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https://www.industriamobilei.ro/a-fost-lansata-cea-de-a-
xx-a-editie-a-concursului-national-de-design-de-mobilier/
https://www.revistamobila.ro/a-fost-lansata-cea-de-a-xx-a-
editie-a-concursului-national-de-design-de-mobilier/

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid02TJmcu67tS1wRuDey4yHYkyCqS5rSZDf
deA1LWhjdj26QCD8ogVxXU3TKusrtwjU3l&id=10006394395
7560 

Sponsori principali: EGGER ROMÂNIA S.R.L., LEMET S.R.L.
Parteneri media: Revista MOBILA

Informații despre evenimentul de lansare a CNDM 2023,
inclusiv documentele de înscriere în concurs: Talon de
participare elevi / studenți sau Talon de participare
profesioniști și Caietul de sarcini a CNDM 2023 (regulamentul
concursului) se găsesc pe site-ul Asociației Producătorilor de
Mobilă din România si a Revistei Mobila, accesând următoarele
link-uri:

și pe pagina de Facebook:

Concursul Naţional de Design de
Mobilier 2023 (CNDM), ediția a XX-a
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În data de 22 februarie 2023 a fost lansată cea de a XX-a ediție a Concursului Național de
Design de Mobilier organizat de Asociația Producătorilor de Mobilă din România având ca
parteneri S.C. ROMEXPO S.A., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti -
Facultatea de Arhitectură de Interior, Universitatea „Transilvania” Braşov - Facultatea de
Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului, Ordinul Arhitecților din România (OAR) - Filiala
București și societăți membre APMR care sprijină financiar această acțiune.

Tema concursului este „Mic mobilier” și se desfășoară în perioada 01 martie – 24 septembrie 2023, în
două etape: prima „Creație” (perioadă de înscriere în concurs 01-31 martie 2023, termen final de predare
a proiectelor 19 mai 2023) si a doua „Prototip” (termen de prezentare exponat 20 septembrie 2023,
înainte de începerea Târgului Internațional de Mobilă BIFE-SIM la ROMEXPO, unde vor fi expuse și
jurizate prototipurile care intră în concurs).

Participanții la acest concurs sunt atât designerii profesioniști de mobilă cât și cei în devenire - elevi de la
liceele de profil din țară și studenți din centre universitare de specialitate ca Brașov, București, Cluj
Napoca, Iași, Oradea, Timișoara, Arad și Republica Moldova. 

https://www.industriamobilei.ro/a-fost-lansata-cea-de-a-xx-a-editie-a-concursului-national-de-design-de-mobilier/
https://www.revistamobila.ro/a-fost-lansata-cea-de-a-xx-a-editie-a-concursului-national-de-design-de-mobilier/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TJmcu67tS1wRuDey4yHYkyCqS5rSZDfdeA1LWhjdj26QCD8ogVxXU3TKusrtwjU3l&id=100063943957560
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INFO 1 de Anca Sandu-Tomaszewski

ROMANTISM ȘI MODERNITATE, ȘI O BARCĂ
ARTS&CRAFTS II

pag. 05

Cine se mai uită la televizor, la filme, se uită poate câteodată și la „Murdoch Misteries”,
un serial a cărui acțiune se petrece la începutul secolului al XX-lea. Cele două personaje
principale, soț și soție, sunt oameni cu concepții deschise, moderne. Dovadă e și casa
pe care și-au construit-o, proiectată de un tânăr arhitect pe nume Frank Lloyd Wright. 
E integrată în landscape, se dezvoltă pronunțat pe orizontală, șarpanta e insesizabilă, n-
are ornamente, fațadele sunt din cărămidă aparentă. Și la interior îi uimește pe toți
vizitatorii: n-are camere, spațiile sunt deschise, are elemente Art Déco, încălzirea e în
pardoseală etc. E o casă Arts&Crafts târzie, în varianta americană.

Varianta originală Arts&Crafts e prezentă în filmele englezești. În ecranizările după Agatha
Christie, atmosfera idilic-romantică e pusă în contrast cu crimele uimitoare de care ar fi
capabile comunitățile patriarhale din country side. Casele sunt mai aproape de vernacular
și e firesc. Ei îl aveau, americanii nu. Și apoi, deși contemporani, Frank Lloyd Wright era cu
33 de ani mai modern decât William Morris.

 THE ENGLISH-AMERICAN PARADISE 

O reproducere reuşită a stilului caselor de prerie ale lui of Frank Lloyd Wright,  folosită într-un film
pentru a ilustra modernitatea în gândire a unor personaje de la începutul secolului al XX-lea.



Şi latura de modernitate a arhitecturii Arts&Crafts britanice e accentuată în filme. Într-o ecranizare după

romanul postmodern „Femeia locotenentului francez”, a lui John Fowles, probabil pentru a sublinia

modernitatea unei case de la mijlocul secolului al XIX-lea, a fost aleasă una construită în 1898 de Charles

Voysey - Broad Leys, Cumbria, capodoperă târzie Arts&Crafts. Linia arhitecturii ei arată clar că aparţine

generaţiei a doua sau a treia după Philip Webb şi că e cu cel puţin câţiva paşi mai aproape de

modernism decât duioasa Red House, pe care o proiectase el în 1859 pentru William Morris.
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Romantismul şi totodată modernitatea arhitecturii Arts&Crafts sunt prezente şi la casa Robin Hill,

proiectată pentru aristocratul victorian Soames Forsyte de către tânărul Philip Bosinney, un arhitect de

perspectivă, care-i fusese recomandat lui Soames pentru reşedinţa familiei din afara oraşului. Deşi eram

elevă când s-a difuzat la televizor varianta veche a serialului, am reţinut scena în care arhitectul Bosinney

l-a vizitat pe Soames cu prima lui propunere. A desfăşurat pe masă planşele, iar Soames, conservatorul,

omul lumii vechi, a comentat cam aşa: „Hm, e o concepţie neobişnuită, o viziune nouă, isn't it?” Şi i-a dat

imediat OK-ul. A înţeles că nu mai era o arhitectură pe înţelesul lui şi a acceptat pe loc noutatea de la un

profesionist. Dar nu despre educaţia beneficiarilor vreau să vorbesc. 

Broad Leys, Cumbria, capodoperă a arhitectului Charles Voysey din 1898



În vremea aceea eu habar n-aveam de William Morris, nici despre reacţia britanică la importurile
neoclasiciste, la victorianism şi la invazia industrializării. Ţin minte însă că în film m-a frapat faptul că o
casă cu alură familiară, cu o siluetă modestă, cu o înfăţişare simplă, timid integrată în peisaj, ne era
prezentată ca modernă, vizionară, avangardistă. În mintea mea de atunci, o arhitectură înscrisă în
plutonul progresist trebuia să-şi afirme modernitatea orbitor de nou, vertical, tehnologic, radical,
nicidecum cu iz tradiţional. Doar era vorba despre Anglia, fruntaşa Revoluţiei Industriale şi fruntaşa
Europei în secolul al XIX-lea. 

Nici de ce curentul Arts&Crafts era romantic şi modern în acelaşi timp nu-mi era clar deloc. Chiar şi după
studenţie rămăsesem cu impresia că mişcarea lui William Morris fusese cam anacronică, deşi ar fi avut
unele merite, dar n-am reţinut care. Aveam apoi să constat că şi alţi colegi, maturi de-a binelea, au
rămas cu nelămuriri cu privire la unele sensuri atât ale modernităţii, cât şi ale romantismului. De
exemplu, îi îndrumam odată pe studenţi la atelier să prevadă parcarea jos, la DN, pentru o mică
pensiune montană aflată la vreo sută de metri mai sus. Un coleg din generaţia mea i-a susţinut atunci pe
studenţii care asfaltaseră muntele până-n windfangul pensiunii şi în dos, explicându-mi (colegul) că
lumea s-a modernizat. La fel de enigmatică a rămas pentru unii şi înţelegerea conceptului de spirit
romantic. Pare că ar fi fost o stare aflată între leşin, exaltare şi melancolie, ca tulburare depresivă
cercetată de medicina psihiatrică. Iar modernismul interzicea sentimentalismul.

INFO 1
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Robin Hill ,  proiectul de casă pentru Soames Forsyte,  o viziune avangardistă a unui tânăr arhitect ataşat de
mişcarea lui William Morris.



Astfel a spus Baudelaire încă în 1846. [1] Era firesc pentru un poet ca el să înţeleagă spiritul romantic în
sensul creării de atmosferă, de emoţii şi stări. I-a înţeles însă şi modernitatea, ca aspiraţie la libertatea de
creaţie, la noutate, la experimente, la originalitate. Spiritul romantic depăşea versiunile clasiciste stătute,
pedagogia lui rigidă, insistentă, îngustată, dar scorţoasă şi înfumurată. Modernă a fost atunci, în
arhitectura nordică a secolului al XIX-lea, îmbogăţirea creaţiei cu sensuri şi eliberarea lor din chingile
formei. De aceea arhitectura Arts&Crafts, romantică şi evocatoare, e acum favorita regizorilor, ca fundal
pentru acţiuni petrecute în secolul ei în spaţiul nordic. Şi de aceea au succes la publicul de azi.
Romantismul ei e stenic… şi fotogenic.
Dacă romantismul cel fermecător provoca emoţii, neoclasicismul cel elegant provoca plictiseală. Creaţia
romantică era reacţia sentimentului faţă de o raţiune cam pisăloagă. Ea aspira la libertatea imaginaţiei şi
varietatea formelor, neîngrădite doctrinar. Compoziţia neoclasică – un veşnic déja vu - era retorică şi
obosită. Cea romantică avea conţinut, uneori enigmatic, şi era plină de viaţă. Formulele din reţetarul
clasicist erau elaborate şi artificiale, romantismul era natural şi sincer. Neoclasicismul era acceptat
pentru că era difuzat de secole în Europa, cum spusese Perrault, dar era elitist şi costisitor. Arts&Crafts era
democratic şi accesibil, pentru că era desprins din goticul domestic nepieritor în Anglia, adică din fibra
temperamentului artistic nordic. Şi, spre deosebire de clasicism, care a ţinut întotdeauna să se impună
universal, romantismul n-a ţinut decât să-şi păstreze o identitate nord-europeană ameninţată.
Cealaltă afirmaţie a lui Baudelaire „Romantismul este fiul Nordului… visele şi feeriile sunt copiii brumei” a
fost tălmăcită de teoreticienii secolului al XIX-lea în sensul acestei diferenţe de temperament artistic
dintre „copiii brumei” şi cei ai însoritei latinităţi: cu alte cuvinte, dintre expresa unică şi irepetabilă a
stărilor şi retorica universalistă din secolele luminilor. [2]
În subiectivitatea, senzorialitatea şi metaforele romantismului a aflat Baudelaire modernitatea lui. El i-a
descoperit atunci romantismului metafora arhitecturală, pe care romantismul însuși o inventase.
Componenta nevăzută căpăta expresiile cele mai pline de imaginaţie. Baudelaire pare să fi înţeles cel
mai bine modernitatea romantismului, ca relaţie între conţinut şi expresie. 

Cuvintele cheie ale soluţiei propuse în Anglia erau: adevăr, organicitate, autenticitate, onestitate, context,

expresivitate... şi apoi echitate socială. Toate aceste valori se aflau în „serene English country side”, un fel

de paradis marcat de eternul gotic englezesc. Care gotic e, desigur, un concept generic. 
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[1]  Charles Baudelaire,  „Qu'est-ce que le romantisme?”, Salon de 1846, Oeuvres complètes,  second volume.
[2] Secolul al XIX-lea s-a ocupat serios cu specificităţile antropologice ale comunităţilor regionale europene.
[3] „The Earthly Paradise”,  poem epic de William Morris,  publicat în 1870. De fapt,  alături de legende
medievale,  se află acolo şi  fragmente de saga islandeze şi  mitologie greacă.

 „CINE SPUNE ROMANTISM, SPUNE ARTĂ MODERNĂ” 

Cert este că valorile acestea au convins,
au rămas valabile şi constituie temelia
esteticii occidentale a arhitecturii. O
estetică, de regulă, etică.

După „Paradise lost” a lui John Milton,

William Morris, poet şi socialist utopic, a

căutat în toate artele şi în politică un alt

„Earthly Paradise”.[3] Ar părea un vis

romantic, dacă nu l-ar fi găsit uneori.

Mereu îl căuta şi îl regăsea. Sau îl recreea,

singur ori cu prietenii lui.

Po
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s 



L-a descoperit odată în Cotsworlds într-un arhetip, o casă de piatră din secolul al XVI-lea, de felul celor

care au inspirat arhitectura Arts&Crafts. Kelmscott Manor, renovată, a devenit reşedinţa lui de retragere.

În ea şi-ar fi găsit liniştea, dacă n-ar fi avut probleme de căsnicie. Dar în ea, în autenticitatea nealterată a

arhitecturii ei şi în relaţia ei organică cu grădina şi peisajul şi-a găsit şi inspiraţia. Într-o scrisoare a descris-

o drept „un paradis pe pământ: o veche casă elisabetană… şi aşa o grădină… situate la râu, crescute
din frunzele şi pământul celor care au trăit pe el… şi construită fără birou de arhitectură”. 
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Pare că arhitectura şi spiritul romantic n-ar fi fost decât o fantezie a unor artişti care-l citeau pe Keats la

umbra prunilor din grădina lor, construiau experimente pentru clienţii bogaţi retraşi la ţară şi scenografii

pentru regizorii viitorului. [4] Dar au fost mult mai mult. Arts&Crafts şi spiritul romantic au fost o stare, o

atmosferă şi o paradigmă.

Kelmscott Manor şi imensa lui grădină, unul din paradisurile lui William Morris.  

[4] John Keats şi-a creat capodopera „Odă unei privighetori” într-o după masă, sub un prun din
grădina lui.

 ARTSANDCRAFTUL ROMÂNESC ÎN ARHITECTURĂ

După un secol de la nașterea curentului Arts&Crafts și al filosofiei lui, s-ar putea spune că le regăsim
aplicate și pe românește, într-o arhitectură a anilor ’60-’70. Era un anume romantism în artsandcraftul
românesc de atunci, ca refugiu din calea modernismului socialist, venit ca un potop pe capul țării. 

Dacă reședințe ca a lui Soames Forsyte ori case precum cele ale lui Hermann Muthesius mi se păreau

mie familiare cândva, era pentru că o astfel de arhitectură își luase atunci avânt sub ochii noștri. Erau

mai ales vile de vacanță, moteluri și popasuri, hanuri și hoteluri, răspândite în special în afara orașelor și

cu mult succes la munte. Se urmărea o relație bună cu natura, se foloseau materiale naturale, mai ales

lemn și piatră, acoperișurile erau cu șarpantă, uneori cu pante mari coborând în polată, aveau lucarne și

pazii late. Cred că vilele erau adesea executate în tehnica mixtă proto-industrial-și-de-nevoie-

meșteșugărească. Era, în fond, tot o reacție la industrializare, ca în Anglia secolului al XIX-lea. La Cheia,

unde mă trimiteau ai mei cu bunica, vedeam cu plăcere cum în fiecare vară apăreau vile noi, fiecare cu

personalitatea ei. Toate păreau a respecta proiectele arhitecților care, ce-i drept, nu erau minimaliste. 



Cred și acum că pentru România de atunci

era o inspirată variantă ocolitoare a

betonului omniprezent, la scară mare, a

acoperișurilor terasă, rectangularității

blocurilor năucitoare, a prefabricatelor.

Pentru arhitecți era un prilej de creativitate,

iar pentru partid erau o expresie a

specificului național - în capul lui. Mai

târziu aveam să primesc și la facultate

teme pe care le rezolvam în aceeași

manieră. Artsandcraftul acesta avea chiar și

o oarecare mini-doctrină, cvasi intuitivă:

încă n-avea nume, dar era un fel de

contextualism avant la lettre. 
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Noi consideram arhitectura asta ca fiind potrivită vacanțelor și retragerii, dar n-o socoteam prea

modernă. Nici nu era, când la Paris tocmai se proiecta Centre Pompidou și la școală se făcea lobby

pentru sanctificarea lui Le Corbusier. A fost însă o arhitectură de bun simț și o modă de succes.

Hotel la Cheia

[5] Existente încă la Marc Antoine Laugier (1753) şi  Carlo Lodoli (1757)
[6] „The true principles of pointed or Christian architecture”, publicat în 1841.

 ST. JOHN THE BAPTIST

Înainte de Arts&Crafts a fost mișcarea medievalistă a lui Pugin. El a fost primul, el a fost Ideea acelei
forme de revenire la o judecată logică și pragmatică asupra arhitecturii. El a expus înaintea lui Viollet-le-
Duc importanța esențială a componentelor funcționale și constructive ale arhitecturii și a reluat discuția
despre inutilitatea ornamentului adăugat [5]. Spunea că „proiectarea trebuie să țină cont în primul rând
de nevoia de confort, de construcție și de adecvare”, pe urmă că „orice ornament trebuie să aibă rolul de
a contribui la construcția esențială a clădirii”, să aibă adică rol arhitectural și nu decorativ, cum am spune
noi. Pugin își plasase aceste idei de bază în prima pagină a tratatului lui pentru arhitecți [6] pentru că,
arhitect fiind el însuși, știa că ei nu vor citi decât prima pagină, după care se vor uita doar la ilustrații.

Ale lui au fost la origine toate ideile briliante pe care Ruskin, Carlyle, Morris, Muthesius… până la Gropius
et company le-au rostit canonic și le-au folosit în fel și chip, arareori menționându-l. Nimeni nu mai știa
de Pugin, când Muthesius a obținut succesul cu cartea „Das englische Haus” în 1904, deși Pugin fusese
cel care inventase conceptul și îl materializase ca practician. E drept că Muthesius l-a menționat cu
onestitate. Și teza „prin good design la good living”, răspândită în anii 1900, a fost tot teza uitatului Pugin.

Înainte de marea industrializare, încă de pe vremea bunului King George, se instaurase în Anglia o

opoziție încă neexprimată public, între noua arhitectură clasicizantă, care invadase vioi peisajul, și

vechea arhitectură gotico-vernaculară, în care britanicii se simțiseră confortabil generație după

generație.



Pugin a fost primul care a sesizat inadecvarea modei franțuzești în milieul britanic, a analizat-o și a luat
atitudine militantă. A comutat accentul de pe forma à la française, pe esența arhitecturii, pe care o
descoperise în arhitectura medievală; de pe obsesia compoziției superficiale, pe „termenul ascuns al
metaforei arhitecturale”. Și astfel a declanșat reforma. 

Ca și Lessing în literatura germană [7], Pugin a protestat public față de năvala de clasicisme,

renascentisme și neoclasicisme, considerând că în Anglia sunt ca un transplant incompatibil cu

organismul. În plus, copil al nordului fiind, limbajul latin ornamentat friza după el și prostul gust. Avusese

dintotdeauna o rezervă serioasă față de retorica înflorită a arhitecturii italiene, iar mai târziu, când a

călătorit în Italia, i-a scris soției că „Sfântul Petru, cu Scala Regia și toți leii arhitecturali pe care lumea se

simte obligată să-i admire” îi apăruseră în realitate chiar mai kitsch decât și le închipuise acasă.
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[7] Lessing (1729-1781) argumentase împotriva preluării în literatura germană a regulilor şi
modelelor clasicismului francez, improprii spaţiului de creaţie german.

„Ce caută o casă italienească în Anglia?
Avem noi o climă asemănătoare, avem
aceeași istorie?”, întreba Pugin, fără să fi
cunoscut expresia genius loci. Și a
propus Gothic Revival ca prima variantă
de Regionalism critic. 

„Dacă vrem să atingem arta vechilor
meșteri, trebuie să le urmăm metodele”,
spunea el, referindu-se la constructorii
Evului Mediu, căci „… ei au știut să
utilizeze în favoarea lor proprietățile
diferitelor materiale de construcție și le-
au folosit mecanismul ca instrument în
arta lor”, a mai spus, fără să-i fi cunoscut
nici pe Kahn, nici pe Zumthor. Dar
vechii meșteri dispăruseră, iar cei noi se
specializaseră mai mult în prefabricate
din stuc, pe care le aplicau iscusit pe
pereți și tavane. Atunci, pentru a-i
suplini pe cei vechi, Pugin a lucrat el
însuși în ateliere de fierărie, tâmplărie,
vitralii și ceramică. Înaintea lui William
Morris și a lui Scarpa.

Bref, în teoria și practica romantismului

modern, Augustus Pugin a fost Sfântul

Ioan Botezătorul. Voi povesti altădată

cum John Ruskin i-a tăiat puțin capul.

Dar chiar și așa, se vede că Pugin n-a

predicat în deșert.O pagină din cartea lui Augustus Pugin „Contraste: sau o
paralelă între nobilele edificii  ale Evului Mediu şi clădiri
corespunzătoare ale zilelor noastre; relevând prezenta
decădere a gustului”.



INFO 1

pag. 12

 ARTS&CRAFTS, FIUL LUI GOTHIC REVIVAL

După moartea lui, întreaga mișcare Arts&Crafts s-a raportat fenomenologic la natura fizică a construcției.

A resuscitat meșteșugurile, cum a putut. Atâta că, dacă în apreciatul Ev Mediu le practicau meșteșugarii

liberi, noii meșteri (atunci când nu erau proiectanții înșiși) lucrau după proiecte de arhitectură și design

care le luau toate libertățile. Proiectele Gothic Revival și Arts&Crafts erau înțesate de indicațiile

arhitecților, care hotărau materialele și tehnicile prin care recuperau know how-urile uitate.

Case Arts&Crafts în Oraşul-grădină Letchworth.

Critica lui Pugin a căpătat formă doctrinară în cartea sa „Contrasts: or a parallel between the noble
edifices of the middle ages, and corresponding buildings of the present days; shewing the present decay
of taste”. Acest studiu profund era însă departe de a discuta doar chestiuni de gust. Semnala aproape
sistematic toate pierderile arhitecturii de când Renașterea a redus-o la formă și a convertit-o la ideologia
compoziției. Renașterea a adus-o în lumea ideilor, e adevărat, dar a îndepărtat-o de funcțiunile ei
organice. Nu mai creștea „din frunzele și pământul celor care au trăit pe el”. Cât despre prezentul
neoclasicism, el a dus-o la alienare. În schimb goticul conținea valori arhitecturale și estetice, cum ar fi
adecvare, organicitate, logică constructivă, expresivitate. Conținea valori morale, ca o întruchipare a
onestității de cuget. Aflase echilibrul just dintre intenția socială și materializarea arhitecturală. Era
expresia unei structurări echitabile a comunităților, înainte ca ele să devină societate. Pe cât erau de
specifice acestea Evului Mediu, pe atât făceau parte din gena „copiilor brumei”.

Ca să exemplifice componenta socială și democratică pe cale de dispariție, Pugin a opus o mănăstire
medievală, unde călugării îi hrăneau pe săraci cu rodul muncii lor din grădină, îi îmbrăcau, îngrijeau
bolnavi și îngropau morții cu slujbe, unei clădiri de producție de tip panopticon, unde săracii înfometați
erau supravegheați la muncă, bătuți și după moarte trimiși la disecție.  Pugin a fost astfel primul arhitect
care a sesizat nașterea prăpastiei dintre creștinism și utilitarism. Creștinismul era termenul lui Pugin
pentru umanism, pentru că el nu ținea să fie politically corect. Umanistul William Moris l-a urmat și aici.
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Haus Freudenberg, Berlin, de Hermann Muthesius, în 1910 şi în anii noştri.  

Doctrina și-a materializat-o în peste o sută de clădiri reprezentative, cărora cel mai adesea le-a amenajat

interioarele și le-a proiectat mobilierul. „Savage furniture” i-a spus mai târziu William Morris unui mobilier

inventat de nevoie, pentru că nimic din tipurile existente nu era convenabil. Pugin a fost primul care a

produs astfel Gesamtkunstwerke și asta înainte de 1849, când Richard Wagner și-a expus pentru prima

dată conceptul, deschizându-i o carieră glorioasă. Pugin a făcut mii de proiecte, desene și schițe.

Întrebat de ce nu-și angajează un ajutor, a răspuns că de teamă că-l va ucide într-o săptămână. A scris

cărți și a scris scrisori care azi stau adunate în cinci volume. Apoi a murit la patruzeci de ani de surmenaj.

Totuși, așa workoholic cum era, a găsit timp să se însoare de trei ori, să crească opt copii și să se dea cu

barca. Zicea că „pentru nimic nu merită mai mult să trăiești, decât pentru arhitectura creștină și o barcă”.

Mobilier de
Augustus Pugin.

Despre marele
predicator cu păcatul
trufiei într-un număr

viitor.
 

O variantă a acestui
articol a fost publicată

în revista „Igloo 186”,
oct-nov/2018.
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Pentru al doilea an consecutiv, „My School Can Be Cool”, programul de diagnostic și
design participativ al Asociației De-a Arhitectura a fost selectat printre cele 10 proiecte
câștigătoare la Raiffeisen Comunități 2022 (din 123 de proiecte participante la concurs)
și este finanțat de Raiffeisen Bank cu 50 000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru derularea
programului și implementarea proiectelor câștigătoare la sesiunea de finanțare a
asociației.

„Mesajul pe care programul nostru, ajuns acum la a opta ediție, vrea să-l transmită este
că spațiile în care se desfășoară activitățile educaționale contează și au impact asupra
performanței școlare și dezvoltării intelectuale și emoționale a elevilor. Că afectează
prestația profesională a cadrelor didactice și, în general, determină starea lor de bine.
Școala este un loc de interes public, care este construit și reabilitat cu fonduri publice, și
dorim ca toți cei care o folosesc să dobândească cunoștințele și atitudinea de a contribui
la îmbunătățirea acesteia ca un demers de interes comun. Mai mult, pentru că ne dorim
ca vocea acestora să se facă auzită, ne propunem sensibilizarea autorităților publice
locale spre inițierea unui dialog cu beneficiarii din școli.”

arh. Viorica Popescu, coordonator „My School Can Be Cool”

https://www.de-a-arhitectura.ro/proiecte/de-a-arhitectura-in-scoala-mea/
https://granturi.raiffeisencomunitati.ro/


Astfel, o premieră a acestei ediții în programul „My School Can Be Cool” o reprezintă crearea unui Ghid

de diagnostic și design participativbazat pe rezul-tatele școlilor participante în program în anii 2021-

2023. Ghidul, care va fi diseminat și promovat către autoritățile publice locale, va încuraja primăriile să

folosească designul partici-pativ în proiectarea și reamenajarea școlilor pentru a dezvolta proiecte mai

sustenabile, în care vocea utilizatorilor este luată în considerare.

INFO 2

pag. 15

În anul școlar 2022-2023, aproximativ 200 de elevi de gimnaziu și liceu din 7 clase vor deveni mai
conștienți, responsabili și implicați în modelarea spațiilor școlii conform nevoilor lor. Pe parcursul unui
an, elevii vor documenta și analiza, prin intermediul unui proces de diagnostic participativ, spațiile
instituției de învățământ și vor propune soluții pentru îmbunătățirea acestora.

Școlile și liceele care, în 2022-2023, au dorit să implice elevii în re-imaginarea școlii lor alături de
Asociația De-a Arhitectura sunt: Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița (Bistrița, jud. Bistrița), Școala Gimnazială
Nr. 311 (sector 6, București), Liceul Teoretic „Eugen Pora” (Cluj-Napoca, jud. Cluj), Școala Gimnazială
„Andrei Mureșanu” (Ploiești, jud. Prahova), Școala Gimnazială Bucşoaia (Frasin, jud. Suceava), Școala
Gimnazială „I. G. Duca” (sector 5, București), Școala Smart Kids (sector 1, București) și Colegiul Național
„Traian Lalescu” (Reșița, jud. Caraș-Severin) unde programul, derulat în parteneriat cu Primăria Reșița, a
intrat în a două etapă de desfășurare.

De-a Arhitectura le mulțumește arhitecților care îi îndrumă pe copiii din aceste școli în acest proces de
învățare prin proiect și se bucură că au dorit să își ofere cunoștințele, timpul și experiența pentru a
contribui la schimbarea pe care asociația își dorește să o producă: arh. Iulia Cosovanu-Condrea, arh.
Roxana Penișoara-Pîrvu, arh. Alexandru Haraga, arh. Iarina Tavă, arh. Ferencz Bakos, arh. Irina Dron, stud.
arh. Alina Gabriela Dima, arh. Veronica Rădună, arh. Andreea Marin, arh. Iulia Ciopașiu, dr. arh. Brîndușa
Havași.



Ca în fiecare an, aceștia, împreună cu profesorii îndrumători, au beneficiat în luna octombrie 2022 de un

program de formare online. Prima sesiune, îndrumată de arh. Mina Sava, arh. Vera Marin și arh. Brîndușa

Havași, autoare ale programului educațional, și arh. Viorica Popescu, coordonatoare a programului, a

avut ca temă familiarizarea îndrumătorilor cu obiectivele și structura programului precum și cu

materialul didactic oferit de ghidul online. Cea de-a doua sesiune, pe teme de comunicare și fundraising,

a fost condusă de arh. Corina Croitoru, manager fundraising, arh. Viorica Popescu, coordonatoare a

programului și Gabriela Anghel, responsabil comunicare, și și-a propus să îi familiarizeze pe participanți

cu strategiile și instrumentele pe care le pot folosi în vederea atragerii finanțărilor și promovării

activităților pe care le desfășoară.

INFO 2

pag. 16

Din dorința de a aduce împreună diferiți actori care au miză în dezvoltarea spațiilor de învățământ, în
acest an școlar, pe lângă prezentarea pe care o vor face la sesiunea de finanțare a proiectelor desfășurată
de Asociația De-a Arhitectura, elevii vor fi încurajați să își prezinte propunerile de proiect și în cadrul
consiliilor locale.

Doamna Nicoleta Beliciu, profesor de geografie la Școala Gimnazială Nr. 311 din București, ne povestește

de ce a ales să își înscrie elevii pentru a doua oară la acest tip de activitate: „M-am înscris în programul
«My school can be cool» ca o nouă provocare (am mai participat în anul 2019). Pentru elevul de azi,
acest program, desfășurat de Asociația De-a Arhitectura, aduce de fiecare dată ceva nou și reprezintă
o provocare. Claritatea și frumusețea acestor mici proiecte mi-au întărit convingerea că folosirea lor în
învățare reprezintă un mijloc foarte sigur pentru antrenarea elevilor în activități care să le facă
plăcere, inclusiv pentru învățarea unor noțiuni prea abstracte pentru ei. Materialele, machetele
realizate împreună cu arhitectul coordonator au valoare nu doar în sine [...] cât mai ales în rolul
educativ important pe care îl joacă. ...copiii, specialiștii de mâine, trebuie săcunoască structura și
funcționalitatea elementelor ce îi înconjoară. 



La început în joacă, din curiozitatea ce-i caracterizează, ei sunt atrași mai mult de imagini, de
poveștile din spatele acestora. Pe parcurs devin conștienți de faptul că ceea ce, până nu de mult, era o
joacă se transformă în realitate, că își pot pune amprenta în spațiul unde își petrec cea mai mare
parte a timpului: școala. Un creion, o gumă, linii și culori creează povești frumoase!”.
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Parteneriatul cu Primăria Municipiului Reșița continuă și în anul școlar 2022-2023 la Colegiul Național
„Traian Lalescu”. În anul școlar trecut, copiii îndrumați de dr. arh. Brîndușa Havași și de prof. Georgeta
Raicu, au parcurs etapa de diagnostic participativ și au propus o mică amenajare a coridoarelor care să
le permită, atât lor, cât și profesorilor, să socializeze și să se relaxeze în pauze. Această propunere le-a
adus o mențiune la competiția de proiecte a Bienalei timișorene de arhitectură – BETA 2022, la
secțiunea Inițiative/ Experimente/ Viziuni în arhitectură. A doua propunere care a prins formă din
interacțiunea elevilor cu arhitecții este clasa în aer liber care urmează să fie dezvoltată în acest al doilea
an de „My School Can Be Cool” la Reșița.
„Ne bucurăm să vedem că oamenii înțeleg importanța implicării în comunitatea locală și doresc să
sprijine inițiativele tinerilor de personalizare a spațiilor școlii și modernizare a procesului de învățare.
Ne dorim ca tinerii, după ce vor fi căpătat experiență studiind în marile universități ale lumii, să
dorească să revină și să-și aducă aportul experienței profesionale în comunitățile locale în care s-au
format” - dr. arh. Brîndușa Havași.

„Acest proiect a reușit să îmi ofere o perspectivă spre viitor, cum nu a reușit nici o materie, a reușit să
îmi deschidă ochii și să mă facă să văd ce îmi doresc cu adevărat de la viață. [...] acest proiect m-a
ajutat mult în materie de cunoaștere și dezvoltare personală.” - Raluca Suru, elevă în clasa a X-a la

Colegiul Național „Traian Lalescu”.
Mulțumim Ordinului Arhitecților din România (OAR) care, alături de Raiffeisen Bank, finanțatorul din
acest an al programului, sprijină „My School Can Be Cool” și celelalte programe ale Asociației De-a
Arhitectura prin taxa „Timbrul Arhitecturii”.

https://oar.archi/
https://www.raiffeisen.ro/


„CERUL PAȘNIC AL UCRAINEI” 
EXPOZIȚIA DE PICTURĂ A COPIILOR UCRAINIENI

DE ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

EMPATIE, în ton cu ce a demonstrat majoritatea populației din România, a
demonstrat și Uniunea Arhitecților atunci când s-a ivit ocazia de a ajuta refugiații
din Ucraina.
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Am aflat de la domnul profesor
Stanislav Lipovsky de existența
organizației publice Mișcarea de
tineret „Ucraina sănătoasă”.

În vara anului trecut la Centrul de

Cultură Arhitecturală Sibiu am primit

vizita acestui energic dascăl.Vârsta lui

înaintată îl împiedica să lupte cu

arma în mână împotriva invadatorilor

ruși.



A găsit însă o altă cale prin care să se opună consecințelor devastatoare care i-au marcat pe refugiații
aflați în România. După cum se știe majoritatea sunt tinere mame care au plecat cu copiii în brațe din
calea invadatiorilor ca să-i protejeze.

Consecințele de ordin psihologic însă nu pot fi ignorate și efectul lor asupra copiilor ucraineni nu o să-l
poată elimina nimeni. Ceea ce acest energic om încearcă să realizeze este să diminueze pe cât posibil
aceste consecințe.
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Așa s-a nascut ideea de a-i ajuta cu o terapie prin artă. În clubul organizat în acest scop ei pot să refuleze

prin desen și pictură. În măsura posibilităților noastre am răspuns prezent, oferindu-le materiale și

rechizite cu care să poată lucra.



Asociația ucraineană, cu sprijinul Bibliotecii Județene ASTRA din Sibiu, a organizat la începutul acestui
an o amplă expoziție cu lucrările copiilor.

Am fost împreună cu Ana prezenți la eveniment ca să culegem informații și imagini.

Mă opresc aici cu descrierea evenimentului și, mai ales, nu îndrăznesc să comentez lucrările expuse,
deoarece cuvintele ar fi prea sărace ca să o poată face.
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Imaginile inserate în text o să demonstreze că a meritat să fim și noi părtași cu ce am putut la efortul
celor mici ca ei să poată da glas sentimentelor lor ascunse sau mai puțin ascunse.

Ar trebui să se găsească o metodă ca aceste lucrări să fie multiplicate și transmise pe toate canalele
media ca să ajungă la nenorociții care mai sunt de partea sau, și mai rău, găsesc justificare la crimele
ordonate de tătucul PUTIN.

Părinții mei și sora mea, care s-a născut în 1941, au trecut prin ce trec acuma sărmanii refugiați ucraineni

și până au murit au fost sub influența acelui coșmar trăit.



Stanislav Lipovsky, directorul Mișcării pentru Tineri
„Zdorovaia Ucraina”: 

Bine ați venit la vernisajul celei de-a 14-a expoziție de pictură
„Cerul pașnic al Ucrainei”. Avem expuse tablouri noi realizate de
copiii din Ucraina care ilustrează orașele asediate: Mariupol,
Herson, Gremenaia, Severo-Donețk, Kiev, Cernăuți, Cernigov și
altele. Această expoziție este una româno-ucraineană și a fost
realizată împreună cu elevii de la Liceul de Artă din Sibiu, în
semnul prieteniei dintre aceste două țări.
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Principalul obiectiv al acestei întâlniri a fost

stabilirea unui contact între copiii din

Ucraina și copiii din Sibiu: „Anterior am
organizat astfel de cursuri pentru a lua
gândul copiilor de la război. Prin desen ei
își exprimau emoțiile și arătau lumea lor
interioară. De data aceasta am vrut să
așezăm la o masă două culturi, să facem
schimb de experiențe, să ne împrietenim
cu cei ce ne-au primit atât de călduros la
ei acasă. Mi se pare că prietenia dintre
copii, este fundamentul prieteniei dintre
două națiuni”, a explicat Stanislav Lipovsky.

Crina Oprean, profesoară de sculptură la Liceul de Artă din
Sibiu:

Copiii de la Liceul de Artă au primit cu entuziasm ideea de a
participa la această expoziție comună. Sunt elevi din clasa a V-a,
clasa a VIII-a și a IX-a. Au rezultat lucrări originale și pline de emoție.
Copii din Ucraina și România, cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, s-au
adunat pe 29 noiembrie într-o sală de clasă a Liceului de Artă din
Sibiu ca să picteze împreună.Timizi la început și „zgârciți la vorbe”,
după o oră nu îi mai puteai recunoaște. În acea încăpere au fost
șterse toate granițele de pe hartă și s-a vorbit într-o singură limbă:
cea a desenului. 
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INFO 4 de prof. dr. habil. arh.  Beatrice-Gabriela JÖGER

INTERVIU - PARTEA I
AGOSTINO BOSSI ȘI PAOLO CECERE
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Interviul de mai jos a fost realizat cu profesorii Agostino BOSSI și Paolo CECERE, care au
scris special pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București
cartea Impalpabilul în Arhitectură. Vocația oikologică și caracterul cosmotopic al
interiorului arhitectural. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul UAUIM, cu puțin timp înainte
de lansarea volumului, ce a avut loc în 18 ianuarie 2023, la Sala Frescelor a universității
noastre. 

Agostino Bossi (Pola 1941)
Doctor în arhitectură, profesor ad honorem la Universidad de la República Oriental del
Uruguay, este profesor la Masterul de interior al Universidad de Salamanca și al Politécnica
de Madrid, profesor titular al catedrei de Arhitectură de interior și amenajări la Università
degli Studi Federico II din Napoli, până în anul 2012.

Paolo Cecere (Aversa 1960)
A absolvit Filosofia la l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La aceeași universitate a
absolvit ulterior Arhitectura. Deține un doctorat internațional de cercetare în Filosofia
Interiorului Arhitectural. Este profesor de Filosofie și Istorie la Liceo Classico „D. Cirillo” din
Aversa.



Beatrice-Gabriela Jöger: Bună ziua, dragi prieteni, vă mulțumesc că ați
venit la lansarea acestei cărți pe care ați scris-o special pentru școala
noastră, pentru care vă mulțumim foarte mult. Dialogul care urmează
se adresează celor care nu au putut asista la lansarea cărții, lansare ce
va avea loc mai târziu, astfel încât să înțeleagă și ei viziunea voastră
asupra arhitecturii și asupra a ceea ce v-a îndemnat să scrieți multe
lucrări, printre care și această carte pentru noi.
Pentru că am vorbit atât de mult despre cuvântul Arhitectură, care în
cartea dv. este scris cu majusculă, v-aș întreba mai întâi ce înseamnă
arhitectura pentru voi și ce v-a dat în viață?
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Agostino Bossi: Arhitectura pentru noi înseamnă totul, este sensul

existenței noastre. Bineînțeles că în interiorul arhitecturii, pentru că, din

fericire, arhitectura are un interior, s-a consumat și desfășurat existența

noastră. Existențe diferite, uneori apropiate, alteori îndepărtate, dar

întotdeauna în interiorul arhitecturii. Întotdeauna în acest spațiu ce

ființează magic, pentru că Arhitectura are personalitatea ei, nu este

ceva ce facem noi, eu cred că mai degrabă arhitectura ne face pe noi,

ne construiește pe noi, decât construim noi arhitectura. Dacă noi am

vorbi despre ceea ce se întâmplă - poate vom vorbi mai încolo - de ceea

ce se întâmplă în interiorul arhitecturii, vom descoperi că sunt o

mulțime de evenimente, de observații, care intervin în toate aspectele

existenței noastre. Arhitectura ne îmbogățește. Cine are norocul de a

avea contact cu Arhitectura, de a trăi în Arhitectură, indiferent de

activitățile sale, indiferent dacă este sau nu arhitect, această zeiță,

această creatură magică ce este arhitectura, îl va influența oricum. Și

fiecare, în funcție de sensibilitatea sa, are o percepție diferită și se poate

relaționa într-un fel original cu această ființă care este arhitectura.

B.J.: Paolo, pentru ca tu în primul rând ești filosof, deci, pentru tine,
cred că arhitectura este și mai specială, ce înseamnă ea pentru tine?

Paolo Cecere: Desigur [este mai specială]. Eu cred că arhitectura este,

într-un fel, modul de a exista al oamenilor. Arhitectura construiește

lumea, scenariul și modul în care se realizează existența noastră. Și prin

arhitectură noi am învățat să recunoaștem spațiul. Spațiul nu există ca

o noțiune științifică înainte de a fi o noțiune spațială a arhitecturii. Mai

mult, eu cred într-adevăr că noi am învățat să recunoaștem spațiul

cosmic pentru că am învățat să construim spațiul prin intermediul

edificiilor. Deci, este totul, este parte fondatoare a condiției noastre

umane, care se datorează faptului că suntem legați de pământ, dar se

datorează și faptului că am construit o lume artificială, și această lume

artificială poartă numele de Arhitectură. 
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Deci, nu ar fi o lume umană, dacă nu ar exista Arhitectura. Ar fi o altă lume, poate o lume legată încă de
ritmurile biologice, de lumea organică. Eu cred că Arhitectura nu are nimic de-a face cu ideea de
adăpost. În mod paradoxal, eu i-am spus odată lui Agostino că arhitectura nu oferă adăpost. Ar fi prea
reductiv să ne gândim la arhitectură ca la un adăpost. Adăpostul îl putem găsi în natură, în peșteră, în
râpe, unde ne putem adăposti. Arhitectura este cea mai prodigioasă și miraculoasă invenție umană,
pentru că a construit lumea umană. Și atenție, adevărata arhitectură nu se naște împotriva naturii, nu se
naște pentru a ne apăra de natură; de fapt, conceptul de adăpost ne trimite la ideea unei apărări
împotriva naturii, de agresiunea acesteia. Nu este asta! Arhitectura se naște pentru a avea grijă de lumea
umană. Adevărata arhitectură, marii arhitecți, cei care în orice parte din lume, în orice epocă, au știut să
construiască spațiul uman, l-au construit având grijă de natură. Natura este primită ca un oaspete
așteptat al arhitecturii, pentru că arhitectura știe să recunoască că prima locuință, cea fundamentală,
este Pământul. Pământul care este generos, care ne oferă acele resurse pe care știm apoi să le
transformăm cu mâinile noastre înțelepte, și cu care știm să construim această lume, și această lume -
lucru extrem de important -, lumea edificată de arhitectură, este o lume a libertății. Un filosof italian a
spus odată că arhitectura se naște din teamă. O afirmație care pentru mine este neliniștitoare,
neadevărată (Bossi - șocantă), arhitectura se naște din bucuria de a primi roadele extrem de generoase
ale naturii. Deci, din acest punct de vedere asupra arhitecturii - atunci când Agostino și cu mine vorbim
de o întoarcere la o reflecție radicală asupra arhitecturii, adică asupra a ceea ce este spațiul arhitectural
în structura sa originară - nu ne referim la un fel de dorință nostalgică de întoarcere în trecut. Nici vorbă
de asta, noi putem avea o arhitectură extrem de originară chiar și într-o arhitectură construită în
timpurile noastre. Referirea la origine, nu este o referință la o condiție istorică, ci la starea de a se reînnoi
de fiecare dată când se construiește un edificiu cu intenția de a face Arhitectură.



A.B.: Desigur, nu trebuie doar să cânte, uneori poate chiar să țipe. În fața acestei considerații trebuie să

distingem de ce țipă. Deh, țipă. Câteodată se țipă de fericire, alteori pentru a chema pe cineva care este

departe, câteodată pentru a face cuiva un reproș, câteodată se țipă contra. Sigur că arhitectura poate

țipa. Desigur nu împotrivă, nu cred că arhitectura a țipat vreodată împotrivă, dar strigă pentru a chema.

Și cântă pentru a împărtăși un sens și un sentiment de fericire, de prietenie, de încredere; tot ceea ce noi

punem în interiorul casei noastre, locuinței noastre, a oikos-ului. Apropo de ceea ce spunea Paolo despre

arhitectura ca prietenă a naturii, în simbioză cu natura, istoria ne-a dăruit exemple extraordinare despre

toate astea. Sunt explicate clar în cartea noastră. Este destul a ne referi la lumea extraordinară a spațiului

unei domus romane și vom descoperi că este în relație cu cerul, ca prima sa intenție. Marea deschidere

către cer a impluviului este o relație directă; din cer intră lumina, aerul, apa, intră fiecare oră și atmosferă

a zilei. Și casa se termină cu o mică grădină, uneori foarte mică, de unde locuitorii culegeau ierburile de

uz zilnic, nu doar cele pentru gătit, ci și cele pentru parfumuri, pentru atmosferă, pentru aducerea

aminte a câmpului care era în afara casei și care, în acel timp, era prezent în interiorul acesteia uneori și

printr-un arbore simbolic. Aceasta, în domus romană era normal. De-a lungul istoriei, aceste valori

permanente le regăsim până în ziua de astăzi. Arhitecții iluminați, inteligenți, care operează în acest

sens, continuă a utiliza aceleași instrumente, din când în când cu limbaje diferite, dar cu aceleași intenții

și, de multe ori, cu aceleași rezultate. Sunt arhitecții buni, care ne plac.
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B.J.: Ai vorbit despre locuință. Locuința trebuie să cânte sau poate să
strige?

P.C.: Arhitectura are ca valoare fundamentală discreția. În sensul în care arhitectura nu are nevoie să

țipe. Mai mult, eu cred că atunci când arhitectura este constrânsă să strige este vorba de o patologie, de

o condiție care probabil nu este arhitectonică. Azi, din păcate, adesea arhitectura este făcută să țipe, prin

transformarea în spectacol, prin tratamentul mediatic care, după părerea mea, ne duce dincolo de

spațiul arhitecturii de care vorbeam mai înainte, referința noastră la ceea ce este originar în spațiul

arhitectonic. 
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Și din acest punct de vedere intră în joc și conceptul de rezistență critică la acest mod de înțelegere a

arhitecturii, înțeleasă ca o construcție care trebuie în primul rând să uimească, trebuie să se afirme mai

mult ca valoare economică decât ca valoarea oikologică. Atunci când arhitectura este structurată

oikologic, eu cred că nu are nevoie să strige. Agostino cita mai înainte domus (romană), patioul, deci

acolo poate că este ceea ce numim miracolul pietrelor. Acest paradox straniu al arhitecturii, lucrul cel

mai tangibil, cel mai greu, piatra, care apoi, printr-un miracol, creează acest spațiu impalpabil. Și atunci,

acolo, condiția de discreție, a tăcerii, este cea care permite cea mai bună condiție de locuire umană.

A.B.: Această transformare în spectacol, de care vorbea Paolo, care aparține prea multor limbaje, prea

multor manifestări care sunt propuse de media și de revistele de arhitectură, specializate sau nu, care
aparțin star-sistemului și, în final, nu multor persoane și care sunt absolut invazive cu prezența lor, pare
că ar fi unica manieră de exprimare sau unicul fel, sau unica entitate demnă de a fi propusă atenției
publice. Nu este așa. De multe ori, aceste manifestări produc daune teribile în epigoni, în cei care
urmează aceste tipuri de curente, încercând să le imite cu rezultate dezastruoase, unde arhitectura este
mortificată în fiecare toate aspectele sale. Discreția de care vorbea Paolo, măsura, simțul măsurii, lipsește
de multe ori. Măsura este foarte importantă pentru că ea este cea care dă proporțiile, nu doar pe cele
fizice, ci și pe cele din utilizarea arhitecturii. Și generează acel sentiment de intimitate, sentiment de
prietenie, de a se simți bine și chiar pe cel extraordinar al dragostei, aș spune eu, față de ambientul care
ne primește și se identifică cu noi, și cu care ne identificăm, care ne construiește, și ne educă, și ne
furnizează bune motive de a ne trăi cu seninătate existența.

P.C.: Când Agostino vorbea de măsură, de proporție, este fundamental, pentru că, contrar a ceea ce se

crede, măsura în arhitectură condiționează libertatea. Pentru că, dacă eu mă găsesc în interiorul unui
spațiu ale cărui limite le cunosc, ale cărui dimensiuni le cunosc, pot decide în ce direcție să mă mișc.
Deci pot alege direcția în care vreau să merg. Dimpotrivă, în interiorul unui spațiu magmatic, un spațiu
care are articulații plastice, similare cu cele ale unei sculpturi, dar nu reușesc să mai recunosc o măsură
care să îmi poată da apoi un sens de orientare, acolo îmi pierd libertatea. Paradoxul este acesta: condiția
de libertate a arhitecturii stă tocmai în faptul de a fi purtat într-un spațiu ale cărui reguli le cunosc.
Regulile nu au fost inventate pentru a sculpta, în arhitectură regula este sursa primară a alegerii libere a
mișcărilor și a direcțiilor. (Bossi: Și pentru că oferă infinite posibilități de soluționare.)
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A.B.: Și apoi este măsura discreției. Măsura intervenției care, iată, nu vrea să țipe. Ci vrea să aibă o relație

umană, armonioasă.

P.C.: Tocmai. Mai înainte vorbeam de București, eu din păcate nu cunosc orașul - trebuie să o fac pentru

că mi-am dat seama că este un oraș foarte frumos -, construcția orașului este discretă. Atâtea edificii
create de artiști anonimi care împreună creează acest spectacol extraordinar al spațiului urban.

A.B.: În cartea noastră, noi am ales a face loc unor arhitecturi și situații spațiale pe care le putem defini

ca anonime (deși nu sunt chiar anonime, având un tată și o mamă), punându-le, din când în când, alături
de exemple de o frumusețe extraordinară ale unor mari maeștri din trecut și contemporani. Pentru că
nu există doar aceștia, ci există un întreg țesut care îi justifică, care le justifică existența și fără de care ei
nu puteau să existe; și deci alegerea de a arăta, de a evidenția calitățile unor spații, ale unor arhitecturi
care nu aparțin - scuzați banalitatea - star-sistemului sau oricum difuzării normale care este făcută, a fost
alegerea noastră. Cred că asta va da de gândit multora, pentru că sunt mulți, foarte mulți arhitecți buni
pe care nu îi va cunoaște nimeni niciodată, dar care și-au oferit contribuția la bunăstarea umană. 

P.C.: Nu sunt cunoscuți, dar acum vor fi cunoscuți (prin cartea noastră).

Urmează partea a II-a a interviului în numărul din martie.
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ALBUMUL SERIEI 1974-1980
AMINTIRI DIN ANII STUDENȚIEI

Mircea Ochinciuc
Catedra de proiectare
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Anul acesta, cu o amânare de doi ani din cauza „pandemiei covid”, avem trei capitale europene ale culturii, toate

în Europa de Est: Elefsina din Grecia/Timișoara noastră/Veszprem din Ungaria. Inițiativa este benefică pe multiple

planuri, de la efecte pe plan local la dinamizarea coeziunii culturale și turistice a comunității europene. Pentru noi,

ca specialiști ale căror acțiuni, lucrări și angajamente privesc destine ale orașelor și comunităților umane,

experiența din acest an ne dă ocazia unor comparații și aduce o serie de concluzii, aflate în dezvoltare dinamică.
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CAPITALELE EUROPENE ALE CULTURII 2023

Câțiva itemi pe scurt:
- Populația – 310 000 Timișoara / 60 000 Veszprem

/        25 000 loc. Elefsina.

- Buget pentru acest an aferent programului

„capitală culturală”:

70 mil. € Timișoara (la care administrația  locală

declară că aproximativ 150 mil. € s-ar fi utilizat în

ultimii ani pentru infrastructura culturală) / 175 mil.

€ Veszprem – din fonduri centralizate, la care se

adaugă câteva sute de mii € din bugetele locale

(de pe aria metropolitană și întreaga zonă

Balaton). / nu am găsit nicăieri informații despre

bugetul alocat Elefsinei...

- Concept de organizare:
Timișoara - 1000 de evenimente în 11 luni, pe tema
„luminii”, dar destul de haotic ca și coerență culturală
și socială. În general, organizatorii români nu au
rezolvat problema „consumului cultural” (au rămas
cantonați în patternul desantului de evenimente
într-un sit) și nici problema interacțiunii între
vizitatori-creatori și localnici.

Deși au avut doi ani de amânare, echipele de organizare

n-au reușit să alcătuiască un program coerent,

comunicarea cu publicul, măcar din țara noastră, a fost

un eșec, iar programele de asanare-remodelare ale

arterelor, piețelor și monumentelor timișorene pare că se

vor finaliza în următorul deceniu...
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Mă gândesc că Timișoara a avut contracandidate orașele Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Baia-Mare, care, fiecare la

scara lor, se prezentau deja mult mai bine la nivelul anului 2016 și au prezentat la ora competiției programe mult

mai coerente.

Veszprem - 3000 evenimente în 11 luni, asta pentru că echipa ce a dezvoltat conceptul s-a gândit să integreze acest

efort logistic prin coparticiparea tuturor administrațiilor din zona înconjurătoare a orașului și, mai mult, să introducă

în joc tot complexul așezărilor și instalațiilor din jurul lacului Balaton. Doar răsfoind ceea ce se află pe internet,

realizezi că efortul conceptual și logistic acordat acelui orășel provincial va provoca un lanț de reușite cu mare ecou

internațional – 1/3 din buget s-a acordat programelor culturale și administrării lor, 2/3 investițiilor și infrastructurii.

Viziunea proiectului general, mult mai complexă decât în cazul celorlalte capitale, include pentru toate investițiile

responsabilizarea proprietarilor și chiriașilor (în majoritate privați) față de utilizarea și întreținerea spațiilor revitalizate.

Elefsina / fără a publica date prea elaborate despre integralitatea programului pe tot anul, organizatorii greci au

dezvoltat evenimente la scara orașului lor, un apendice al marii capitale Atena, și s-au bazat pe valorile culturale

specifice zonei – un exemplu de pan-elenism antic (deja atunci un centru de „pelerinaj cultural”) și de gestionare a

paradigmei migrației (integrarea refugiaților greci alungați de turci din zona Smirnei /Izmir)...

PREZENTARE SUMARĂ A CELOR TREI CAPITALE CULTURALE DIN 2023

ELEFSINA ( GRECIA) – anticul ELEUSIS (situl Misterelor eleusine)

Orașul a fost fondat în mileniul II î.Hr., din sec. VIII. î.Hr. sanctuarul său căpătând un caracter pan-elenic. Orașul a avut

un trecut istoric glorios, plin de povești mitice despre zeii locali și modul în care erau adorați. Este considerat a fi

unul dintre cele mai proeminente sanctuare ale lumii antice. Orașul a fost identificat cu venerarea lui Demeter,

zeița agriculturii, și a fiicei ei Persefona.

Orașul a fost transformat „din sat de pescari într-un oraș industrial plin de viață”. Astăzi, este un oraș modern care a

câștigat premii pentru reconstrucția urbană și performanța sa în ecologie și reciclare.

Aici găsești și  clădiri cu fațade terne, ruine industriale,  vechi vapoare cu aburi care ruginesc într-un cimitir
naval.
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Un alt pilon istoric al orașului este industria. Este și un blestem și o binecuvântare în același timp. Binecuvântare

pentru că a oferit locuri de muncă și un nou mod de trai pentru mii de refugiați, persoane strămutate în 1922, după

distrugerea Smirnei, acum Izmirul turc. Un blestem, pentru că rafinăriile de petrol, fabricile de ciment și alte ramuri

ale industriei care au dominat până în anii 90 nu au adus doar locuri de muncă și prosperitate. Aici, în vestului Aticii,

nivelul de poluare și rata cancerului sunt deosebit de ridicate.

Vor avea loc 465 de evenimente în 30 de locații diferite. Sub mottoul „Misterele schimbării”, 192 de artiști greci și 137

străini își vor prezenta lucrările într-un total de 17 categorii de artă. Trei piloni tematici formează structura de bază a

conceptului: oameni și societate, mediu, muncă.

Impresionantul sit arheologic al Elefsinei antice, situat în chiar inima orașului de astăzi. Aici, cu mii de ani în urmă,

oamenii au încercat să pătrundă tainele morții cu ajutorul legendarelor „Mistere ale lui Eleusin”, printre cele mai

importante rituri de consacrare din Grecia antică.

La o aruncătură de băţ se află Telesterionul, primul teatru „informal” din lume. Informal, deoarece conceptul de

teatru nu exista la acea vreme. Dar chiar înainte de comedie și dramă, oamenii se adunau la Elefsina pentru a asista

la „mistere”.

Vechea moară de măsline este în prezent șantier

iar după reconstrucție va deveni loc de expunere

a culturii. O fabrică de săpun înfloritoare existase

aici, din 1875 până în 1960. Acum se transformă

într-un loc de întâlnire și artă. Prima expoziție va

fi dedicată fostului ministru grec al Culturii

Melina Mercouri și omologului ei francez de

atunci, Jacques Lang. Mercouri a fost cea care a

inventat conceptul Capitalelor Europene ale

Culturii, în 1985. Lang a jucat un rol cheie în

implementarea acestuia.



Programe social-culturale pentru 2023:

* Orașul ca Expoziție - a prezentului, istoriei, conflictelor, imaginilor sale constă în prezentarea vizuală / dramaturgică

a evenimentului istoric numit oraș, în special orașul Eleusis evidențiind intervențiile majore ale omului, „rănile” din

corpul orașului, arhitecturile/făptuitorii acestui act - Fabrici, Cariere etc.

 * Sculptura Socială - înseamnă efortul persistent al lui Pericle de a-i convinge pe atenieni să cheltuiască bani pentru

a construi Partenonul. Acțiuni de dezvăluire și dezvoltare a dinamicii acestui loc, a oamenilor săi, a abilităților lor.

Dezvoltarea de posibilități pentru tinerii săi printr-o serie de acțiuni de experiență, informare, educație soft etc.

împotriva devalorizării mediului lor. Acțiuni în favoarea unei moșteniri materiale și intangibile care asigură

continuitatea culturală și unicitatea Elefsinei ca reper istoric al istoriei Greciei antice și moderne. Sculptura socială

poate fi considerată presiunea amabilă pe care actul cultural o poate exercita direct sau indirect asupra dezvoltării

instituțiilor și durabilității moștenirii, dar și spre îmbunătățirea directă a calității vieții și a vieții de zi cu zi a locuitorilor

săi. Exemplele includ: schimbarea de utilizare a domeniilor industriale selectate, inactive; Transformarea acestora în

spații de producție de cultură - intervenții permanente intelectuale și performative în viața orașului și, prin extensie,

a capitalei din apropiere; Evidențierea, modelarea și transformarea unei modificări de mediu a zonei, cunoscută

sub numele de „Kynodontes”, într-un teatru de peisaj unic în Attica prin prezentarea de mari spectacole muzicale și

de arta spectacolului; Programe de reamenajare - regenerare a țesăturii urbane cu intervenții estetice blânde ale

lucrării artistice în colaborare cu ministerele competente și Primăria.

INFO 6 FEBRUARIE 2023

pag. 40



INFO 6 FEBRUARIE 2023

pag. 41

Veszprem este unul dintre cele mai vechi orașe din Ungaria, aproape la fel de vechi ca statul ungar și creștinismul

însuși în țara central-europeană. Prima episcopie a fost fondată aici la începutul secolului al XI-lea, tot aici a luat

ființă cea dintâi universitate, iar reginele Ungariei au fost încoronate aici vreme de secole. Astăzi, orașul cu cei

60.000 de locuitori trăiește prin industrie și cultură. Datorită diversității muzicale din regiune, Veszprem a fost numit

Orașul Muzicii UNESCO.

VESZPREM

Este însă o provocare interesantă pentru oraș și regiune să acționeze împreună, completează managerul cultural Z.

Mesaros: „M-a interesat modul în care Veszprem își poate regândi și reconstrui relațiile cu regiunea. Este o sarcină

pentru următorii zece până la douăzeci de ani. Lacul Balaton, de exemplu, are o problemă ecologică - și această

problemă nu poate fi rezolvată într-un an, dar în acest an ce urmează ne putem conștientiza vizitatorii despre

această problemă”.

Un obiectiv important al organizatorilor este de a lega mai bine comunitățile deja existente în oraș și regiune și de a

construi punți. Un scop este stoparea plecării tinerilor și a studenților și atragerea oamenilor care pot aduce valoare

zonei. Numeroasele evenimente culturale sunt menite să atragă atenția asupra problemelor existente și să ajute la

efortul de face regiunea atractivă pe termen lung.

ActiCity - fostul orfelinat din
Veszprem va deveni punct de
întâlnire pentru dansatorii
amatori şi  profesionişti
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Lipsea un loc în care gastronomia și vinurile din regiune să se combine cu evenimente interesante care să
dureze până târziu în noapte. Nimic nu se întâmpla în centrul orașului,  nimic să-i scoată din campus pe cei
aproximativ 2.000 de studenți.

Asociatia PROTESZT aduce la Timișoara o paradă de marionete mari create în mod special pentru lansarea
oficiala a Programului Cultural Veszprém-Balaton 2023.
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La prezentarea pentru presă a primei expoziții retrospective Victor Brauner organizată în România, curatoriată de

Camille Morando de la Centre Pompidou și găzduită de Muzeul Național de Artă din Timișoara, președintele

Consiliului Județean Timiș, A. Nica, afirmase că ar dori ca orașul să devină, pe harta culturală a României, capitala

artelor vizuale. Cei trei artiști expuși anul acesta, Paul Neagu, Victor Brauner și, în toamnă, Constantin Brâncuși, vor

reuni opere de artă în valoare de peste un miliard de euro. 

TIMIȘOARA

Investiția în adaptarea Palatului Baroc din Piața Domului, care găzduiește muzeul, e de două milioane de euro.

„Acest efort va continua cu celelalte spații pe care le avem în jurisdicție, Muzeul Național al Banatului și Muzeul

Satului Bănățean. Avem castelul Huniade, pe care suntem în proces de a-l renova și care va constitui un nou spațiu

expozițional cu mii de metri pătrați de zonă de expunere.
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Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Oradea, Casa Darvas-La Roche, o vilă elegantă de la începutul

secolului XX, cu o istorie aparte, creează amintiri de neuitat celor care îi trec pragul.
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CASA DARVAS-LA ROCHE DIN ORADEA – 
POVESTEA „BIJUTERIEI” DIN CENTRUL ORAȘULUI

“Este o clădire monument istoric, obiectiv turistic, pusă în valoare de

Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Bihor, care se

ridică la rangul unui muzeu Art Nouveau, de altfel singurul din România,

dar este, de fapt, o colecţie a primăriei, colecţia Art Nouveau a Primăriei

Oradea, motiv pentru care noi ne raportăm la noţiunea de Muzeu Art

Nouveau, dar tot ceea ce facem este de a prezenta Casa şi istoria ei într-

un mod extrem de agreabil”, a declarat, pentru AGERPRES, directoarea

Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Bihor, Angela

Lupşea, iniţiatoarea numeroaselor programe ce se desfăşoară aici.

Casa Darvas aduce, în prezent, ca amintire a perioadei “La Belle Epoque”, specificul arhitectural al stilului Art

Nouveau geometric, aşa numitul Secession vienez, spre deosebire de alte clădiri de patrimoniu orădene în stilul

clasic, curbiliniu, vegetal şi faunist. În Vila Darvas se vede altceva decât ceea ce se poate observa în centrul istoric, în

general. O particularitate o constituie faptul că vila este singura ce are front stradal dublu. Primul proprietar a fost

iniţiatorul exploatării moderne forestiere în Bihor, evreul Imre Darvas. Făcea parte din grupul întreprinzătorilor

autodidacţi, care, prin propriile puteri, a reuşit să dezvolte cea mai prosperă întreprindere bihoreană în domeniul

exploatării silvice.
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“Este o amintire legată de cult, în primul rând, şi de cultul neolog, în special, care a reformat comunitatea evreilor,

prin îndrăzneala pe care au avut-o ca să îşi construiască această sinagogă. Şi, în acelaşi fel, Imre Darvas a îndrăznit să

abordeze o arhitectură deja foarte rafinată, pentru că văzuse Vila Schiffer la Budapesta şi şi-a dorit cumva o replică

adaptată locului”, a precizat Angela Lupşea.

Vila Darvas – simbol Art Nouveau din centrul Oradiei – a fost construită între anii 1909-1912, după concepţiile a doi

arhitecţi fraţi, József Vágó şi László Vágó; unul şi-a pus amprenta asupra faţadei principale din strada Iosif Vulcan,

celălalt a lucrat la aripa casei dinspre malul Crişului Repede. Aici a funcţionat din 1912 firma La Roche şi Darvas

Întreprindere Forestieră Unită, de unde şi numele casei.

El şi-a ales acest loc şi şi-a cumpărat două loturi

de casă, pentru că a dorit să vadă, peste apa

Crişului, sinagoga neologă al cărei membru

era. Şi-a creat, la etaj, o seră, dar şi o curte spre

mal, cu o atmosferă intimă, dar şi spirituală.

Placa de marmură de la intrarea în clădire

arată că ea a fost locuită, de-a lungul timpului,

de mai multe familii, după ce Imre Darvas a

murit, şi îi evocă pe locatarii care au devenit

martiri în anii 1944 – 1945. Prin grija primăriei şi

a Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor

Istorice, Sinagoga Sion, monument istoric

părăsit şi degradat, a devenit un alt obiectiv

turistic al oraşului, apreciat de turişti.
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“Toată viaţa mea se leagă de Casa Darvas, o bijuterie nu numai în Oradea, ci şi în spaţiul est-european. Reputatul

istoric de artă Raday Mihaly a spus că această clădire ‘ştie tot ce trebuie să ştie secessionul vienez’. Îmi pare bine

că am reuşit să o las pe mâini bune. Sunt absolut încântată de ce au făcut – o restaurare de mare clasă! – şi de ce

se întâmplă aici, de faptul că se cumpără mereu obiecte autentice, de valoare, pentru interior şi pentru cât suflet

pune doamna directoare Angela în această casă. Tot timpul aduce ceva nou, ceva frumos, pentru oaspeţi. Sunt

extrem de bucuroasă”, a spus Judit.

Departe de a fi strict un spaţiu muzeal, Casa Darvas trăieşte prin atmosfera de altădată. Deşi a trecut prin perioade

dificile, precum naţionalizarea din 1948, vila şi-a recăpătat, în august 2020, aspectul elegant pe care l-a avut în alte

vremuri.

Aceasta se datorează, în primul rând, disponibilităţii ultimului locatar civil al clădirii, jurnalista Simon Judit, singura

urmaşă a familiei care a achiziţionat în urmă cu aproape 100 de ani imobilul. Ea a povestit, pentru AGERPRES,

amintiri din casa în care a trăit 60 de ani, precizând că, în anul 2016, a fost decizia ei să vândă către primărie, în

momentul în care şi-a dat seama că nu poate suporta financiar reabilitarea clădirii.

La parter îşi avea sediul un club sportiv. Abia după

eliberarea acestuia şi după ce primăria a

achiziţionat spaţiile locative încă existente s-a

putut trece la lucrările de renovare masivă. Peste

două milioane de euro au fost investiţi aici din

fonduri europene. Începând de la subsol, parter,

etaj, pod şi acoperiş. Faţada principală dă o notă

elegantă clădirii, fiind decorată cu plăci de

marmură, prinse în butoni din ceramică cu reflexe

albastru-verzui.

După moartea lui Imre Darvas, noii proprietari au

fost tot industriaşi şi comercianţi evrei, iar către

sfârşitul anilor ’20, două dintre apartamente au fost

vândute de către Dezso Sor familiei Simon. În 1942,

tinerii Gizella şi György, părinţii Juditei, s-au logodit.

Deşi amândoi, ca mulţi alţi locatari ai casei, au fost

deportaţi în mai 1944 în lagărele naziste, povestea lor

de iubire a rezistat crâncenelor condiţii şi în anul 1945

s-au întors în Oradea. Este cea mai fericită amintire a

familiei. Revederea… Şi-au recuperat, în parte, şi casa

în care s-au bucurat de tot ce le-a oferit viaţa.

Judit povesteşte că părinţii ei erau clujeni şi au ajuns în oraş după ce tatăl ei, György, şi fratele lui au făcut armata la

Oradea şi s-au îndrăgostit de urbea cu palate, în plină efervescenţă Belle Epoque. Bunicul avocat a fost cel care a

venit cu finanţele.
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“Această vilă a avocatului Sor era atunci de vânzare. Cine să negocieze? Desigur, unchiul meu, care era

economist. Tata, actor, era genul de om care mergea în piaţă, vedea nişte fructe, preţul şi zicea: ‘Vai, dar atât de

ieftine şi atât de frumoase?!?’ Aşa era tata. Şi atât a negociat unchiul meu până s-a îndrăgostit de fata mai mare

a lui Sor, Gertrud. Şi s-au căsătorit. Un sfert de casă le-a venit ca zestre şi bunicul a plătit restul. Partea tristă e că

nimeni din familia Sor nu s-a întors din deportare. Iar unchiul meu nu s-a mai recăsătorit niciodată. Ai mei s-au

logodit în 1942. Tata a fost deportat la Mauthausen, iar mama, Gizella, la Auschwitz. Ea nu avea decât 24 de ani.

Îmi povestea că atunci când i-au tatuat numărul pe braţ A17935 ea şi-a jurat sieşi şi Celui de Sus că va supravieţui

cu orice preţ. Să vină acasă, să se căsătorească cu logodnicul ei şi să aibă un copil căruia să-i povestească prin ce

a trecut. Erau în fiecare moment la un pas de moarte. Ce i-a adus acasă? Iubirea, desigur. Şi promisiunile făcute

unul altuia. Evreii au început apoi să sosească din lagăr, dar tata nu mai venea. Am aflat ulterior că rămăsese

într-un spital să se refacă, de la 38 de kg, la 55, cum a ajuns acasă. Marea bucurie a revederii cu iubita lui s-a

petrecut în septembrie 1945. Peste o săptămână s-au şi căsătorit. La primărie, fără fast, cu doi martori. Fericirea

lor era de nedescris. ‘Tratamentele’ din lagăr au făcut ca ai mei să nu se bucure de copii nici după zece ani de

căsnicie şi chiar erau hotărâţi să adopte orfani de război, când, la nici un an, în 1956, li se naşte unica fiică, adică

eu. Pentru ei, am fost o minune”, ne povesteşte Judit.

Ce au învăţat-o părinţii ei? Să

aprecieze viaţa zi de zi. Cu bucurie,

cu încredere. Cu drag de carte, cu

dorinţa de a învăţa, de a călători, de

a descoperi. Trei lucruri esenţiale, îşi

aminteşte jurnalista: în primul rând,

îi spuneau că nu averea şi obiectele

materiale sunt importante, ci viaţa.

Pe urmă, au învăţat-o că, de la ea

din casă, să nu iasă nimeni flămând.

Şi, nu în cele din urmă, să împartă

cu ceilalţi ce are. 

Aşa se face că în amenajarea vilei au fost preluate amintirile de odinioară ale familiei Simon, păstrând mobilierul

original din dormitor, donat de Judit, ca şi bucătăria utilată, baia cu gresia florală, aşa cum au fost primite.  De altfel,

mobila din dormitor originală, în stil neo-rococo, din lemn de paltin vopsit alb, nici nu se putea scoate din cameră,

pentru că, adusă de la Viena, a fost asamblată în interior şi s-a păstrat de-a lungul timpului aici, încă de la momentul

finalizării construcţiei. Cele 12 piese au fost donate de Judit împreună cu o oglindă veneţiană, mai multe tablouri,

covoare, garderoba şi multe obiecte din bucătărie.

“Vitraliile din dormitor, din fericire, s-au păstrat de familia noastră, în rest însă toate au fost distruse de locatari în

perioada cât casa a fost naţionalizată. Au fost refăcute apoi, după documente şi cărţi. În vana aceasta, eu am

făcut baie. Gresia şi faianţa sunt originale, parchetul din cameră e original. Aceştia sunt bunicii mei. Ce m-a

emoţionat foarte mult când a început renovarea casei este că orădenii veneau cu obiecte vechi, ca să le doneze”,

ne spune Judit.
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Clădirea avea apă curentă în interior, iar focul se făcea în centrala din beci. În casă erau calorifere înalte. Măştile de

calorifer, pe care tot ea le-am lăsat ‘moştenire’ oraşului, sunt confecţionate din aramă ştanţată, perforată cu

decupaje geometrice specifice stilului Secession vienez.

“Unde este acum camera servitoarei era camera lui tata. Pare ciudat cum sunt puse paturile în dormitor, în

continuare şi nu unul lângă altul. Ei nu au dormit niciodată în aceeaşi cameră, nu în acelaşi pat. Nu aveau

acelaşi program. Tata, actor fiind, se culca târziu, după spectacol, citea până dimineaţa, iar mama se trezea la

şase dimineaţa. Seara, evenimentul; dimineaţa, cafeaua la Judit sau la Simon. Spaţiul nostru de socializare era

bucătăria, unde mama a gătit pe soba de tuci până în ultimii ani”, a rememorat acele vremuri Judit.

În periplul prin vilă, oaspeţii sunt conduşi de gazde prin încăperi în care descoperă obiecte de mobilier, de decor, cu

muzică în surdină, ambient adaptat fiecărei camere. Ei sunt primiţi şi ghidaţi prin salonul de ceai, în spaţiul Art

Deco, în salonul doamnelor, al domnilor, în bucătărie şi sufragerie, în sera cu glasvand cu vitralii, pe terasă.

“Farmecul casei se dezvăluie aplecându-te asupra fiecărui obiect pe care poţi să-l studiezi îndeaproape. De altfel,

specificul Casei acesta este: îţi lasă libertatea de a te apropia de obiectele expuse. Şi în acelaşi timp te

responsabilizează să le protejezi, pentru că te poţi apropia atât de mult de ele încât, de multe ori, vizitatorul e

surprins de această posibilitate. Mulţi ne întreabă dacă pot să fotografieze de aproape un anumit obiect. Dar

rolul unei amenajări muzeale pentru anul în care ne aflăm consider eu că este acesta: de a prezenta, cât mai

deschis, ceea ce cândva era de neatins sau zăvorât într-o vitrină de sticlă”, a menţionat Angela Lupşea.

Multe evenimente din Casa Darvas au ca menire să apropie, prin cunoaştere, amintirea obiectelor valoroase

deţinute în această colecţie Art Nouveau. Aşa cum a fost, în iarnă, “Ceaiul burghez” sau “Brunch-ul”, în care

oaspetele nu vine doar să savureze un anumit meniu, ci face cunoştinţă, prin ghidaj, cu obiectele pe care altfel le-ar

vedea doar în vitrină. Zilele Art Nouveau prilejuiesc o serie de alte activităţi specifice.

Astăzi, Vila Darvas creează amintiri. De

la covorul gros în care ţi se afundă paşii

la intrare, vitraliile care filtrează lumina

în jocuri de culori, cu chipuri feminine în

medalioane, până la serile de ceai

burghez şi rochii de epocă, Vila Darvas

este, în ansamblu, un spaţiu foarte

prietenos, care nu te lasă indiferent. Ba

mai mult, afirmă Angela Lupşea, toţi cei

care îi trec pragul se transpun în lumea

societăţii de la început de secol XX, într-

o magie a frumuseţii, a unor vremuri

demult apuse, în care oameni bogaţi şi

iubitori de artă au dorit să-şi etaleze

valorile şi gusturile construind palate.

Foto: (c) Eugenia Paşca / AGERPRES



a r h .  V I O R E L  R U S U

IN MEMORIAM

Viorel RUSU a ocupat diverse funcții și a avut activități
profesionale în alt domeniu decât cel în care am activat eu.
Sunt amintite pe scurt în CV-ul de AICI. Din acest motiv nu
am avut tangențe sau colaborări până în anul 2011. Atunci
ne-am strâns un grup de arhitecți sibieni care împreună am
hotărât să reactivăm filiala UAR Sibiu, care după 1990
intrase într-un fel de amorțeală, de parcă nici nu ar fi
existat. Viorel RUSU s-a aflat și el în grupul nostru de
inițiativă cu care am organizat conferința de reactivare a
filialei, ocazie cu care s-a făcut și alegerea conducerii. 

El a candidat împreună cu Dorin BOILĂ la funcțiile de
membri în Consiliul Teritorial, devenind vicepreședinții mei,
Viorel responsabil cu probleme sociale și Dorin cu cele
culturale. Datorită acestei funcții am avut prilejul să
colaborăm îndeaproape, ocazie cu care am constatat
seriozitatea cu care s-a achitat de responsabilitățile pe care
și le asumase în momentul în care membrii Filialei UAR
Sibiu, cum se numea pe atunci, respectiv, ai Sucursalei UAR
Sibiu, denumirea ei actuală, i le încredințaseră. 

Pentru ca să ilustrez faptul că am avut acest sprijin
permanent din partea lui Viorel RUSU în organizarea
multiplelor evenimente culturale și sociale care au avut loc
la Sibiu am căutat în arhiva foto imagini care i-au surprins
prezența la acele evenimente. „Dau cuvântul” acestor
imagini presărate în text deoarece ele vă vor spune mai
mult decât aș putea-o face eu.

De fiecare dată când dispare
dintre noi câte un coleg, mai
ales dacă este membru al
sucursalei noastre UAR, îmi
asum misiunea să marchez
printr-un articol acest trist
eveniment pentru a-i cinsti
memoria. În plus, ținând cont de
răspândirea națională a
Buletinului nostru Informativ,
această veste va ajunge în toată
țara.

arh. Mircea ȚIBULEAC
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De la Conferința de reactivare a filialei
- 30.06.2011 

https://we.tl/t-SOaPTpXOUB


Definitoriu pentru caracterul nobil pe care-l avea Viorel RUSU am în minte modul diplomatic și onest în
care a procedat față de mine într-un moment important, chiar la începutul colaborării noastre.  Anul 2011
era un an preelectoral la noi, la UAR, motiv pentru care doi dintre colegii mei din Senat își pregăteau
terenul ca să fie siguri că o să mai primească un mandat. Pentru că ne aflăm în patria Mioriței, bănuiesc
că s-au gândit să procedeze în stilul celor doi ciobani din legendă. 

arh. Mircea ȚIBULEAC
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Pentru aceasta s-au gândit să reconstituie filiala din Sibiu fără știrea mea și să pună un președinte
„inofensiv”, fără experiență și cât mai puțin cunoscut la nivel național. Ca să-și pună planul în practică, l-au
abordat pe Viorel RUSU, rugându-l să convoace fără știrea mea câțiva arhitecți sibieni cu care ei sperau
că, pe loc, vor declara reconstituită filiala și îi vor alege și conducerea. 

Planul a eșuat lamentabil deoarece Viorel a realizat că se întâmplă ceva incorect, ca să nu-i spun
mișelesc, și m-a anunțat, știind că eram cel mai îndreptățit să reprezint interesele arhitecților sibieni
datorită multor ani de până atunci în care îmi dedicasem activitatea acestei cauze. 

La adunare s-au prezentat cei doi colegi senatori, autodeclarați delegați oficiali din partea conducerii UAR,
Viorel, încă doi colegi și cu mine, care nu ar fi trebuit să știu de acea adunare de taină. Au urmat minute
penibile în care ne uitam unii la alții, schimbam amabilități formale și așteptam să mai vină și alți colegi.
Conștienți de ridicolul situației, cei doi „oficiali UAR” au realizat că, în acele condiții, nu pot declara că au
reconstituit filiala. Motiv pentru care am decis ca toți cei prezenți să constituim comitetul de inițiativă care
va organiza corect din punct de vedere regulamentar reconstituirea filialei și alegerea conducerii acesteia. 

Întâmplarea a avut darul să-mi demonstreze caracterul onest și modestia lui Viorel RUSU. Altul în locul lui
s-ar fi umflat în pene reclamând postul de președinte conform experienței sale și al multor ani în care a
ocupat funcția de arhitect-șef. Viorel este o excepție între cei cărora, dacă ajung în posturi de conducere, li
se pare că sunt mari și tari, au permanent dreptate și li se cuvine totul. La propunerea mea a candidat însă
la postul de vicepreședinte ajutându-mă în activitate timp de două mandate consecutive, până în 2022
când, din motive de sănătate, s-a retras și nu a mai candidat.

În primul pas și-au asigurat condiții
prielnice în regulamentul conferinței,
mai exact au introdus o nouă condiție
pentru prima dată. Conform ei urma ca
în Senat să poată fi ales numai câte un
reprezentant din regiunile inventate, în
acei ani, de aceiași colegi. Sibiul se afla
în regiunea Centru împreună cu județele
Brașov, Alba, Mureș, Covasna și
Harghita. În pasul doi, prin descinderea
neoficială de la Sibiu urmau să mă
elimine din jocul electoral. Încă o
prezență a mea în Senat probabil că
urma să le încurce alte planuri. 

De la Conferința de reactivare a filialei - 30.06.2011 



 „Sunt 30 de ani de când îl cunosc pe arhitectul Viorel RUSU. Între noi a existat permanent o relație de
respect profesional. Am colaborat la elaborarea PLANURILOR URBANISTICE GENERALE PENTRU
SIBIU. Eu în calitate de șef de proiect și Viorel în calitate de arhitect-șef.
Colaborarea noastră profesională o pot caracteriza ca fiind perfectă, mai ales la documentațiile de
PUZ și PUD, când simțeam nevoia să-i cer părerea. Lucrând în administrație mulți ani, dublați și de o
pregătire specială de profil, stăpânea bine legislația și documentațiile de urbanism.
Era bucuros când era consultat de colegi.
Era competent și serios.
AM PIERDUT UN COLEG DE MARE SENSIBILITATE. DUMNEZEU SA-L IERTE!”

În completarea aprecierilor mele și a
imaginilor cu care ilustrăm acest
articol, am considerat că ar fi
oportun să culeg și câteva relatări de
la colegii arhitecți care l-au cunoscut
mai bine și cu care acesta a și
colaborat profesional sau au fost în
relații personale mai apropiate. Le-
am trimis tuturor o invitație în acest
sens, la care au răspuns următorii:

Arh. Gabriella VÂLCOVICI
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Arh. ION ENE

„Dumnezeu să îl odihnească cu sfinții, în
Lumina Sa! 
Un arhitect dedicat, de la care am avut multe
de învățat, adunând frumoase cunoștințe și
aprecieri, cât timp a fost arhitect-șef al
județului Sibiu, cât și arhitect-șef al
municipiului Sibiu! 
Vârsta și sănătatea mă împiedică să iau
parte la sfintele slujbe de sărăcustă și
înhumare! Rămân în spirit de rugăciune
smerită pentru sufletul lui, pomenindu-l
mereu, așa cum îi pomenesc pe mulți dintre
colegii noștri!“



„Când am descins în Sibiu să mă încadrez ca arhitect la Centrul Județean de Proiectare, care funcționa în
fosta sala de judecați a Tribunalului imperial transformat în sediul Consiliului județean. Cei de la proiectare
intrau pe scara secundară, opusă străzii, din curtea care separa fosta și actuala atunci închisoare de
improvizatul sediu administrativ. Eu îl căutam pe prietenul meu Paul Veseli, care era plecat la Blaj. Singurele
cunoștințe pe care le-am întâlnit au fost Cristian Erlich și Jurghen Kvanka. Arhitecți amândoi, Cristi
terminase cu un an înaintea mea, în timp ce Jurgen a fost coleg de an cu mine.

Atunci nu știam de Viorel Rusu. Pe Viorel l-am întâlnit ziua următoare după ce s-a decis angajarea mea.
Când ne-am văzut nu eram sigur că-l cunosc din facultate. Reacția lui a fost opusă celei ale mele. El mi-a
arătat deschiderea primitoare spre un vechi prieten. Pentru el era o întâlnire care-l bucura. Avea un zâmbet
cu care l-am cunoscut până la ultima noastră revedere. Simțeam că mă apreciază.

Lucra la Direcția Județeană de Urbanism, unde a fost și arhitect-șef . Ne-am înțeles foarte bine deși aveam
temperamente total opuse. Eu eram mai vulcanic, în timp ce el era mai așezat, molcom. De fapt, nici nu era
cu cine să nu te înțelegi. Așa era Viorel. S-a legat între noi o prietenie dezinteresată, frumoasă,
neconvențională și nesufocantă. Așa a fost timp de 10 ani cât am stat la Sibiu, până când conjunctura m-a
determinat să mă mut cu familia la Cluj-Napoca, oraș mult râvnit pentru practicarea domeniului medical în
care se specializase soția mea.

Revederile noastre s-au rărit, distanța spunându-și cuvântul. Ne întâlneam când veneam la Sibiu. La fel și
când situația îl obliga s-o viziteze cu soția lui pe soția mea, medic oncolog.

Am fost alături de el când Felicia l-a părăsit, plecând în lumea celor veșnice.

Acum trăim suferința unor oameni care au pierdut un bun prieten. De-acum nu mai este Viorel să aștepte
revista ORAȘUL, pe care i-o trimiteam cu prioritate știind că sincer o așteaptă și o și citește.
Odihnește-te, Viorel! Ai citit destul. Dumnezeu să te aibă în pază!”

Arh. IONEL VITOC
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„Când am părăsit Centrul județean de proiectare am fost angajat timp de un an la Primăria Sibiu - Direcția de
Urbanism și Autorizări în construcții. Într-o zi a anului 1991, aflându-mă în această postură de angajat al
primăriei, am primit în birou vizita lui Viorel RUSU, care ocupa la acea vreme funcția de arhitect-șef, după ce
ocupase aceeași funcție mulți ani și la Consiliul Județean. 

Tema pe care ne-o lansa spre rezolvare, mie și colegilor din birou, se referea la găsirea unor soluții pentru
balustrade și alte piese metalice decorative și de mobilier urban necesare dotării Parcului Subarini, aflat în
acel moment în plin proces de amenajare și modernizare. 

Este necesar să subliniez că, fără efortul și susținerea lui Viorel, acea primă modernizare și dotare a parcului
nu s-ar fi petrecut. Sunt mândru că și în ziua de astăzi acele dotări încă există și sunt în stare bună, ceea ce
mă face să-mi amintesc cu plăcere de câte ori trec pe acolo de Viorel și de acea scurta perioadă cât am
avut privilegiul să fac parte din colectivul pe care-l coordona la Primăria Municipiului Sibiu. 

L-am mai întâlnit apoi pe Viorel cu ocazia unor colaborări în perioada când el coordona, de această dată în
regim privat, colectivul de proiectare al firmei CONSTRUCȚII SA Sibiu , firmă care mulți ani, până de curând,
a realizat foarte multe proiecte importante în Sibiu. 
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În una din vizitele pe care i le-am
făcut în acea perioadă îmi aduc
aminte că m-a frapat o altă
latură a personalității lui Viorel.
De această dată, îl surprindeam
în ipostaza de arhitect proiectant
profesionist, care dovedea pe
lângă calitățile demonstrate în
perioada în care a ocupat funcții
administrative, calități strict de
meseriaș al profesiei de arhitect. 



Pe planșeta sa de lucru era etalată o planșă imensă care conținea un desen extrem de amănunțit și
meticulos al unei secțiuni, dovada a zeci de ore de muncă asiduă. Nimic nu era neglijat sau sumar tratat,
fiecare detaliu și finisaj era corect reprezentat și amănunțit cotat și cu toate precizările necesare, în așa fel
încât pe șantier asistența arhitectului putea fi o simplă formalitate dacă executantul era și el profesionist.

Viorel făcea parte din generația acelui tip de arhitect care, din păcate, în ziua de astăzi îl întâlnim tot mai rar.
Acum, gândindu-mă, aș fi curios dacă, așa meticulos cum ni-l amintim, Viorel nu a lăsat niște note în care să
fi consemnat felul în care s-au născut cartierele de blocuri din Sibiu, construite în mare parte în perioada în
care el a ocupat posturi de conducere în administrația publică. 

Ar fi, în opinia mea, o consemnare istorică, valoroasă pe care, de exemplu, noi am putea să o includem în
BIUAR-ul online pe care-l edităm la Sibiu, ca să rămână mărturie în viitor pentru cei care ar avea curiozitatea
să afle de ce și în ce condiții s-au construit, în Sibiu, locuințele colective în ani ’70 și ’80. Ar fi interesant,
acum îmi dau seama, să lansăm această invitație și celorlalți colegi din generația lui Viorel și a mea, să ne
trimită spre publicare asemenea mărturii.

Arh. DORIN BOILĂ
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Nu cred că mai trebuie să insist
depănând amintiri despre
personalitatea lui Viorel și închei
cu o profundă durere în suflet că el
nu mai există printre noi. Am
convingerea că va rămâne
permanent ca o amintire plăcută în
memoria celor care l-au cunoscut
și mai ales a celor cu care a
colaborat. Domnul să-l odihnească
în pace!”.



 „Adevăratele prietenii pot fi evaluate doar la final, atunci când conștientizez că cel cu care am trecut prin
viață de parcă mi-ar fi fost frate, împărtășindu-ne bucuriile și tristețile, nu mai este...

Viorel Rusu a fost un Om extraordinar...

Cu jumătate de secol în urmă, când ne-am cunoscut, era tânăr arhitect (cu doar câțiva ani mai mare decât
mine), medieșan, dar sibian prin adopție, care și-a pus calitățile de profesionist în slujba orașului pe care-l
iubea...

Prietenia dintre noi a început în mod ciudat, eu criticând sistematizarea orașului, de care era răspunzător, iar
el explicându-mi pe baza deosebitelor sale competențe, care este sistemul legislativ pe care arhitecții erau
obligați să îl respecte... M-a surprins faptul că nu se supăra pe observațiile mele critice (de simplu amator în
domeniu) și uneori mă lua cu el la unele întâlniri pe teme profesionale cu arhitecți și constructori, pe care
astfel am avut ocazia să-i cunosc...

Au trecut anii, prietenia cu Viorel s-a consolidat în timp, am fost martorul căsătoriei sale cu F., una dintre
cele mai frumoase și inteligente profesoare din Sibiu, apoi a urmat incredibila perioadă de mulți ani a bolii
necruțătoare a soției sale, timp în care m-am convins de spiritul lui de sacrificiu, de soț dedicat trup și suflet
familiei... La plecarea în alt registru existențial a soției sale, m-a surprins mesajul pe care i l-a transmis ca
ultim omagiu, acel „La revedere” despre care am tot dezbătut în întâlnirile noastre, fără a conștientiza atunci
că va veni clipa concretă a inevitabilelor despărțiri...

Închei cu o mărturie
impresionantă pe care
a consemnat-o „la
cald” pe blogul său
personal un foarte bun
prieten aflat sub
influența aflării veștii
șocante că Viorel nu
se mai află printre noi.
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RECUNOȘTINȚĂ PRIETENULUI PLECAT

Un alt moment tragic a fost dispariția
fratelui său, unul dintre marii
matematicieni ai țării, care pentru a-și
reaminti de vremurile tinereții a
încercat să parcurgă de unul singur
creasta Făgărașilor, găsindu-și acolo
sfârșitul...



Viorel a fost omul cel mai corect, de o modestie incredibilă. 

Mulți ani arhitect-șef al Municipiului Sibiu, al Județului Sibiu, și-a subordonat întotdeauna interesele
personale celor ale comunității. Cred că a fost unul dintre puținii arhitecți-șefi care a trăit până în ultima
clipă într-un obișnuit apartament de bloc... Mașinile lui au fost, de asemenea, modeste... Trabant la început,
un mic și modest Opel la final.

Putea fi văzut deseori prin Sibiu, cu mica lui bicicletă pliabilă, de care era foarte mulțumit...

Amintirile comune sunt prea numeroase pentru a le evoca, dar pe care nu le voi uita... Evenimentele
culturale la care am fost împreună, ieșirile în natură, în zona Sibiului, de multe ori la Păltiniș, la schi, vara în
zone mai apropiate sau mai îndepărtate, chiar și la Portița la pescuit, unde într-o noapte o furtună pe mare
ne-a inundat cortul montat pe plaja dintre mare și lac, și de unde am plecat în condiții dramatice... 
La o vârstă la care alții n-ar mai avea curajul să se căsătorească, Viorel a îndrăznit (rugându-mă să le fiu
naș) și a avut noroc de o soție deosebită, care i-a înseninat ultimii ani...

A lucrat până la final, fiind mândru de cele două fiice, dintre care cea mică l-a urmat în profesie...

Nu cu mult timp în urmă, m-a sunat spunându-mi că va lua două permise de pescuit, pentru noi doi, ca să
pescuim împreună ca în tinerețe... Eu, odată cu vârsta, am devenit hipersensibil și nu pot vedea peștele
zbătându-se, încercând să supraviețuiască, așa că i-am promis că vom mai merge împreună la pescuit doar
dacă, atunci când vom prinde câte un pește ghinionist, îl vom elibera...

Nu vom mai merge.

Prieteniile adevărate nu mor odată cu plecarea unuia dintre prieteni, așa că ultimul meu omagiu, pentru
Omul căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez, va fi:

La revedere, Viorel, drum lin, prieten drag!
Visez că ne vom reîntâlni cândva, undeva...

ȘTEFI CRĂCIUN - medic pediatru
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KARLSRUHE

CĂLĂTORII
EUROPENE
de arh. ALEXANDRU ANTONESCU
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Palatul este înconjurat de o grădină cu statui,
gazon, bazine...

Încă un mare oraş căruia i-am acordat mai puţin timp decât ar fi trebuit.
Deosebit aici este că oraşul „vechi” are un plan radial, străzile principale se
întâlnesc într-un punct, mai bine zis o piaţă unde bineînţeles se află
palatul foştilor suverani din Baden.



Parcul include şi o grădină botanică, iar pe strada principală care
duce spre palat, pe lângă clădiri vechi sau refăcute, dar cam
grosiere, există şi această piramidă, mormântul markgrafului
care a întemeiat oraşul.
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Am stat doar o zi, de fapt o dimineaţă, în Karlsruhe şi, deşi planul este atât de regulat, la plecare am
reuşit să mă rătăcesc (hotelul fiind ca de obicei aproape de gară, dar mai departe de centru), dar
am ajuns la timp şi cu ocazia asta am văzut mai mult din oraş...



BADEN-BADEN

Numele oraşului ar însemna „Băile din Baden” sau „Baden-Băi”, pentru că aici sunt izvoare
termale cunoscute de pe vremea romanilor. Eu n-am apucat să profit de ele, dar mulţi bogătaşi
europeni obişnuiau să vină aici; printre ei, fostul domnitor Mihail Sturdza care a construit o capelă
ortodoxă unde este şi înmormântat; bineînţeles că acolo am vrut să merg de la început, dar
capela este pe un deal, ca să ajung la ea mi-a ieşit sufletul, o baie termală ar fi fost foarte
nimerită...
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În principiu aici se ţin slujbe o dată pe săptămână (cred), dar acum cu Covidul era închis, în plus
faţada era şi în contre-jour (în dreapta e văzută din spate); Sturdza stătea mai mult la Paris unde
a şi murit (la fel cu fiul său asasinat la 16 ani şi înmormântat tot aici) dar a fost făcut cetăţean de
onoare şi la Baden-Baden, bustul de lângă capelă este, totuși, adus mai recent din România dacă
nu mă înşel

La coborâre am mers pe un traseu foarte pitoresc, s-a văzut şi panorama oraşului



„Trinkhalle” sau sala de băut, probabil sunt şi izvoare cu apă de
băut, nu doar termale; în dreapta muzeul Burda proiectat de
Richard Meier care pare să fie foarte apreciat în Germania, are
multe pe aici.
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Sus o farmacie istorică, în dreapta
panoramă cu o clădire balneară,
castelul şi o mânăstire. Căutând
acum informaţie constat că şi pe
wikipedia e o poză aproape
identică... deci am nimerit bine aici.



RASTATT
Rastatt este un „orăşel baroc”, totul se învârte în jurul palatului
construit după 1700, bineînţeles înconjurat de grădini. Eu am
venit dinspre grădini şi am regretat că palatul era în contre-
jour, dar de fapt faţada principală şi curtea de onoare erau în
partea opusă, se vedeau bine.
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Înăuntru n-am putut intra (nici nu ştiu dacă era deschis dat fiind Covidul), în schimb am filmat o
mireasă, în parc.

La plecare am trecut pe lângă alte „obiective”: o capelă construită după modelul uneia din Elveţia
şi „Pagodenburg” – pe atunci în fiecare parc trebuia să fie şi ceva în stil chinezesc (moda a trecut
de mult), ambele tot de pe la 1700 şi ceva (turnul de apă cred că este mai nou... )
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