăşura în expoziţia dedicată 

arhitecturii din Hong Kong.  

             Vă las în compania pozelor şi a 

înregistrării video a unui fragment din 

dezbaterea deosebit de antrenantă care 

avea loc în curtea pavilionului.  

 

Link foto:    http://we.tl/6JSt94JgyT                           
                             Link video: http://we.tl/6byoBrFLtj 

Cu toate că era ora prânzului şi nu  C 

http://we.tl/6JSt94JgyT
http://we.tl/6byoBrFLtj
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Mihai SIMA şi echipa: 

Andreea IANCU, Raluca SABĂU, Stejara TIMIŞ  şi Anca TRESTIAN 

Comisar: Monica MORARIU 
Vicecomisari: Cristian Alexandru DAMIAN şi Bogdan TOFAN 
 

        Odată cu reamintirea acestor date, păşim în Giardini, 
deoarece la 15.15 fix, avea să aibă loc inaugurarea oficială a 
pavilionului României.  
       Încep să sosească oaspeţi de seamă, oficialităţi, invitaţi, dar  

Antonio Raffaele RIVERSO, Bogdan TOFAN, Vlad GAIVORONSCHI, Şerban ŢIGĂNAŞ 

 www.siteunderconstruction.ro 

 

Rudolf-Mihai DINU Viorica CUREA 
Dana CONSTANTINESCU 

şi simpli vizitatori care doresc să 

fie prezenţi la momentul 

inaugurării.  

       Despre stand şi expoziţie nu 

o să mai vorbesc, deoarece am 

reuşit, sper eu, să fac acest lucru 

cu lux de amănunte în primul 

episod al reportajului meu. Dacă 

nu aţi reuşit să îl citiţi la vremea 

lui, se găseşte şi se poate 

descărca de pe site-ul filialei 

noastre www.uarsibiu.ro sau de 

pe site-ul expoziţiei consemnat 

mai sus.  

        Mă apropii şi descopăr un grup 

format din vicecomisarul expoziţiei–

conf.dr.arh. Bogdan TOFAN, care l-a 

întâmpinat pe dl arh. Antonio 

Raffaele RIVERSO, vicepreşedintele 

Regiunii I UIA, însoţit de dl 

conf.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI, 

preşedintele Filialei OAR Timiş şi 

dl.arh. Şerban ŢIGĂNAŞ, preşedintele 

proaspăt reales la OAR– Naţional.  

D 

http://www.uarsibiu.ro/
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 În apropiere, obiectivul descoperă 

pe excelenţa sa, dna Dana 

CONSTANTINESCU,   ambasadorul 

României în Italia, stând de vorbă 

cu dnul conf.univ.dr. Rudolf Mihai 

DINU, directorul Institutului 

Român de Cultură şi Cercetare 

Umanistică de la Veneţia şi dr. 

arh.Viorica CUREA, preşedinte 

UAR.  

          La ora fixată, 15.15, cei 

prezenţi se îndreaptă spre intrarea 

în pavilion, unde pe trepte s-au 

adunat reprezentanţii oficiali ai 

României, care urmau să ia 

cuvântul rând pe rând.  

          Deschiderea discursurilor o 

face dna Monica MORARIU, 

comisarul expoziţiei României, 

delegata Ministerului Culturii, 

finanţatorul principal al mani- 

festării.  

           Urmează dl Rudolf-Mihai 

DINU şi Cristian Alexandru 

DAMIAN, în calitatea lor de 

reprezentanţi ai Institutului 

Cultural Român, coorganizator, 

dna Dana CONSTANTINESCU, 

reprezentanta Ministerului 

Afacerilor Externe, dnul 

prof.dr.arh. Nicoale LASCU, în 

calitatea sa de preşedinte al 

Comisiei de Cultură a UAR, Bogdan 

TOFAN, în calitate de vicecomisar, 

care profită de ocazie şi prezintă 

aistenţei un excelent album care 

conţine toate proiectele care au 

participat la concursul pentru 

organizarea expoziţiilor în cele 

două locaţii destinate României în 

cadrul Bienalei de la Veneţia.  

        Primele 100 de exemplare 

ale catalogului au fost epuizate. 
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Din această cauză, Uniunea Arhitecţilor a decis finanţarea tipăririi a încă 300 de exemplare.  

          Discursurile s-au încheiat cu intervenţia membrilor echipei lui Mihai SIMA, începând cu 

Stejara TIMIŞ, Anca TRESTIAN şi Raluca Mirela SABĂU.  

Link foto:    http://we.tl/Hh1qws8KWd                            
Link video: http://we.tl/RDNyjdlgwJ 

     Cu această ultimă privire în 

expoziţia de la Giardini, mulţumiţi 

de reacţia observată pe chipul 

celor care i-au trecut pragul, 

plecăm   către   centru,    palatul 

Carrer, Cannaregio 2214 (Campo 

s.Fosca).  

http://we.tl/Hh1qws8KWd
http://we.tl/RDNyjdlgwJ
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       Prin urmare ne aflăm în ziua de 6 iunie 2014, în piaţeta 

,,Campo Santa Fosca”, străjuită la SV de biserica Santa Fosca, 

iar la SE de clădirea Institutului Român de Cultură şi Cercetare 

Umanistică, unde la parter, în spaţiul numit Noua Galerie, la 

ora 18.30, urma să se deschidă oficial expoziţia. Aceasta va fi 

deschisă publicului vizitator până în data de 23 noiembrie, de 

marţi până duminică, între orele 10-18.  

         Dacă în primul episod am pus accentul pe conţinutul 

proiectului expus în acest spaţiu nu prea generos, dar foarte 

bine şi la vedere amplasat, în relatarea de astăzi o să spicuiesc 

din istoricul clădirii care găzduieşte Institutul.  

        ,,Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică 

(IRCCU Veneţia) a luat naştere oficial la 2 aprilie 1930, fiind 

inaugurat de către istoricul Nicolae Iorga sub denumirea de 

„Institutul Istorico-Artistic din Veneţia” (sau, familiar chemat 

de veneţieni, „Casa Română”). 

           În 1928 a fost cumpărat primul apartament în Palatul 

Correr din Piaţa Santa Fosca, urmând ca apoi prin donaţii 

particulare sau de stat să se cumpere restul spaţiilor, astfel 

încât, în 1930, s-a ajuns la un total de 25 de camere.  

 

   Acolo urma să participăm  la  deschiderea oficială a celelaltei expoziţii:  

   - EXPLORING IDENTITY -THE NOMAD ARCHIVES OF ARCHITECTURE 

  E 
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           ,,Nicolae Iorga spera ca toţi cercetătorii 

români care aveau să stea la Veneţia, în calitate de 

oaspeţi ai Casei Române, să poată duce cu ei „un pic 

din Veneţia”. Într-o perioadă de zece ani, adică până 

la moartea lui Iorga, în 1940, „Casa Română” a 

găzduit mulţi cercetători români din toate domeniile 

cunoaşterii. … Mulţi iluştri savanţi străini au fost 

adesea oaspeţii Casei Române. Când era prezent 

Iorga, aici se organizau conferinţe şi serate culturale; 

tot aici s-a amenajat o expoziţie permanentă de artă 

populară şi de produse româneşti”. 

            După dispariţia tragică a lui Iorga, ,,Casa 

Română” şi-a pierdut vitalitatea, fiind după 1945 de-a 

dreptul abandonată, ajungând în 1966 într-o stare 

avansată de degradare.  

            Această stare de abandon a durat până în 

1988, când primăria din Veneţia a solicitat guvernului 

român să ia măsuri. În 1989 au început lucrările de 

reparaţii. În 1992 ,,Casa Română” a fost redeschisă 

sub actualul nume, urmând o perioadă de activităţi 

intense: expoziţii, concerte, spectacole teatrale, 

conferinţe, mese rotunde, etc. În afara acestor 

activităţi, Institutul a devenit şi un lăcaş de 

învăţământ. Sunt frecvent găzduiţi studenţi români de 

la facultăţile de artă plastică, arhitectură, istorie, litere 

şi se realizează astfel un contact direct cu valorile 

culturii veneţiene şi italiene în general. 

             O realizare deosebită a Institutului a 

constituit-o iniţiativa de a se primi bursieri 

postuniversitari pe o durată de doi ani, bursele 

purtând numele lui Nicoale Iorga. Institutul dispune şi 

de o bibliotecă de 8.500 volume destinate studenţilor 

şi nu numai.  

             Cu această scurtă prezentare închei partea 

istorică a prezentării mele şi revin la relatarea ce 

priveşte deschiderea oficială care a avut loc în spaţiul 

Noua Galerie.  
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            În piaţă au ajuns, pe lângă vizitatorii avizaţi de 

ce avea să se întâmple, o parte din oficialităţile care au 

onorat cu prezenţa şi la cealaltă inaugurare de la 

Giardini.  

            Las în continuare imaginile să povestească în 

locul meu, deoarece sunt convins că o să aflaţi foarte 

multe lucruri despre expoziţie şi despre atmosfera care 

a animat acea după-masă însorită, care marca sfârşitul 

celei de-a 3-a zi petrecute de delegaţia UAR în Veneţia 

cu ocazia Bienalei Internaţionale de Arhitectură 2014, 

deschisă publicului în perioada 06.06 – 23.11.2014.  

Până şi Bogdan şi Dorin rămân uimiţi, chiar dacă erau printre 
cunoscătorii a ceea ce conţine expoziţia încă de când aceasta 
era în faza de proiect.  
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        Cu aceste ultime imagini ne despărţim de expoziţia lui 

Emil IVĂNESCU de la I.R.C.C.U şi pornim spre hotel. 

Link foto:     http://we.tl/5hMqm5iH8W 
Link video: http://we.tl/dUQZ0DO8Aa 

http://we.tl/5hMqm5iH8W
http://we.tl/dUQZ0DO8Aa


21 
 

 
 
 

 

F 

       Dacă te pregăteşti de mic conştiincios, 

ajungând mare, poţi cuceri lumea. Pe de altă 

parte, de cum deschizi ochii în Veneţia este 

imposibil să rămâi insensibil la frumuseţile şi 

arta patrimoniului moştenit, chiar dacă nu este 

al tău.  

       Cu aceste poze nocturne ne luăm rămas 

bun de la Veneţia, după o zi lungă şi plină de 

evenimente importante. Mâine mai avem o zi 

şi gata, plecăm spre casă.  

        Despre ce s-a mai întâmplat în ultima zi 

o să vă ,,fotopovestesc” în ultimul episod ,,A 

PATRA ZI” în buletinul următor, pe care 

probabil îl vom publica în a  

  

doua parte a lunii august.                             

 

PE CURÂND! 

F 



22 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

POVESTEA CALFELOR CĂLĂTOARE  
LA ,,BRUKENTHAL” 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

REPORTAJ    

     Cu mare întârziere reuşesc să scriu despre acest eveniment în 

opinia mea foarte interesant. Îl consider important nu atât din 

punct de vedere istoric, cât din perspectiva unei speranţe pe care o 

nutresc. Mă refer la exemplul pozitiv pe care îl dă acest fenomen 

nouă celor de astăzi şi mai ales tinerei generaţii care poate o să 

înceapă să realizeze importanţa păstrării tradiţiilor. Mă refer mai 

ales la tinerii arhitecţi, care ar putea să renunţe la acest stil post-

post-modernist, care de fapt nu are nicio valoare. Este arhitectură 

impersonală, dictată în principal de producătorii de materiale, care 

nu au graniţe şi singurul lor ideal este cel mercantil. Sunt de părere 

că la strivirea şi aducerea meşteşugurilor tradiţionale în pragul 

dispariţiei, din păcate trebuie să o spun, au avut un aport 

considerabil membrii breslei noastre, arhitecţii. Fac această 

afirmaţie cu convingere din două motive. Sunt aproape zilnic pe 

şantiere şi faptul că nu există detalii de construcţie desenate de 

arhitecţi, lasă liber arbitrarului şi toate rezolvările pe mâna aşa- 

zişilor meşteri care în cele mai multe cazuri habar nu au despre 

profesia pe care spun că o pot presta! 

Sabin Adrian LUCA, managerul Muzeului Naţional "Brukenthal" din Sibiu; Raluca Maria FRÎNCU, 

muzeograf, Muzeul Naţional Brukenthal; Anda GHAZAWI, reprezentant Casa Calfelor Sibiu; Hans 

SCHEBESCH, Consulatul German din Sibiu; Lucian RADU, subprefect al judeţului Sibiu; Razvan POP, 

directorul Directiei pentru Cultura si Patrimoniu, Sibiu. 
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        Dispariţia breslelor meşteşugarilor şi de ce nu şi 

a arhitecţilor a deschis larg porţile execuţiei fără 

calificare şi în primul rând având ca reper câştigul 

material cu orice preţ! 

Al doilea motiv al convingerii mele născută din 

experienţa de şantier, zi de zi, a fost generat de 

afirmaţiile la unison făcute în discursurile celor care au 

primit titlurile de Doctor Honoris Causa al UAUIM. 

Indiferent că a fost vorba de Wolf D.PRIX, Juhani 

PALLASMAA sau Glenn MURCUTT, câştigătorul 

prestigiosului premiu PRITZKER, în anul 2012. Acesta 

a declarat că secretul succesului său este colaborarea, 

iar ,,într-o lume a unor super-arhitecți sunt unul din 

ultima generație a unor arhitecți pe care aș putea să îi 

numesc ,,de modă veche”, arhitecți care fac și 

parcurg toate etapele proiectării în scris, manual. Vă 

invit să citiți cărțile despre munca manuală, despre 

gândirea clasică. Nu există un mod mai rapid de 

gândire decât desenul. Dar cât de uman poate să fie 

computerul și mouse-ul? Există vreun semn de 

umanitate în acestea? Nu, acestea sunt reci, lipsite de 

orice emoție”.  

Chiar şi Ross LOVERGROVE, laureat al unor 

premii prestigioase, maestru de design la Royal 

College of Art (Londra), designer al cărui operă este 

considerată a fi punctul culminant al stimulării 

schimbărilor profunde din partea palpabilă a lumii 

noastre tridimensionale, a afirmat că soluţiile pe care 

le dă sunt schiţate manual.  

Această plăcere a desenului, făcea ca formele 

care luau naştere să fie armonioase, la proporţii juste, 

dând obiectului o perfecţiune estetică a cărui har este 

transmis mai departe meşteşugarului care urma să-l 

execute.  
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După această introducere, care de fapt a vrut să 

explice raţiunea articolului, mă întorc la povestea din titlu.  

În data de 2 iulie în sălile de expoziţie temporare 

ala Palatului ,,Brukenthal”, a avut loc vernisajul expoziţiei 

,,Calfe călătoare de ieri şi de azi”.  

        ,,Preţ de 400 de ani, Sibiul a fost unul dintre cele 

mai mari centre meşteşugăreşti din Transilvania, 

produsele lucrate de meşterii locali fiind vândute atât în 

Transilvania, Ţările Române, cât şi în Europa. În Sibiu, a 

fost emis, la 9 noiembrie 1376, primul statut care 

reglementa modul de organizare a breslelor autohtone şi 

a celor din Orăştie, Sebeş şi Sighişoara. "Prin expoziţie se 

aduc în faţa vizitatorilor obiecte de identificare şi produse 

ale calfelor şi frăţiilor de calfe care surprind modul de 

organizare şi activitatea calfelor până la desfiinţarea 

breslelor în anul 1872 şi transformarea lor în cooperative 

meşteşugăreşti. Un al doilea segment al expoziţiei este 

dedicat calfelor de azi, prezente în fiecare an în lunile 

iulie-septembrie în oraşul nostru", spune dr. Raluca Maria 

Frîncu, curatorul expoziţiei. Nu întotdeauna calfele au fost 

înţelese. Primele trei calfe ale secolului al XXI-lea au 

ajuns la Sibiu în anul 2002, fiind privite, datorită 

vestimentaţiei, drept personaje venite din alte timpuri. 

Datorită colaborării şi sprijinului Parohiei Evanghelice 

C.A., care a oferit actuala Casă a Calfelor, ele găseau la 

Sibiu susţinere şi un adăpost unde să locuiască. Din 2007, 

când primele ateliere ale calfelor au fost deschise în 

curtea Muzeului de Istorie "Casa Altemberger", ele se 

întâlnesc, an de an, pe strada Cetăţii, animând, prin 

activitatea lor, zona turnurilor întreţinute şi apărate în 

perioada Evului Mediu de bresle.  

            Expoziţia de la "Brukenthal, "Calfe călătoare de 

ieri şi de azi", este organizată în parteneriat cu Asociaţia 

Casa Calfelor şi CNM ASTRA, şi rămâne deschisă 

publicului până pe 3 august”. (A. M.). 

 

                                                 (Text preluat din ziarul Tribuna) 

Vă invităm 
să vizitaţi expoziţia! 
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       ,,Fierari, pietrari, lăcătuşi, dulgheri, tâmplari, sculptori în 
lemn şi croitori sunt aşteptaţi începând de luni pe strada 
Cetăţii, din Sibiu. Vorbim aici despre calfele călătoare, care 
vor face, astfel, popas în oraş pentru aproximativ o lună şi 
jumătate, până pe 31 august.  
      Anul acesta, sunt aşteptate între 35 şi 40 de calfe ce vor 
susţine ateliere de lucru pe strada Cetăţii, în miezul Sibiului. 
Ele bat drum lung ca să ajungă în oraşul de pe Cibin, venind 
din Germania, Elveţia, Franţa şi, probabil, Belgia şi Austria, 
mai adaugă reprezentanţii Asociaţiei Casei Calfelor din Sibiu. 
Se vor "muta" de dimineaţă până-n seară între Turnurile 
Olarilor şi Dulgherilor, unde vor prezenta diferite tehnici 
meşteşugăreşti tradiţionale şi moderne. "Vom apela şi la 
tehnici de lucru tradiţionale, şi la altele mai moderne", 
spun calfele deja prezente la Sibiu de acum o lună.  
         Ediţia de anul acesta, cea de-a opta, aduce, pe lângă 
ateliere de lucru, şi o expoziţie de fotografie şi obiecte 
realizate de calfe, ce va fi vernisată pe  
1 august. Ea va face referire îndeosebi la istoria 
meşteşugarilor călători, la costumul tradiţional şi la diferitele 
asociaţii de calfe. O noutate a proiectului este şi faptul că, în 
fiecare joi, la ora 20, vor fi proiectate diverse filme 
documentare şi se vor ţine discursuri în faţa Casei Calfelor din 
Piaţa Huet nr. 3, unde pot veni toate persoanele interesate şi 
curioase să vadă calfele călătoare. În plus, anul acesta se vor 
organiza şi ateliere pentru cei mici şi pentru meşteşugarii 
sibieni. "Mai vrem să colaborăm cu orfelinate, cu copii din 
mediul defavorizat, să vină lângă noi şi să înveţe", 
completează calfele.  
        Au deja aproximativ zece comenzi din partea sibienilor, 
printre care se numără şi construirea unui balcon, pe strada 
Avram Iancu nr. 11, precum şi clanţe de uşi. Ceea ce vor 
câştiga din aceste lucrări nu vor băga în buzunar nimic. Banii 
merg la asociaţie pentru a acoperi cheltuielile. "Nimeni nu 
câştigă nimic. Calfele vin cu ce  au venit şi pleacă poate cu 
mai puţin. Există asociaţia, care plăteşte curent lunar, 
contabilitate şi fel de fel de costuri. Ele se acoperă din ceea ce 
încasează din lucrări", explică Anda Ghazawi. Ca în fiecare an, 
calfele vor face reparaţii şi în Casa din Piaţa Huet, dar şi la 
Turnurile de pe Cetăţii. "Ne dăm seama de la an la an că nu 
arată prea bine. Nu sunt utilizate pe întreg anul. Am dori să 
facem mici lucrări de reparaţie şi restaurare la aceste turnuri", 
spun calfele de la Sibiu.  
           Sunt patru. Şi cu Ştefan Walter, preşedintele "Casei 
Calfelor" din Sibiu,  cinci. Dacă ar aduna împreună 
călătoriile lor, spun că ar fi făcut, cum ar veni, înconjurul 
lumii. "Am fost prin Africa de Sud, Insulele Canare, Turcia, 
Asia, America, Europa. Un fel de înconjur al lumii, dacă am 
aduna", povestesc cei cinci. Din aventurile lor prin diferitele 
culturi şi civilizaţii au adunat amintiri  
şi spun că peste tot lumea este interesată de meşteşugurile 
pe care le prezintă. "Oamenii întreabă, noi explicăm. Peste tot 
sunt interesaţi", adaugă calfele.  
            Proiectul este  cofinanţat de Consiliul Local Sibiu, prin 
Primăria Municipiului Sibiu”. 
                                                         (Text preluat din ziarul Tribuna) 
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        Textele preluate şi reproduse pentru dvs. am 

speranţa că au lămurit cât mai multe din aspectele 

pe care această expoziţie le scoate în evidenţă şi 

mai ales de întreg fenomenul generat de apariţia 

,,calfelor călătoare” în Sibiu. Despre acest fenomen 

şi despre cum sunt practicate şi încurajate 

meşteşugurile în Germania am dat lămuriri în 

Buletinul din 20 martie a.c., când relatam despre 

ceeea ce se întâmpla la Târgul Meşteşugurilor care 

avea loc în München.  

        Sunt bucuros că prin intermediul acestor 

evenimente, timide încă, care au loc la Sibiu, se dau 

semnale pozitive celor din România, care mai speră 

că se poate salva patrimoniul nostru construit şi dau 

idei celor care pot face ceva în acest sens.  

         Eu împreună cu firma noastră am început de 

mulţi ani. Rezultatele nu au încetat să apară şi acest 

lucru mă încurajează să cred că nu este totul 

pierdut. (www.axis-sibiu.ro).  

          

                                                                                                                                                                                                            
Link foto Casa Calfelor: 

http://we.tl/2jSdj6lTHb 
 

 

Speranţa moare ultima! 

Link foto    Expoziţie:   http://we.tl/KdTTu4XBon                                                                      
Link video Expoziţie:   http://we.tl/hUdJwW40yd                                   
 

 

http://www.axis-sibiu.ro/
http://we.tl/2jSdj6lTHb
http://we.tl/KdTTu4XBon
http://we.tl/hUdJwW40yd
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„VIEŢILE ASCUNSE ALE  ORAŞULUI” 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ  

 

Î 

TRANS (A) PARENȚE 

 Se află încă deschisă o expoziție extrem de complexă, prin programul și mesajul ei țintit, 

oferită generos publicului sibian în sala Centrului de informare turistică din Piața Mare și în curtea 

interioară a Primăriei: TRANS (A) PARENȚE – un termen compus tocmai din esența programului 

asumat – „transparența” în construcția actuală (urbanistic, arhitectural) ca metaforă a unui proces 

social-politic dezirabil ! Și cît din acest mesaj este „aparență”, cît este angajament solid ?... 

 Această nouă și proaspătă deschidere către lumea din apropierea țării noastre o datorăm 

unei fundații – Arhitext – care editează din 1990 o revistă de dezbatere asupra arhitecturii și 

contextului socio-uman și care organizează o Trienală de arhitectură numită EAST-CENTRIC 

(aceasta fiind ediția din 2013). Spun că este o imagine proaspătă și de proximitate pentru că toate 

lucrările primite pentru expoziție sunt realizate în ultimii 5 ani, mai ales în Europa Centrală și de 

Est. Curatorii bucureșteni au ales intenționat această zonă geo-politică, pentru că toate proiectele 

implementate în arealul central-estic se subsumează inerent unor determinații specifice: presiuni 

politice în spirală / penurie relativă de fonduri, cadre specializate, timp de segregare /  

responsabilități „trans-estetice” ale creatorilor… 

 La vernisaj au fost prezenți arh. Arpad Zachi, editorul revistei Arhitext și directorul Trienalei 

de arhitectură, și eseistul, poetul și curatorul Bogdan Ghiu, care ne-au deschis cîteva linii de 

înțelegere a modalității de selecție a proiectelor ( din 20 de țări ): 

1. proiecte la care sunt transparente referințele stilistice contemporane / la care există 

concordanța expresiei arhitectonice cu programul-funcționalul / la care este vădit recursul la 

tehnologie și materiale contemporane. 

2. proiecte în cadrul cărora pot fi identificate încercări de tratare a funcțiunii, expresiei și 

tectonicii construcției prin „desprinderi”, „diluări”, „dizlocări”, „inserții”, „filtrări”, etc. 

3. proiecte în cadrul cărora apar noi căi de abordare conceptuală, socială, materială, prin 

redefinire, reașezare, regăsire-recuperare, recontextualizare sau transgresare. 

Fundația ARHITEXT și-a propus, prin itinerarea acestei expoziții în mai multe orașe din țară, 

să deschidă, și pe această tematică,  un dialog între specialiști, publicul larg și factori din 

de arh. Dorin BOILĂ 
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administrația locală, pentru a facilita găsirea de soluții tocmai problemelor locale. S-au avut în 

vedere: 

 

 stabilirea unor termeni pentru demersul critic privind fenomenul arhitectural-

urbanistic actual din regiunea central-estică a Europei. 

 identificarea particularităților, nuanțelor locale/regionale în demersul creatorilor, ce ar 

permite o mai echilibrată comparație cu fenomenele din domeniul arhitecturii pe plan 

mondial. 

 verificarea și validarea unor soluții locale privind satisfacerea nevoilor/  aspirațiilor 

specifice timpului și contextului regional. 

O concluzie care deja se poate desprinde, vizionînd lucrările afișate în expoziție, este că, 

moștenind o istorie comună, amalgamată și bogată în franjuri ale coalizării și destrămării 

politice, arhitectura-urbanismul regiunii Est-Centrice europene își definește astăzi 

identitatea prin REVALORIZAREA RESURSELOR LOCALE ȘI RAPORTARE CRITICĂ la 

tendințele majore de pe plan internațional. 

 De ce ar fi foarte benefică vizitarea (și reflecția pe marginea expoziției), de către cît mai 

mulți sibieni, de către oameni cu răspunderi civice din toată aria metropolitană a Sibiului ? Pentru 

că imaginile unor lucrări contemporane, care soluționează probleme urbanistice și arhitecturale din 

așezări comparabile cu cele de pe-aici, pot oferi sugestii binevenite comunităților noastre, tocmai 

într-o perioadă de prefaceri, în economie și societate, cînd timpul pare prea scurt pentru analize 

complete și eventual concursuri de soluții… Cu mare satisfacție se poate observa, în majoritatea 

lucrărilor ilustrate în expoziție, apropierea lor de SCARA situațiilor de la noi. Vorbim despre scară în 

accepțiunea arhitecturală – adică raportul dintre om, nivelul său proxim de percepție, și 

dimensiunile construcției / apoi raportul dintre elementele existente în vecinătate și piesa introdusă 

în țesut. Deci este vorba despre o „scară umană” a acestor proiecte, imobile nu prea mari, corect 

inserate în context, despre un anume respect pentru viața comunității în coordonate tradiționale, 

cumva mai legate de SPIRITUL NEDIZLOCAT DE MODE, furtuni și iluzii efemere… 

 Este încă un prilej de subtilă educație civică, pentru publicul cel mai divers; parcurgînd o 

expoziție în spațiile prestigioase ale Primăriei, oameni din diferite comunități se pot opri mai apăsat 

asupra ideii că viața noastră este influențată de mediul pe care putem să-l dirijăm, pe care-l 

gestionăm, chiar la scară mică ! E mai firesc să ai o curte/o piațetă îngrijită, o casă echilibrată, un 

magazin decent – decît construcții dizgrațioase, țevi care curg, mîzgălituri și cotețe din tablă - drept 

standarde în arhitectură… 
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De-a Arhitectura - educaţie pentru arhitectură şi mediul construit 

Formarea îndrumătorilor -2014 

 

 

Activitatea este derulată în cadrul proiectului cultural “De-a arhitectura – 

formarea îndrumătorilor 2014” beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii 

Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în anul 2014”. 

 

Proiectul „De-a arhitectura în oraşul meu” al Asociaţiei De-a 

arhitectura continuă şi în anul şcolar 2014-2015, cu 100 de clase 

in 13 orase, 2500 de copii şi aproximativ 160 de arhitecţi înscrişi. 

Bazat pe tehnici de educaţie non-formală, cu o structură de tipul 

„observ, analizez, construiesc şi prezint”, cursul opţional „De-a 

arhitectura în oraşul meu” familiarizează copiii din clasele a 

III-a şi a IV-a cu noţiuni de arhitectură şi mediu construit, 

oferindu-le de la o vârstă fragedă instrumentele şi experienţa 

necesare unei priviri mai atente asupra propriului oraş.  

La Braşov în acest weekend a debutat o etapă esenţială în acest 

proces: proiectul cultural “De-a arhitectura - formarea 

îndrumătorilor”, care este beneficiar al unei finanţări din 

partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul 

Arhitecturii” în anul 2014. Condus de arh. Claudia Pamfil şi arh. 

Dr. Vera Marin, ambele membri fondatori ai asociaţiei De-a 

arhitectura, proiectul îşi propune dezvoltarea capacităţii de 

predare-învăţare în aria curriculară integrativă şi transdisciplinară 

De-a Arhitectura - educaţie pentru arhitectură şi mediul 
construit, abilitarea în proiectarea şi coordonarea optimă a 

activităţilor educative de tip nonformal pentru:  

a) arhitecţi și învăţători, formatori care vor fi pregătiţi ca 

formatori regionali pentru îndrumătorii De-a Arhitectura  

b) beneficiarii finali care vor fi pregătiţi de către formatorii de la 

pct a) pentru a deveni îndrumători De-a Arhitectura în 6 regiuni: 

arhitecţii, studenţii în ani terminali la arhitectură sau urbanism şi 

personalul didactic din învăţământul preuniversitar - perechile de 

îndrumători pentru clasele de elevi.  

Pe 17, 18 şi 19 iulie 2014, în frumoasa sală pusă la dispoziţie cu 
generozitate de Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov – Covasna – Harghita, s-a derulat un atelier de formare 

a formatorilor, cu scopul de a pregăti formatorii care să conducă atelierele regionale de pregătire a îndrumătorilor şi 

vizînd planificarea şi pregătirea atelierelor regionale. Participanţii au fost cadre didactice şi arhitecţi, toţi cu experienţă 
în predarea cursului “De-a arhitectura în oraşul meu”.  Pe parcursul celor trei zile intense de lucru, cei 12 formatori 

s-au ocupat de structurarea pregătirii îndrumătorilor şi sunt capabili să pregătească şi susţine cele 8 ateliere regionale 
care se vor derula în luna septembrie 2014: în Bucureşti (două ateliere), în Timişoara (două ateliere), în Sibiu, Bacău, 

Cluj şi Constanţa.  
               In prima zi a atelierului, pe 17 iulie, a avut loc o dezbatere foarte importantă pentru procesul prin care 

cursul De-a arhitectura ajunge la copii. Împreună cu inspectori şcolari de la nivel naţional şi judeţean şi profesori 

metodişti din Bucureşti, Bacău, Cluj, Constanţa, Iaşi, Neamţ, Timiş, facilitatorii, cadrele didactice şi arhitecţii 
îndrumători de-a arhitectura au schimbat informaţii privind programul educaţional De-a arhitectura, au identificat 

căile şi parteneriatele instituţionale care vor putea asigura sustenabilitatea programului, inclusiv privind pregătirea 
îndrumătorilor.  

               Mulţumim pentru finanţarea acordată de Uniunea Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul 

Arhitecturii” în anul 2014, care face posibile aceste întâlniri foarte fructuoase, ale căror rezultate se vor vedea atât 
prin adăugarea unei noi valențe meseriei de arhitect, aceea de educator, cât și în bucuria din ochii copiilor de acum şi, 

nu mai puţin important, în oraşele de mâine.  
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EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE  
„ROMÂNIA DIN COLŢ ÎN  COLŢ” A ARTISTULUI FOTOGRAF 

ARH. SEBASTIAN VASIU 

 
 

Uniunea Arhitecților din România și 

Asociația Exposure, sub patronajul Asociației 

Artiștilor Fotografi din România, organizează 

miercuri, 13 august 2014, ora 17.00, în 

spațiul expozițional al Centrului de Cultură 

Arhitecturală al U.A.R., din strada Jean Louis 

Calderon nr.48, vernisajul Expoziţiei de 

fotografie „România din colţ în colţ” a 

artistului fotograf arh. Sebastian Vasiu. 

Evenimentul îşi propune 

redescoperirea și promovarea României, a 

locurilor pitorești și a oamenilor autentici ai 

țării noastre. 

Expoziţia va cuprinde imagini 

reprezentând câteva genuri clasice ale 

fotografiei cum ar fi: peisaj, portret sau 

fotojurnalism. Stilul propriu este în zona 

fotografiei documentare, instantanee sau 

pasagere, surprinzând peisaje la momente 

deosebite ale zilei - răsărit și apus - sau 

ipostaze inedite ale diverselor personaje, 

beneficiind de tehnica digitală de ‚developare’. 

 

  Sebastian VASIU este membru al: Asociației Artiștilor Fotografi din 

România - AAFR,  Asociației Bucureștiul Meu Drag - BMD, Photosharp, Uniunii 

Arhitecților din România - UAR, Ordinului Arhitecților din România – OAR 

Filiala București, The American Institute of Architects – AIA Washington,  

Architectural Association School of Architecture – AA London, Asociației 

A|R|A – Arhitectură|Restaurare|Arheologie și Pro Patrimonio. Laureat al 

concursului de fotografie Ochiul Magic organizat de Primăria Municipiului București în Mai 2014 și 

de Natalia JIAN 
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câștigător al premiului de notorietate al concursului de fotografie de portret Simeze Pe Roți 

organizat de AnziSoft și Revista Foto4All împreună cu Școala de Fotografie Freelancer și RATB, a 

mai expus lucrări în cadrul: Expoziției Marea Hoinăreală -2013 și al Expoziției Labyrinth – iulie 

2014. 

 

Membru: OAR, UAR, AIA, AA, ARA, ProPatrimonio, Photosharp, AAF 

 

Activitatea foto: ,,Pasiunea pentru 

fotografie incepea in anii '80 o data cu 

descoperirea fotografiilor alb-negru sau sepia 

realizate de tatal meu inca din anii '60 si se 

leaga de un aparat Smena detinut de acesta. 

Facultatea de arhitectura "mi-a permis" sa imi 

dezvolt cunostintele de compozitie si tehnica 

manuirii aparatelor foto in cadrul 

numeroaselor proiecte, de obicei studii, 

analize urbanistice. Am achizitionat unul 

dintre primele modele de aparate foto digitale 

compacte aparute in Romania, undeva prin 

anii 90. De curand am redescoperit 

minunatele satisfactii ale excursiilor 

fotografice, de obicei la munte, in urma 

participarii la numeroase workshop-uri cu 

fotografi talentati foarte populari. Pentru 

acestea am folosit la inceput unul dintre 

modele de top ale aparatelor compacte, o camera bridge Canon SX50 HS cu o focala echivalenta 

de 1200mm (zoom 50x), urmand ca in ultima perioada sa fac pasul la aparatura profesionala cu 

senzoristica full frame tot de la Canon. Anul 2013 a insemnat pentru mine perioada de varf de 

pana acum totul culminand cu Expoziția Marea Hoinăreală Ed.III de la Muzeul Taranului Roman din 

Bucuresti din decembrie. Anul acesta m-am inscris in mai multe asociatii, organizatii sau comunitati 

ale fotografiilor si de asemenea la diverse concursuri”.  

                      Locația va putea fi vizitată în perioada 13-29 august 2014 la Centrul de Cultură 

Arhitecturală al UAR, strada Jean Louis Calderon nr. 48, de luni până joi, între orele 10.00 - 

16.00, și vinerea între orele 10.00 – 14.00, intrarea fiind liberă. 
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             Cu acest articol se încheie buletinul informativ de săptămâna aceasta. Ediţia viitoare va apărea 

în a doua jumătate a lunii august. Vă mulţumim pentru atenţia acordată! 


