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CONGRESUL NAȚIONAL
AL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL
24-25 sept. 2015

de Natalia JIAN
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC

Organizat de UAR și UAIM (în parteneriat cu UNRMI și ICOMOS România)

cu sprijinul administrației prezidențiale, Congresul Național al Patrimoniului
Arhitectural a avut loc la Palatul Cotroceni în zilele de 24 și 25 septembrie.
Aflat la a doua ediție, acesta a propus mediului profesional, publicului interesat și
forurilor vizate o reflecție critică asupra arhitecturii românești din sec. XX și mai departe,
din sec. XXI. ,,De la arhitectură la patrimoniu construit – secolul XX și mai
departe” a reprezentat o invitație lansată specialiștilor din domeniul istoriei arhitecturii
moderne și al protecției patrimoniului, respectiv arhitecți, urbaniști, ingineri, experți
restauratori, antropologi, istorici și istorici ai artei.
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Despre tematica Congresului, Mihaela CRITICOS, secretarul științific al Congresului Național al
Patrimoniului Arhitectural, crede că ,,în România subiectul este cu atât mai sensibil cu cât percepția și

aprecierea arhitecturii de secol XX sunt afectate de insuficienta informare a publicului și a factorilor de
decizie, de agresiunea intereselor imobiliare și a intervențiilor necontrolate, iar pentru perioada postbelică în
mod particular – de conotațiile negative legate de trecutul totalitar recent. Statutul fragil al patrimoniului
românesc de secol XX, dar și rolul său definitoriu pentru identitatea culturală a României de astăzi impun cu
necesitate articularea unor strategii patrimoniale coerente și susținerea unor intervenții adecvate, menite să
integreze în viața societății valorile patrimoniului recent pentru a le transmite mai departe generațiilor
viitoare”.

Obiectivele dezbaterii, la care au fost invitați să participe specialiști avizați din domeniul
istoriei arhitecturii moderne și al protecției patrimoniului sunt de a releva semnificația acestui
important segment al arhitecturii românești ca suport al identității naționale și regionale, dar și ca
aport la patrimoniul universal, și de a trasa liniile directoare ale unui plan general de salvgardare și
valorizare, premisă fundamentală pentru proiectul cultural al societății românești de mâine.

2

PRIMA ZI – 24 septembrie 2015

Sergiu NISTOR – consilier prezidențial; Ionuț VULPESCU – ministru al Culturii; Viorica CUREA – președinte UAR; Emil Barbu
POPESCU – președinte onorific UAUIM; Zeno BOGDĂNESCU – rector UAUIM; Mihaela CRITICOS – UAUIM, secretar științific al
Congresului; Călin HOINĂRESCU – vicepreședinte UNRMI.

În deschiderea lucrărilor, Sergiu NISTOR, consilier prezidențial, în cuvântul de
întâmpinare a subliniat faptul că ,,în programul politic al președintelui aspectele legate de

protecția și dezvoltarea spirituală ocupă un loc important și de curând ele s-au tradus într-un
document care a fost aprobat recent de Parlament: ,,Strategia națională de apărare a țării”,
în care aspectele legate de identitatea culturală, de patrimoniu se regăsesc la interesele și la
obiectivele de securitate. … Tema pe care o abordează Congresul este la fel de interes
pentru preșidenție și în mod particular pentru departamentul pe care îl conduc, pentru că
reflexia asupra valorii arhitecturii secolului XX … se leagă în mod direct de de apropiata
marcare a încheierii I Război Mondial și de la înfăptuirea statului modern roman, urmare a
Marii Adunări de la Alba-Iulia din 1 dec. 1918. Aștept cu mare interes ca măcar o parte din
intervențiile din acest Congres să se direcționeze către anumite elemente de mesaj pe care
am putea să le subliniem în manifestările centenarului pe care împreună cu Ministerul
Culturii, Guvernul României sub patronajul preșidenției, se va organiza peste 3 ani.”
Ionuț VULPESCU – ministru al Culturii a mărturisit că ,,prezența mea la Congresul
Național al Patrimoniului Arhitectural „De la arhitectură la patrimoniul național construit –
secolul XX și mai departe” este nu doar firească, ci și obligatorie. Și în niciun caz formală.
Sunt convins că nici organizarea congresului și nici tema aleasă nu reprezintă doar
îndeplinirea unei obligații. Ne aflăm cu toții aici pentru că ne preocupă la modul acut
problema patrimoniului cultural național, a celui arhitectural în mod particular. Toți, de la
responsabili guvernamentali până la simpli cetățeni, suntem, pe bună dreptate, nemulțumiți
de situația protejării și valorificării acestui patrimoniu. Este drept, problemele despre care ne
pregătim să vorbim s-au acumulat în timp, în ultimele decenii, și s-au agravat. Nu este o
scuză, ci o realitate. Problemele complexe impun soluții complexe și sunt convins că acest
congres poate declanșa un impuls decisiv întru găsirea acestora. Țin să reiterez o afirmație
care, deși banală, este încă insuficient asimilată de societatea românească. Patrimoniul
național nu este proprietatea Ministerului Culturii, nici a specialiștilor care se ocupă de
prezervarea lui, ba chiar, dintr-un anumit punct de vedere, nici a proprietarilor legali ai
obiectelor de patrimoniu în cauză. Din momentul în care aceste obiecte – clădirile și siturile,
în cazul nostru – sunt creație arhitecturală și, respectiv, istorie arhitecturală, ele aparțin
întregii națiuni. Desigur, nu din punctul de vedere al proprietății legale, ci al celei simbolice.
Asta înseamnă că protecția și valorificarea patrimoniului trebuie să înceapă de jos în sus. De
la educația fiecărui cetățean. Facem prea puțin pentru educația patrimonială a copiilor
români, pentru a-i conștientiza că patrimoniul arhitectural al României, atât cât este, este o
bogăție care ar putea fi valorificată în interesul întregii societăți și al fiecărui cetățean”.
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Președintele Uniunii Arhitecților din România,
dr.arh. Viorica CUREA a menționat faptul că

,,principalul rol al Uniunii Arhitecților din România
este de a face cunoscute valorile existente ale
patrimoniului architectural, urbanistic și peisager și
de a promova realizările arhitecților români. …
Acest congres oferă nu numai ocazia unui autentic
dialog între societate și profesioniști dar, prin
lucrările tuturor participanților, sperăm să
construim un spațiu de cunoaștere partajat între
arhitecți, urbaniști și colaboratorii lor. În cadrul
acestui eveniment sperăm să deschidem dezbateri
care să antreneze disciplinele conexe profesiei
noastre, iar împreună să răspundem așteptărilor
societății”.

Președintele UAUIM, prof.dr.arh. Emil BARBU
POPESCU și-a exprimat ,,bucuria de a participa la

acest eveniment de mare ținută academică… care
este în ce mă privește dublată de satisfacția
intelectuală a unei continuități și împliniri etice în
domeniu. Ca profesor, îndrumător de destine și
parte a Conducerii acestui important for pedagogic
și profesional care este Școala de Arhitectură Ion
Mincu, am avut întotdeauna convingerea de a ne fi
aflat în inima însăși a vieții culturale dinamice a
societății, pentru care de multe ori ideea de
construcție, de arhitectură, de zidire este intim
legată conceptual de valoare, forță, durabil. E un
lucru pe care îl socotesc firesc, devereme ce viața
noastră de zi cu zi, care în cele din urmă devine
istorie, se desfășoară în jurul acestor temple de
piatră în care ne recunoaștem de cele mai multe
ori ca trecut și prezent comun”.
Călin HOINĂRESCU, vicepreședinte UNRMI,
a subliniat faptul că ,,și pentru noi astăzi este un

moment aniversar.
Împlinim 25 de ani de la constituirea acestei
prestigioase structuri profesionale de care se
vorbește foarte puțin, dar care face foarte multe.
Această structură profesională spre deosebire de
structurile monodisciplinare implică tot ceea ce
este necesar pentru restaurarea monumentelor:
arhitecți, ingineri, pictori, restauratori, arheologi,
chimiști, fizicieni, atât din domeniul proiectării, cât
și din domeniul execuției și al cercetării; de fapt
UNRMI, care are 60 de firme afiliate și tot atâția
membri individuali, personalități în domeniu, care
repetă echipele de meșteri care în urmă cu câteva
secole au condus la realizarea monumentelor în
Link foto: http://we.tl/YIfG3PZldX
fața cărora suntem plini de admirație.”

Link video: http://we.tl/8TVeoTr1h9
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INAUGURAREA EXPOZIȚIEI
UNIUNII NAȚIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE

Prin activitatea membrilor săi, Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice are
ca scop principal contribuţia la asigurarea continuităţii şcolii româneşti de restaurare.
Link poze panouri expoziție: http://we.tl/9EF5sF6qiV
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PREZENTĂRI
Secțiunea 1
PROBLEMATICA PROTEJĂRII, CONSERVĂRII ȘI PUNERII ÎN VALOARE A
PATRIMONIULUI SECOLULUI XX – teme specifice
Moderator: Zeno Bogdănescu (UAUIM)

HANNA DERER
Un nou(?)-venit. Eseu despre un
patrimoniu cultural al secolului al 20lea (keynote speech)

,,Secolul XX s-a caracterizat printr-o
intensificare fără precedent atât în ceea ce
privește creația de arhitectură nouă, cât și în
ceea ce privește protejarea creației de
arhitectură deja existentă la momentul
respectiv. … Meritele secolului al 20-lea în
ceea ce privește progresul domeniul construit
de prezervarea patrimoniului cultural sînt
incontestabile. Într-un ritm sensibil mai alert
decât cel înregistrat de veacurile anterioare,
atenția și interesul dedicate resursei culturale
au luat amploare, instrumentelor de
investigație științifică li s-au alăturat unelte
de natură juridică, iar obiectul de studiu s-a
diversificat, cunoscând, simultan, propria Link foto: http://we.tl/SLBCnkTlIt
formă de globalizare (prin lista Patrimoniului Link video: http://we.tl/dUIqkOs0D6
Mondial)”.

STEFANO D’AVINO
Reconstruction of monuments in the
post-war period. Reconstrucții de
monumente în perioada post-belică
Reconstrucția monumentelor distruse
în timpul războiului a devenit o temă de
actualitate
prin
recentele
,,distrugeri
sistematice” ale patrimoniului de către soldați
iconoclaști, care ne ,,forțează” să găsim soluții
pentru posibile intervenții.

,,Apare așadar nevoia de a găsi un
modus operandi excepțional, un fel de unic,
precum problema pe care trebuie să o
rezolve, trebuie să pregătim intervenții care
combină imperativul păstrării mărturiilor
istoriei (antice sau mai recente) și evidenta
nevoie de a recupera memoria, fără a ceda
Link foto: http://we.tl/lB5mwlESgx
tentației de a produce un fals”.
Link video: http://we.tl/zoL4Ts2Hol
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Irina IAMANDESCU

Patrimoniu industrial și societate civilă
Inventarierea, cercetarea si promovarea
patrimoniului industrial pot compensa lipsa de
mijloace sau de interes pentru acest subiect.
Pe de o parte lucrarea prezintă contextul
internațional și contribuția societății civile în
anii de început ai arhiologiei industriale în
Europa; pe de altă parte evidențiază valoarea
culturală a patrimoniului industrial recunoscută
și asumată în sec. al XX-lea.

,,În România deși la începutul anilor „90
se mai păstrau situri industriale de tip
,,capsule ale timpului” – de la instalații
tradiționale la modernismul interbelic
din
industrie și mari industrii postbelice ale
secolului XX – multe dintre acestea au devenit
rapid victime ale noii economii și ale
proceselor de privatizare înainte ca interesul, Link foto: http://we.tl/c4y2p5fNcf
încă incipient, pentru arheologie industrială să Link video: http://we.tl/OZr7lAdHGX
fi putut produce efecte”.

Kázmér KOVACS

Modernitatea patrimoniului cultural
Deși ,,memoria nu se poate raporta
decât la trecut”, fenomenul patrimonial trebuie
văzut în contextul modernității europene.

,,Tehnicile folosite pentru menținerea
sau reastaurarea unei clădiri istorice sunt de
preferință similare cu cele folosite pentru
construirea sa, în schimb pentru a-i prelungi
existența fizică și pentru a o echipa funcțional,
trebuie pusă în joc tehnologia cea mai
recentă.”
,,Percepția noastră asupra unui edificiu
purtător de semnificație memorială este
modernă, avem de-a face cu un fenomen
modern, prin manifestări reale, apărut odată cu
Renașterea. S-a concretizat de-a lungul
secolelor ca astăzi să fie la originea unui set
complex de practici, de teorie și de legislație
care împreună susțin un efort foarte important Link foto: http://we.tl/rVoX0QJ3TT
pentru a menține existența fizică care altminteri Link video: http://we.tl/20hScnNsis
stă la baza existenței noastre”.
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Secțiunea 2
ARHITECTURA SECOLULUI XX ÎN ROMÂNIA ȘI FENOMENUL PATRIMONIALIZĂRII
privire critică asupra trecutului recent
Moderator: Moderator: Mihaela Criticos (UAUIM)

Cristina Gociman, Codina Dușoiu,
Mihaela Bălan

„Arhitecți români creatori de patrimoniu”
Obiectivul acestui proiect este punerea în
valoare a patrimoniului architectural ca ,,axă

majoră de dezvoltare culturală și totodată
sublinierea contribuției arhitecturii la coagularea
spiritului comunitar și la dezvoltarea identității
naționale.”

Arhitectura contribuie decisiv la formarea
identității naționale, fiind ,,formator de raportare

la coerența comunitară care ne marchează subtil
existența”.
,,Arhitecți creatori de patrimoniu cultural
(1869-1989)” este un proiect în continuă
dezvoltare, generat de UAUIM în cadrul ROCAD
2012, în parteneriat cu UAR în cadrul BNAB
Link foto: http://we.tl/pXlneSTAr8
2012 și cu sprijinul Institutului Cultural Român”.

Link video: http://we.tl/60BhDbiz7x

Ana Maria HARITON

SUCCESIUNE, ALTERNANȚĂ, COMPETIȚIE –
plurivalența stilistică a interbelicului bucureștean

,,Scopul acestei comunicări este susținerea
necesității reevaluării interbelicului bucureștean
dintr-o perspectivă mai adecvată realității
construite a perioadei, perspectivă care să
completeze discursul teoretic aliniat la criteriile
de analiză ale criticii de sorginte modernistă”.

Arhitectura de la acea vreme a Bucureștiului a
fost descrisă în lucrări ample, de ansamblu ale
arhitecților. Din acestea putem surprinde câteva
caracteristici:
- Includerea
sub
umbrelă
largă
a
modernismului a totalității variantelor
stilistice care țin atât de stilul riguros și
radical al Mișcării Moderne, cât și de
Registrul ornamental modern (mai ales
volumetric) al Art Deco-ului.
- Analiza critică polemică a perioadei și
sublinierea deficiențelor unui modernism Link foto: http://we.tl/H4nAMvjYds
Link video: http://we.tl/Ti1nzoA0SL
local ,,impur”, etc.
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Constantin GORCEA,
Șerban ȚIGĂNAȘ
Patrimoniul arhitectural românesc din afara
granițelor țării –
România interbelică, generator de modernitate

,,Uzina de apă de la Suceava (arhitect
Constantin GORCEA) este mai mult decât un
proiect exemplar de restaurare și de conversie
funcțională remarcat prin premiile pentru
arhitectură”.

Conversia vechii Uzine de Apă într-un Centru
Cultural reprezintă un proiect complex ce dă o
alternativă distrugerii patrimoniului arhitectural cât şi
dezvoltării urbane. Finalizată în 1912 de ingineri
austrieci şi germani în regiunea multiculturală a
Bucovinei, Uzina de Apă simbolizează naşterea
oraşului modern, Suceava. Lăsată în ruină timp de 50
ani proiectul de restaurare a fost iniţiat, în 2006, de
arhitecţii filialei Nord-Est (jud. Suceava si jud
Botosani) a Ordinului Arhitectilor din Romania.
Intervenţia minimală dă o nouă funcţiune clădirii Link foto: http://we.tl/bGibntDK4R
pentru o utilizare contemporană.
Link video: http://we.tl/StDltyZ4q8
(https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/d/98/)

Anca FILIP

Arhitectul Horia Teodoru – reper al școlii
românești de restaurare
Horia Teodoru se naște la 28 iunie 1894, în
Ploiești. Începând cu anul 1914, studiază la École
Nationale des Beaux-Arts din Paris, în atelierul
profesorului arhitect Gustave Umbdenstock.
În perioada 1916-1919 îşi întrerupe studiile,
fiind concentrat. Îşi încheie studiile de la Paris în
anul 1925, obţinând diploma de arhitect. În
perioada 1925-1927 urmează cursurile Şcolii
Române din Roma, unde studiază arheologia şi
restaurarea monumentelor istorice.
Horia Teodoru constituie un reper al şcolii
româneşti de restaurare, cu contribuţii importante
în cristalizarea sistemului teoretic şi practic al
protecţiei şi restaurării monumentelor istorice,
adept al restaurării istorice versus concepţia
unităţii de stil, al păstrării tuturor etapelor
constructive valoroase din viaţa monumentului şi
marcării intervenţiilor restauratorului, cu limitarea
lucrărilor de reîntregire sau reconstituire pentru
realizarea continuităţii formale, bazate pe analogie
sau inovaţie.
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Link foto: http://we.tl/KmyOv9R2JB
Link video: http://we.tl/8Ik76N5Pg5

Irina TULBURE
Drumul Taberei. O posibilă „Rezervație de
arhitectură modernă”
Patrimoniul recent poate fi caracterizat ca
fiind unul tânăr, roșu, în conflict, de serie.

,,Văzut de societate în același fel în care este
văzută o persoană tânără și fără experiență. Este
adevărat că patrimoniul recent, mai ales dacă este
vorba de patrimoniul celei de-a doua jumătate a
sec. XX își leagă apariția de conotații politice, fie
că e vorba de arhitectura rezidențială, de
arhitectura publică sau de locuințe sociale, așa
cum afirma propaganda construită de către partid.
Pe de altă parte este foarte cunoscut faptul că în
realizarea centrelor începând cu anii „60 mai ales
în orașele mici, o mare mare din țesutul urban a
fost distrus, s-a modificat sau nu a fost luat în
considerare, în consecință toate aceste zone
centrale se află în conflict cu evoluția firească a
orașului. ... Patrimoniul recent a fost gândit ca Link foto: http://we.tl/MZXNxJT6iG
atare, fie că e vorba de locuințe, fie că a fost Link video: http://we.tl/q4mzCgQcbi
vorba de arhitectura socială, ca o arhitectură de
serie și evident că acest lucru intră în conflict cu
ideea de unicitate”.

Cătălina BULBOREA

Dosarul Brâncuşi – eşec local, complexul
culturii mici sau globalizare culturală?

Cu ocazia celei de-a 39-a sesiuni a sa,
care a avut loc la Bonn, Germania, în perioada 28
iunie - 8 iunie, Comitetul mondial UNESCO a făcut
o recomandare de neînscriere a dosarului de
candidatură a Ansamblului Monumental Calea
Eroilor din Târgu-Jiu, o operă a sculptorului
Constantin Brâncuşi.

,,În urma Raportului ICOMOS din 12
martie 2015 ... autoritățile române au decis
retragerea dosarului de nominalizare ... Raportul
sancționează într-o manieră drastică, uneori ușor
incoerentă,
alteori
obtuză,
neajunsurile
documentației primite spre analiză și face o
sugestie bulversantă: refacerea dosarului pentru
nominalizarea în Lista Patrimoniului Mondial, dar
nu pentru întreg ansamblul, ci doar pentru Link foto: http://we.tl/Dp2OZGYPcx
,,Coloana (recunoștinței) fără sfârșit”, ca operă de Link video: http://we.tl/yHH9OTOQz1
sculptură monumentală!”
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Dorin ȘTEFAN

Preșul roșu Despre Ansamblul Monumental
,,Calea Eroilor” de la Târgu-Jiu
Unul dintre cei mai apreciaţi arhitecţi din ţară
a propus soluţiile de modernizare a „Axei
Brâncuşi“ sau Calea Eroilor, după cum este
cunoscută oficial. În urma concursului de idei
organizat de Primăria Târgu Jiu, singurul proiect
depus, pe ultima sută de metri, a fost al lui Dorin
Ştefan, care a şi trecut de comisia de specialişti.
(http://www.gds.ro/Local/2015-07-07/axabrancusi,-modernizata-dupa-solutia-arhitectuluidorin-stefan/)

,,Comunicarea discută cele două planuri,
de așezare, dar și de citire, ala Ansamblului
Monumental,
unul
,,românesc”,
celălalt
,,occidental”, în încercarea firească de a le regăsi
în planul universal, acolo de unde au și pornit – iar
printr-o regretabilă eroare de precepție s-au
despărțit”.

Link foto: http://we.tl/vVYdJeq2bw
Link video: http://we.tl/XTMdtBRisE

Bogdan TOFAN

Un teritoriu energetic pozitiv – Studiu de caz
pentru Piteşti, Romania

,,În ultima perioadă s-a construit foarte mult
în domeniul industrial și de aceea credem că este
bine să nu ignorăm acest aspect. În acest sens ...
ne-am aplecat atenția spre un sit – o platformă
dezolantă, la fel ca multe platforme părăsite, care
în momentul de față reprezintă o presiune psihică
pe locuitori”. Conceptul de teritoriu energetic
pozitiv este ,,un concept nou și modern, Game
Changing, apărut în toată lumea în încercarea de
protejare a Terrei împotriva poluării. Efectul
sinergic al acțiunilor administrației locale, ale
investitorilor europeni și private împreună cu
arhitecți, urbaniști, ingineri cercetători, arhitecți
peisagiști poate transforma o arie industrială
abandonată într-o zonă productivă și de generare
a energiei pe criterii nepoluante, regenerabile.”
Se prezinta o solutie tehnică originala care
vizeaza revigorarea unui fost amplasament
industrial – o centrala termica amplasata in orasul
Pitesti.
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Link foto: http://we.tl/cz6iqZ6i0o
Link video:
http://we.tl/Xm7mKB0kKI

Cerasella CRĂCIUN
Proiectul de Peisaj – de la Concept, la
necesitatea de integrare în Strategiile
Verzi Locale și Teritoriale
Prezentarea a vizat relația dintre peisaj și
patrimoniu.

,,Peisajul este un mesaj la nivel local,
motor de dezvoltare în teritoriu, așa cum ar
trebui să fie și patrimoniul. Peisajul este un
domeniu transdisciplinar, integrează oamenii și
comunitatea, modul de viață al oamenilor.
Relația între știință, tehnologie și de ce nu
spiritualitate ar trebui să fie integrate în orice
proiect de patrimoniu și evident în orice proiect
de peisaj”.
Pe de altă parte, ,,peisajul poate fi
lecturat, decriptat, protejat și revitalizat,
regenerat sau restructurat, dar și, din păcate,
consumat partial sau total din ce în ce mai
frecvent și, de cele mai multe ori, ireversibil Link foto: http://we.tl/N9Vg1B6KQ1
Link video: http://we.tl/xPjmuHzM7n
pierdut.”

A DOUA ZI – 25 septembrie 2015
Secțiunea 3
EXPLORĂRI, ABORDĂRI ȘI EXPERIENȚE CONTEMPORANE
privire critică asupra prezentului
Moderator: Aurel Botez (UNRMI)

Ilinca CONSTANTINESCU, Irina
TULBURE
Arhiva de fotografii a UAR. Istorie și prezent

,,Arhivarea digitală este foarte importantă.
Scanarea și organizarea acestor grupuri de
documente face ca acestea să fie mult mai
accesibile, să poată să fie consultate de potențialii
cercetători cu mult mai multă ușurință în același
timp protejând și documentele originale, care în
forma lor fizică nu trebuie să fie consultate decât în
situații excepționale. Acest mod de stocare a
informației asigură și căutarea în arhivă după
cuvinte cheie și după tot felul de indentificatori, însă
în afară de scopul acesta de diseminare și în afară
de sursa documentelor excepționale pe care o
reprezintă această arhivă, este în același timp în sine
un obiect de patrimoniu și activitatea de arhivare pe
care o înterprinde echipa care a lucrat la acest
proiect a avut și acest rol de a creea o metodă de a
testa diverse posibilități de ordonare a acestei arhive
și de a pune problema îngrijirii acestui tip de Link foto: http://we.tl/4WBzBvZ7gz
Link video: http://we.tl/JguEmh8mFa
patrimoniu”.
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Simina STAN

ARHITECTURA 100+

,,În anul 2016 Revista ARHITECTURA
celebrează 110 ani de la primul număr apărut în
ianuarie-februarie 1906. Momentul va fi marcat
prin diferite evenimente în cadrul proiectului
Arhitectura+100, dar și prin publicarea online a
unei părți a arhivelor Uniunii Arhitecților din
România, referindu-ne atât la proiectul Ordonarea
Arhivei de Imagine a Revistei ARHITECTURA
(participant la proiect prof.arh. Ana-Maria
ZAHARIADE, lect.arh. Irina TULBURE, lect.arh.
Ilinca CONSTANTINESCU, lect.arh. Miruna
STROE, doctorand ist. de artă Ciprian BUZILĂ),
cât și a altor arhive ale Uniunii Arhitecților din
România.”
Site revista:
http://arhitectura-1906.ro/
Din istoria revistei:
http://arhitectura-1906.ro/din-istoria-revistei/

Link foto: http://we.tl/W6EPX4zRYD
Link video: http://we.tl/mKXMUEjDsR

Arh. Călin HOINĂRESCU

Restaurarea monumentelor:
tradiție+inovație=continuitate

,,Aparținând
domeniului
activităților
implicate în realizarea clădirilor, restaurarea
monumentelor istorice se delimitează de restul
lucrărilor de construcții printr-o serie de
proceduri tehnice și de măsuri organizatorice
care garantează reușita intervenției. Procedurile
tehnice străvechi de numite generic tradiționale,
părăsite de multă vreme în realizarea
construcțiilor noi sunt utilizate frecvent la
restaurarea clădirilor vechi: structuri realizate
din schele de bârne, cioplite manual, cu
împletitură de nuiele și lipitură de pământ
galben cu adaos de fibre vegetale; zidăria din
piatră sau cărămidă, la pereți, arce, bolți și
cupole. Executarea intervențiilor asupra unor
edificii cu elemente structurale (grinzi, stâlpi) din
lemn, folosindu-se proceduri tehnice trăvechi –
chertări cioplite manual la îmbinarea pieselor,
folosirea cuielor de lemn și a feroneriei forjate –
este o situație frecvent întâlnită”.
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Link foto: http://we.tl/KkZhVDpxdu
Link video: http://we.tl/84P2ixBqj2

Ing. Rareș BRĂDEANU

Alegerea materialelor de construcţii in
intervenţiile de restaurare și conservare a
monumentelor istorice
,,În cadrul lucrărilor de restaurare trebuie
respectate principii stricte în cazul materialelor de
construcții și a sistemelor de lucru. Astfel, alegerea
materialelor trebuie să se facă respectând soluțiile
tehnice pe care acestea le oferă în concordanță cu
caracterul și tipul intervenției. În multe situații se
întâmplă ca soluția tehnică și rezultatul final exprimate
prin calitatea și tipul de materiale cu care trebuie
intervenit nu corespunde. Motivele care duc la
alegerea materialului care nu corespunde intervențiilor
pe monumente istorice:
- Evaluarea incorectă a soluțiilor tehnice care se
impun
- Specificații tehnice prea puține și în egală
măsură prea vagi în caietele de sarcini cu
referire la calitatea tehnică a materialelor sau a
soluțiilor tehnice necesare.
- Nerespectarea prescripțiilor din caietul de
sarcini
Link foto: http://we.tl/dWfR5RiJH5
- Puțina cunoaștere a normativelor europene Link video: http://we.tl/carz1rIHTf
care stă la baza clasificării materialelor de
constructie.”

Ioan OPRIȘ

Cetatea Capidava – prima intervenție
complexă de conservare - restaurare și
punere în valoare a unui monument antic
realizată după 1990
,,Capidava se ridica pe malul drept al Dunarii,
la jumatatea distantei dintre Harsova si Cernavoda,
soseaua care leaga localitatile trecand chiar pe langa
zidurile cetatii. Fortificatia are forma unui patrulater
cu laturile lungi de la NV spre SE - 105m x 127m, cu
ziduri groase de peste 2 m si inalte de 5-6 m, cu 7
turnuri de peste 10 m, din care 3 turnuri
dreptunghiulare, 2 turnuri in sfert de cerc si 2 turnuri
intermediare in forma de potcoava (U), o poarta lata
de 2,50 m situata pe latura de SE care facea legatura
cu restul teritoriului si o iesire strategica pe latura de
SV a turnului dinspre Dunare, unde era amenajat
portul”. Cetatea ocupa un loc important in sistemul
defensiv roman facand parte din seria de castre si
fortificatii ridicate in timpul imparatului Traian, la
inceputul secolului al II-lea , in cadrul masurilor de
organizare a limes-ului dunarean. Locul era deosebit
de potrivit caracterului constructiei oferind o vasta Link foto: http://we.tl/zGZvMnDHwJ
arie de supraveghere: un masiv stancos care se inalta Link video: http://we.tl/MbrEtxVtSd
intre piciorul pantei ce coboara dinspre NE si Dunare“.
http://www.capidava.ro/index.php
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Adriana MATEI

Experiențe contemporane privind protecția
patrimoniului secolelor XVIII-XX din
Transilvania și nu numai
Unul din studiile despre valorile arhitecturale
transmisibile din moștenirea curentă a satelor
transilvănene în special cele săsești și din zona
istorică a Maramureșului reprezintă o primă categorie
de studiu. Aceste cercetări la fața locului au fost
făcute cu grupuri de studenți, folosindu-se diferite
tehnici de predare, care au fost folosite mai apoi în
publicarea unor cărți, articole științifice, teze de
doctorat. Aceste cercetări s-au concentrat în jurul
ideii de a însuma valorile de identitate a arhitecturii
rezidențiale, bazându-se pe niște criterii prestabilite
și în jurul ideii de mijloace noi și moderne, de a
continua și a recrea aceste valori pentru a le adapta
cerințelor actuale.
O altă categorie de cercetare este legată de
studii istorice ale unor comune din județul Cluj
(Bonțida, Ceanu Mare, Dăbâca, Geaca, Gilău).

Link foto:
http://we.tl/44hXdRvgPv
Link video:
http://we.tl/5mu9ntpGM6 - p.1
http://we.tl/Tjbai0eIxc - p.2

Sandor Z. ZOLTAN, Magdalena BANU

Sistem de consolidare cu elemente verticale
din beton armat, încastrate la bază, cu
legături la nivelul podului, la Palatul Culturii
Ploiești

,,Concepția structurală de ansamblu a
consolidării presupune prevederea unor elemente
verticale din beton armat suficient de rigide și
rezistente, astfel că încastrate la nivelul
infrastructurii și cu legături de tip șaibă orizontală,
cu grinzi și centuri din beton armat la nivelul
pardoselii podului, să fie capabile să întărească
structura de rezistență existentă la nivelul de
protecție cerut de normele actuale de proiectare.
Elementele verticale adoptate sunt de tip tuburi
verticale sau stâlpi independenți în funcție de
posibilitățile de amplasare fără afectarea zonelor cu
decorații existente. De regulă aceste tuburi au fost
amplasate în încăperi mici, fără decorații interioare,
care se suprapun pe toată înălțimea construcției”.
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Link foto:
http://we.tl/i9kXZ0TlGk
Link video:
http://we.tl/5fLWRBwNTW

Ruxandra NEMȚEANU

Arhitectura programelor unicat din perioada
postbelică. Proiectul cultural 5+5 clădiri pentru
patrimoniul cultural național, 1950-1977.

,,Proiectul cultural propus are drept scop
realizarea unor documentaţii în vederea promovării
valorilor culturale, reabilitării morale şi, în final,
clasării cu statut de monument istoric a zece
obiective din patrimoniul arhitectural, construite în
perioada 1950-1977.
Obiectivele arhitecturale propuse în această
etapă pilot sînt clădiri majore, repere ale centrelor
urbane culturale, administrative sau turistice ale
capitalei sau ale unor localităţi din ţară. Într-o primă
etapă de lucru sunt propuse 5 obiective, urmînd ca
în funcţie de finanţările obţinute să fie completate
cu alte 5 obiective.
Proiectul urmăreşte două obiective specifice:
- informarea, conştientizarea şi formarea unei
optici favorabile în mediul cultural,
profesional şi administrativ faţă de valorile
arhitecturii postbelice din România
- pregătirea documentaţiei în vederea iniţierii
unui demers legislativ de protecţie (prin
clasare) a acestor repere arhitecturale,
reprezentative la nivel national”.

Foto: http://we.tl/om8nX3UmwJ
Link video: http://we.tl/TsCTrA4lBz

Secțiunea 4
STRATEGII, DIRECȚII, PERSPECTIVE - privire critică spre viitor
Moderator: Aurel Botez (UNRMI)

Ruxandra CRUȚESCU

Sustenabilitate - monumente istorice - panouri
fotovoltaice
,,Clădirile monumente istorice sunt în mod inerent
sustenabile. Conservarea lor mărește durata ciclurilor
lor de viață, a materialelor din care sunt acestea
construite, a infrastructurii existente, reducându-se
astfel cantitatea de deșeuri, păstrându-se totodată și
caracterul istoric al lor și al orașului sau sitului
respectiv. Durabilitatea începe cu activitatea de
conservare și de reconversie funcțională a clădirilor
existente – fie că ele au sau nu caracter istoric. Pe plan
internațional există studii elaborate de specialiști în
durabilitate și analiști ai ciclului de viață al clădirilor ce
scot tot mai mult în evidență faptul că renovarea
clădirilor existente este mai eficientă și aduce mai Foto: http://we.tl/GRCl1PDdPT
Link video:
multe beneficii decât construirea de clădiri noi”.
http://we.tl/WYUKTj5hhl
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Violeta RĂDUCAN

Cel ce sfințește locul… SAU NU

,,Asistăm la continua și dureroasa degradare a
numese monumente, ansambluri, situri istorice și a
unor zone construite așa zis protejate... Scriem,
vorbim, organizăm workshop-uri și mese rotunde,
toate acestea rămân între noi. Cei ce ar trebui să fie
responsabili de patrimoniul nostru au urechile
înfundate și ochii legați. Este o chestiune de
atitudine, este vorba de omul potrivit la locul potrivit
Cel ce sfintește locul sau NU... Monumentul poate fi
afectat direct, în materia sa, în măruntaiele sale. Cu
timpul, parcurile și grădinile istorice își pierd acest
caracter din cauza administrației locale și sub
privirile îngăduitoare sau chiar cu complicitatea
Ministerului Culturii. Parcurile și grădinile istorice
sunt tratate ca orice zonă verde de la periferie.
Statuile sunt inventariate, dar scoase din context,
compozițiile vegetale sunt total ignorate, lucrările de
întreținere sunt pe mâna unor necalificați. Unde este
respectul pentru patrimoniu?”

Daniela CALCIU, Oana PAVĂL

Link foto:
http://we.tl/hRz50LVYtU
Link video:
http://we.tl/cPb2OCLNIj

Urbanitate post - industrială în Transilvania:
situații, acțiuni, întrebări
,,Zilele Europene ale Patrimoniului sunt dedicate
anul acesta temei generale a patrimoniului industrial și
tehnic. ... Prezentarea noastră va porni de cazul
Independenței din Sibiu”.
În acest sens, ,, Tema UV 2015, (Re)Fabricăm Oraşul
– trecutul ca viitor, a propus un demers orientat spre
regenerare urbană, prin reutilizarea fondului construit
industrial existent, trezind interesul comunităţii locale
asupra potenţialului de dezvoltare al zonei. Este vorba de
recalificarea urbană a unui sit aflat în imediata vecinătate
a centrului istoric al Sibiului, parte dintr-un ţesut urban
ĂL
destructurat, la limita dintre oraşul vechi şi cartierul
Terezian”.
....
Temele Universităţii de Vară au în vedere perfecţionarea
profesioniştilor şi promovarea interdisciplinarităţii în
arhitectură şi urbanism, sprijinirea dezvoltării comunitare
prin informarea şi educarea indivizilor, a grupurilor,
comunităţilor aflate în incidenţa transformărilor din
mediul urban, promovarea legăturilor dintre practicieni şi
mediul academic cu privire la proiectele privind Link foto: http://we.tl/FXkErKgic2
dezvoltarea urbană şi îmbunătăţirea calităţii mediului Link video:
urban”.
http://we.tl/S5WJsyvQvc
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Celia GHYKA

Patrimoniul în centru. Societate civilă și
guvernanță urbană

,,Degradarea accentuată din ultimii 25 de ani
a patrimoniului urban și arhitectural bucureștean
este un fapt care a fost evidențiat cu nenumărate
ocazii – atât prin rapoarte/analize întocmite de
asociații profesionale cât și prin protestele din ce în
ce mai numeroase ale societății civile, ale cărei
inițiative au devenit tot mai consistente și mai
vizibile mai ales ăn ultimii 5 ani.
Înmulțirea numărului de asociații ce au ca scop
protecția patrimoniului și dezvoltarea urbană,
coalizarea unora dintre acestea intr-o Platformă
pentru București (2008), precum și numărul tot
mai important de asociații care și-au propus
activarea patrimoniului sau educarea publicului în
Link foto: http://we.tl/NKJ1UpCcNT
legătură cu propriu oraș demonstrează o
Link video:
schimbare importantă a perspectivei noilor http://we.tl/mOLFS8NV2j
generații asupra urbanității – și anume asumarea
propriului oraș și a identității acestuia.”

Adrian CRĂCIUNESCU

Şansele de a proteja în sec. XXI patrimoniul
construit al sec. XX

,,În România de azi clasarea în lista
monumentelor istorice se face pe baza a două
criterii eminamente subiective și a unuia care
relativ obiectiv, respectiv a unuia care este teoretiv
obiectiv, dar foarte interpretabil. Criteriile
subiective sunt legate de valoarea memorială și de
valoarea arhitectural-urbanistică și artistică,
aprecierile fiind influențate direct de formația
profesională a evaluatorilor precum și de afinitățile
cuturale ale acestora. Percepția valorii memoriale e
afectată din plin de considerente de moralitate ori
de corectitudine politică astfel că mărturii autentice
legate de legionarism, stalinism ori comunism,
chiar unice fiind nu vor fi curând protejate”.
Link foto: http://we.tl/tXvkWFDIeC

Link video: http://we.tl/pVVk2vIV54

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In concluzie, organizatorii manifestării au supus atenției mediului profesional,
publicului interesat, administrației publice, precum și deținătorilor/ administratorilor
patrimoniului construit din România relația dintre creația contemporană și moștenirea
culturală a colectivităților, dintre conservare și dezvoltare, prin dezbaterile prezentate
rezumat mai sus, dar si asupra rolului arhitecților în protejarea, restaurarea și punerea în
valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului urban și peisagistic.
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Revista ARHITECTURA

5 OCTOMBRIE

ZIUA MONDIALĂ A ARHITECTURII

de Monica LOTREANU

Foto: Ovidiu Micșa

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA), organizație globală care reprezintă 1,3 milioane
de arhitecți, a anunțat cu câteva luni în urmă tema Zilei Mondiale a Arhitecturii din 2015, pe care o
sărbătorim azi: Arhitectură, Construcție, Climat. Tema este sugestivă și angajantă: aflăm din
comunicatul de presă al UIA că organizațiile arhitecților trebuie și se vor mobiliza pentru a fi o voce în
negocierile legate de conferința internațională COP21 din decembrie, subliniind rolul esențial al
arhitecturii și urbanismului în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră –
http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/9743#.VhJFnPmqqko.
Nu putem raporta numărul documentelor, regulamentelor, normativelor sau măsurilor pe
care se pot sprijini arhitecții și urbaniștii în proiectarea și planificarea mediului construit din România.
Știm însă că sunt arhitecți, spre lauda lor din generația tânără, care privesc cu atenție și gândesc
orice alegere de materiale, tehnologii sau proiectează partiuri care să conducă la construcții mai
economice, raționale, ușor de întreținut și alimentat cu resurse pe durata ciclului de viață al acestora.
Știm că sunt urbaniști care nu numai protestează împotriva construcțiilor amplasate pe spații verzi sau
a managementului neselectiv și iresponsabil al deșeurilor; ei proiectează spații integrate care să ofere
locuri cât mai atractive, funcționale la costuri cât mai mici și cu efecte cât mai reduse asupra
climatului, pe termen lung. Ei sunt cei care inițiază proiecte de reconversie a unor „brownfields” sau
spații destructurate urbane/ rurale pentru a stopa irosirea resurselor și poluările de tot felul.
Revista „Arhitectura” dorește să se alăture tuturor arhitecților care gândesc serios și
echilibrat asupra acestor teme. Rubrica Actualitatea CIVIS a revistei va fi mult mai deschisă în viitor
acestor arhitecți/ urbaniști și proiectelor lor pilot. Iar numărul 3/2015, cu tema „Materiale și
materialități” prezintă exemple de astfel de proiectare și construire responsabilă față de mediu.
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

EVO/INVO/REVO-LUȚII
URBANISTICE SIBIENE

de arh. Dorin BOILĂ
Nu e niciodată deajuns a prezenta și discuta problemele orașului nostru, pentru că sunt
și problemele fiecăruia dintre noi – drept care cele ale orașului se modifică odată cu schimbările
din viața locuitorilor săi, plus cele din viața societății românești în general...
Ne referim mai ales la urbanismul fizical, materializat în geografia existentă – care, apoi,
determină elementele urbanismului psiho-social, sfera spirituală atașată Locului, suprapusă în
mod specific alcătuirii vizibile, tangibile.
Am tot menționat în acest serial faptul arhicunoscut că un oraș mediu, cum ar fi Sibiul,
este deja un organism complex, dificil de cuprins numai în cifre, scheme, regulamente și hotărîri
locale... Dar fără acestea, în condițiile evo/invo-luțiilor din societatea contemporană, haosul ar fi
de nesuportat – sau, dacă doriți, perfect pentru o societate „primitoare” de imigranți în valuri,
străini de cultura noastră de locuire și trăire !! Tocmai într-o asemenea situație, diriguitorii
locali, împreună cu majoritatea populației, ar fi puși cu toții în fața realității că un organism

urban trăiește aproape exclusiv datorită unei istorii de sute de ani de REGLAJE FINE, prin reguli
scrise sau nescrise, care au încercat mereu să aproximeze mersul vieții în comun spre linia
mediană cea mai favorabilă specificului acestui oraș.

În studiul academic al urbanismului european sunt adeseori citate cîteva orașe medii din
Germania de Vest, care - în urma celor două războaie mondiale, a unor mișcări aparte de
populație, a unor decizii neconforme ale conducerii locale, chiar a unor operații de reconstrucție
necontextuală, LIPSITĂ DE SPIRIT IDENTITAR - au început să piardă exact acel flux de
entuziasm social-comunitar necesar vieții echilibrate a comunității urbane !! Și ca urmare, sunt
orașele pe care cercetările sociologice le relevă ca avînd cei mai slabi indicatori demografici,
stagnante economic și cu viață culturală deplorabilă...
Așa că încercăm, căutăm, dezbatem...Problema este ca vocile hotărîtoare în aceste
dezbateri să fie cele mai competente din respectiva comunitate/ respectivul oraș ! Competențele
profesionale laolaltă cu expertiza o.n.g.-urilor pe profil. Adică – urbaniști, arhitecți, sociologi,
ecologi, ingineri de trafic, meteorologi, ingineri agronomi și silvicultori.
Iar ca să concretizăm pe Sibiul actual, ar fi mare nevoie de noi studii adiacente Planului
Urbanistic General, pe chestiunile insuficient abordate:
 Sociologia transferurilor de populație dintre 1980-2010,inclusiv pe palier etnic.
 Antropologia comunității sibiene – conex moștenirii istorice, apoi în relația cu vechile
cartiere de periferie și cu noile cartiere legate de Șelimbăr, Șura Mare, Cisnădie.
 Evo/invo-luția spațiilor verzi din arealul sibian, inclusiv aspectul bio-diversității. Aici ar fi
cazul să se proiecteze apariția unor parcuri noi, să se modifice aliniamentele bulevardelor
și să se planteze pe alte criterii „curțile blocurilor” – spații publice de valoare neglijată !
 Închiderea circuitelor de trafic: Bd. Mihai Viteazul – șos. Alba Iulia / ocolitoarea pe la sud
/ etc.
 Interzicerea amplasării de magazine cu suprafața mai mare de 200 mp. în intravilan și pe
o rază de 10 km. de la limita acestuia. Poftiți de admirați DESTRUCTURAREA URBANĂ
care s-a întîmplat pe șos. Alba Iulia, odată cu demantelarea Poligrafiei și amplasarea
conteinerului de supermarket cu parcarea aferentă !!! Sau dați o raită pe str. Abatorului,
să vedeți „hăul urban” care se cască acolo, așteptînd un „mall”, sau, la o scară de cinci
ori mai mare, zona care ar apărea peste fostul Simerom...
 Interzicerea clădirilor de locuit cu peste 4 etaje / a cartierelor de blocuri pe model
comunist (identic cu modelul de speculație imobiliară !!). După cum am mai arătat,
există variante de unități de locuit/ „unități de vecinătate” specifice orașelor sub 200 000
locuitori, care pot asigura densitățile necesare și, în plus, aspect/atmosferă/confort urban
specifice așa-numitelor cartiere de vile. Am vizitat asemenea realizări în Franța și Marea
Britanie, și tare bine le-ar sta tocmai într-un oraș ca al nostru !!!
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VEDERI ÎNCÂNTĂTOARE.

Revista ARHITECTURA
Dana VAIS

Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60-’70
Autori: Alina Șerban, Kalliopi Dimou, Sorin Istudor (ed.)
Editura: Asociația pepluspatru, București, 2015
Mecanica fericirii pe litoral
Volumul completează expoziția cu același nume care a avut loc la Sala Dalles din București în
octombrie-noiembrie 2014. Nu e însă un catalog de expoziție, ci un volum colectiv de istorie
critică, scris de autori reputați, de formații diverse, ce cred că va putea fi considerat de-acum
înainte o referință în documentarea subiectului. Iar subiectul e fascinant: este cea mai fericită
ipostază a arhitecturii comuniste în România.
Fie că vorbim de „mitul efemer al litoralului”1, cum scrie A.M. Zahariade, sau despre „o
realitate pentru milioane de oameni din Blocul Sovietic”2, cum observă J. Maxim, și mitul, și
realitatea acestei arhitecturi privesc o fericire foarte precisă, cea a „omului modern”:
„Plăcerea omului modern / Să călătorească.
Dorința omului modern / Să cunoască.
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Interesul omului modern / Să-și folosească din plin timpul liber”.
Citim acest motto, printat mare pe două pagini, chiar la început. Îl citim însă și în ultimul clișeu
din reportajul fotografic al lui N. Ilfoveanu3, care încheie grupajul despre litoralul românesc:
pe un panou publicitar scorojit din Eforie Nord, de sub reclama aproape ștearsă cu îndemnul
„Vizitați restaurantul…”. În această singură imagine este spus, de fapt, esențialul despre toată
evoluția litoralului românesc, de la formulă a idealurilor de modernitate ale omului nou, la
comercializarea măruntă și vulgară și, în fine, la indiferență și abandon. Înțelegem deci că, din
perspectiva lungă a timpului, enunțul unui ideal universal a fost până la urmă perfect
interschimbabil cu o reclamă comercială oarecare. Iată ceva interesant de observat despre
cum se transpune fericirea colectivă în realitate. În ansamblul lui, ceea ce face volumul este să
explice riguros, deci să demitizeze, mecanica respectivei fericiri.
Aș remarca de la început cartea ca structură editorială și ca obiect. Primul cuvânt îl au editorii
(și curatorii expoziției), care își afirmă intenția de a așeza proiectul litoralului într-un context
mai larg, social, politic și geografic. Sunt nouă articole despre litoralul românesc și trei despre
alte litoraluri ale Mării Negre. Primele trei articole (Carmen Popescu, Irina Băncescu și Juliana
Maxim) vorbesc despre proiectul urbanistic și arhitectural al litoralului românesc în ansamblul
lui (și e interesant să vezi cum se poate scrie în trei moduri distincte, cu perspective diferite,
despre exact același lucru). Următorul (Irina Tulbure) este tot despre urbanism și arhitectură,
dar focalizat pe arhitectul Cezar Lăzărescu. Apoi urmează câte un articol despre arta
monumentală integrată arhitecturii (Magda Predescu), despre politica turistică a regimului
(Adelina Ștefan), despre oamenii reali și perspectiva socială (Claude Karnoouh) și despre
filmele documentare de propagandă (Adina Brădeanu). În fine, un reportaj fotografic este
grăitor fără cuvinte despre starea arhitecturii litoralului astăzi (Nicu Ilfoveanu). Cele trei
articole despre dezvoltările vecine la Marea Neagră se referă la Bulgaria (Elke Beyer și Anke
Hagemann), URSS (Olga Kazakova) și Turcia (T. Elvan Altan). Ultimul cuvânt îl are postfața
Anei Maria Zahariade, care analizează chiar articolele din volum. În fine, trebuie remarcată și
calitatea designului de carte, realizat de Radu Manelici.
Una din ideile repetat afirmate de multe articole este excepționalitatea proiectului litoralului, în
contextul arhitecturii comuniste românești. Cronologic, dezvoltarea a avut loc între 195219734, adică a coincis în mare cu perioada „Dezghețului”, ceea ce explică parțial faptul că
arhitecții s-au bucurat de o libertate de care n-au mai avut parte nici înainte, nici după.
Unicitatea proiectului litoralului românesc este relativizată însă de așezarea lui în contextul
altor litoraluri, la Marea Neagră și chiar în vestul Mediteranei, în aceeași epocă (paralele cu
dezvoltările de coastă în Languedoc-Roussillon apar în câteva articole). Cel mai asemănător cu
proiectul litoralului românesc este cel bulgăresc, până acolo încât, dinspre occident, cele două
apar ca o singură entitate, cum observă I. Băncescu5. C. Popescu găsește asemănări cu atât
de multe și de diverse exemple din modernismul vestic încât poate afirma că unele dintre
ideile arhitecturii litoralului românesc sunt preluate „direct din practica occidentală”6. În fine,
C. Karnoouh pune litoralul românesc în contextul mai larg al istoriei socialismului european,
demonstrând că ideile aplicate aici nici nu aparțin, de fapt, comuniștilor; ei doar le-au
sistematizat „mai dogmatic și mai birocratic”7.
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O altă idee enunțată în mai multe articole este aceea a „mecanicii”, a faptului că proiectul
litoralului a fost gândit ca un dispozitiv mașinistic care produce efecte automate și
determinate. Este, în primul rând, o punere în scenă de compoziții și „dispozitive” moderniste
abil regizate, o „mecanică a privirii”, o „mecanică vizuală”, susține C. Popescu8. Imaginile
litoralului promovează „mecanisme ale consumului de masă”, observă și J. Maxim. Ea vorbește
și despre „vacanța pedagogică”9, care urmărește educarea automată a omului nou socialist
prin instrumentul cadrului modern, pentru o sociabilitate nouă de concediu, menită să
înlocuiască deprinderile vacanței tradiționale religioase și bazate pe legături familiale. În fine,
politica turistică a comuniștilor e descrisă de A. Ștefan ca o „mecanică instituțională”10
dinamică și eficientă.
ceastă mașină arhitecturală este una tipic modernistă. Mai mult, litoralul e chiar proiectul-far al
modernismului românesc postbelic. E un „modernism decomplexat și optimist”11, cum scrie C.
Popescu, dar unul încă „tăcut” și nenumit, cum observă I. Băncescu, pentru că nu a fost însoțit
de o dezbatere teoretică, iar în loc de „modernism” se folosesc, de fapt, alte cuvinte, precum
„simplu, rațional, sincer, nou”12. Asta nu-l împiedică să fie un adevărat laborator al
tehnologiilor noi și al „markerilor stilistici”13 moderniști, cum spune J. Maxim. Ea pune
proiectul litoralului în legătură directă cu celelalte realizări importante ale modernismului
comunist, marile ansambluri de locuințe din anii ‟60, observând influența incontestabilă pe
care a avut-o imaginea litoralului asupra lor, de la structura urbanistică până la detaliile de
arhitectură. Dintr-o perspectivă artistică, M. Predescu aduce și observația inedită, făcută în
legătură cu felul în care consideră betonul arhitectul Ion Mircea Enescu, că e vorba de un
modernism „poverist”14. În fine, C. Karnoouh se lasă mai puțin furat de esetica „încântătoare”
a modernismului și vede latura brută a modernizării litoralurilor, în România ca peste tot în
Europa, de altfel: ecosistemele de la malul mării au fost iremediabil distruse, iar „litoralul Mării
Negre a fost desfigurat”15.
Comuniștii au importat toate defectele capitalismului, fără să-i imite și câteva din micile
avantaje, mai spune Karnoouh. Observația pe care o fac aproape toate articolele este mica
turnură capitalistă a litoralului comunist, deplasarea interesului dinspre producerea omului nou
spre producerea de bani de la turiștii străini. Cum observă A. Ștefan, după mijlocul anilor ‟60
caracterul social al turismului s-a pierdut pentru un turism de distracții; chiar și discursul oficial
înlocuiește „oamenii muncii” cu „cetățeni”16. Prin aceasta, spune și Karnoouh, litoralul a
contribuit efectiv la o deturnare a mentalităților înspre modernitatea „societății de consum”,
deci și spre formarea unei „clase de mijloc”, chiar aceea care va provoca peste ani răsturnarea
regimului17.
Karnoouh este, de altfel, singurul care ne vorbește în capitolul său despre oamenii reali,
beneficiari ai litoralului, un subiect mai puțin evident decât s-ar părea. Căci, deși face parte
dintr-o perioadă de „umanizare a arhitecturii”18, proiectul litoralului se adresează, mai repede,
omului modern ca utopie generică. Statul comunist a „oferit” vacanțe „maselor”19. Totuși,
subliniază Karnoouh, concediul la mare nu era chiar pentru toți românii. O întreagă clasă,
deloc neglijabilă ca număr, cea a țăranilor, nu accedea, de fapt, la fericirea litoralului; ba chiar
și muncitorii erau puțini; majoritatea celor sustrași cu succes „vacanțelor la țară” erau
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funcționari, cadre tehnice, profesori etc. Cât despre turiștii străini, aceștia observau imediat
neșlefuirea în „urbanitate balneară” a serviciilor de pe litoralul românesc20.
Într-adevăr, așa cum au intenționat editorii-curatori, „vederile încântătoare” analizate aici nu
se transformă deloc într-o „fabrică a nostalgiei”21. Oamenii reali nu s-au prea potrivit
mecanismului la care s-a făcut complice arhitectura. Cel mai direct ne demonstrează acest fapt
fotografiile lui N. Ilfoveanu, care ne arată astăzi arhitectura modernă a litoralului fără oameni,
abandonată și înghițită (literalmente) de vegetație; oamenii sunt pe nisip sau în apă.

Note:
1 Ana Maria Zahariade, „Despre mitul efemer al litoralului românesc”, p. 250.
2 Juliana Maxim, „Vederi încântătoare. Politici ale seducției la începuturile turismului de litoral
din România socialistă”, p. 71.
3 Nicu Ilfoveanu, „Litoral 2013-2014”, p. 204.
4 Ana Maria Zahariade, p. 251.
5 Irina Băncescu, „Proiectul comunist al litoralului românesc. Arhitectura între constrângeri
politice și turism de masă în contextul european postbelic”, p. 61.
6 Carmen Popescu, „O mecanică eficace: litoralul românesc în anii socialismului”, p. 21, p. 36.
7 Claude Karnoouh, „De la particular la general, sau cum și-a confirmat România comunistă
integrarea în capitalismul mondial prin vastul proiect social și apoi turistic de urbanizare a
litoralului de la Marea Neagră”, p. 149.
8 C. Popescu, p. 34-35.
9 J. Maxim, p. 83.
10 A. M. Zahariade, p. 254.
11 C. Popescu, p. 23.
12 I. Băncescu, p. 46.
13 J. Maxim, p. 81.
14 Magda Predescu, „Arhitectura și arta monumentală pe litoralul românesc în perioada
«Dezghețului» politic. Dezvoltarea taberei de tineret de la Costinești (1970-1972)”, p. 117.
15 Claude Karnoouh, p. 157.
16 Adina Ștefan, „De la «oamenii muncii» la «cetățeni»: turism individual, turism «la alegere».
Politicile turistice în România anilor 1960-1970”, p. 128
17 C. Karnoouh, p. 156.
18 C. Popescu, p. 23.
19 C. Karnoouh, p. 150.
20 Ibid., p. 154.
21 Kalliopi Dimou, Sorin Istudor, Alina Șerban, „Introducere”, p. 9.
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CONCURS

Primăria Municipiului Constanță lansează un concurs deschis de idei pentru designul de
mobilier urban destinat comercializării de fructe, legume și flori.
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Tema de proiectare urmăreşte amplasarea acestora pe toată raza Municipiului Constanţa avand ca
obiectiv îmbunătăţirea aspectului vizual al oraşului cat şi modernizarea infrastructurii pentru
desfaşurarea unui comerţ civilizat , la cote cat mai înalte
Se propune realizarea a câte 2 modele tip - chiosc (2 pentru flori şi două pentru legume/fructe ),
pentru comercializarea de flori şi legume-fructe care să se încadreze din punct de vedere arhitectural şi
urbanistic în peisajul urban al oraşului Constanţa. (vezi Format)
Beneficiarul acestui concurs de idei nu va fi doar administraţia locală ci şi orasul în sine împreună cu
locuitorii săi, concursul dând astfel posibilitatea participanţilor să-şi manifeste latura artistică pentru a
contribui la înfrumuseţarea oraşului în care locuiesc.
Termenul de depunere al proiectelor este 22 Octombrie 2015.
Sunt invitaţi să participe la concurs studenţi/absolvenţi de studii universitare de specialitate ca
arhitectura/urbanismul/constructile/artă şi alte asemenea
Evaluarea proiectelor se va realiza exclusiv în conformitate cu criteriile de evaluare calitativă stabilite
prin tema de concurs în ordinea importanței.
Juriul este format din:
1 Membru reprezentant al Societatăţii Civile
1 Membru reprezentant al Camerei de Comerţ, Navigaţie şi Agricultura, Constanţa
1 Membru Direcţia Judeţeană de Cultură Constanţa
2 Membrii O.A.R. Constanţa
1.Membru Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa
Arh Tănase Elena Luiza - Arhitect Şef Primăria municipiului Constanţa
Camelia Dudas - Director Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Constanţa,
Primăria municipiului Constanţa
Urb. Buculeasa Andreea Eugenia - inspector Direcţia Urbanism, Biroul Strategii Urbane, Primăria
municipiului Constanţa
Decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.
Premii:
Premiul I - 5.000 euro
Premiul II - 2.000 euro
Premiul III - 1.000 euro
Calendar concurs
Lansare concurs - 1 Septembrie 2015
Data și ora limită pentru înscrierea în concurs şi predarea proiectelor (inclusiv termenul limită pentru
proiectele trimise prin poştă) - 22 Octombrie 2015 ora 16:00
Data expunerii proiectelor în cadrul unui Hypermarket - 23 Octombrie 2015 ora 10:00
Data și ora pentru jurizarea proiectelor -23 Octombrie 2015 ora 12:00
Data și ora pentru afişarea rezultatelor şi anunţarea câştigătorului -23 Octombrie 2015
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Observatorul Urban
București

Conferința
"Așezămintele Brâncovenești: un model ctitoricesc"

de Florin BĂLTEANU

Miercuri, 14 octombrie, are loc, la Curtea Veche, cu începere de la ora 19:00,
conferința "Așezămintele Brâncovenești: un model ctitoricesc", un eveniment dintr-un proiect
al Asociației Istoria Artei ce vizează reconstituirea istoriei Așezămintelor cu ocazia împlinirii a
180 de ani de la înființarea acestora.
Prezintă Oana Marinache - istoric de artă licenţiat al Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei
din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti şi doctorand în cadrul aceleiaşi
universităţi.
Intrarea 3 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiei organizate la Palatul Voievodal
Curtea Veche.
Conferința face parte dintr-un proiect cultural finanțat de AFCN care include și un tur
ghidat al bisericii Domnița Bălașa (11 octombrie, 11:30, cu Oana Marinache și Mihai
Brâncoveanu), o conferință despre legătura dintre Așezăminte și parcelarea Șerban Vodă (20
octombrie, 19:00, Casa Ion Mincu, susținută de Andrei Răzvan Voinea) și expoziția
"Așezămintele Brâncovenești: 1835-2015" (12 noiembrie, 18:30 - vernisaj, Casa de Cultură
Friedrich Schiller).
..........................................................................................................................................

Anul acesta marcăm 180 de ani de la testamentul ctitoricesc al Bănesei Safta Brâncoveanu,
redactat în octombrie 1835 și întărit de Domnitorul Alexandru Ghica și Mitropolitul Neofit, prin
care înființa Spitalul Brâncovenesc și îl unea, sub o singură epitropie, cu Biserica Domnița
Bălașa, azilul și școala ei, astfel luând ființă Așezămintele Brâncovenești. Acestea au fost, mai
bine de 150 de ani, un model instituțional filantropic, religios și spitalicesc de
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seamă, capabile să se administreze și dezvolte pe baza averii și arenzilor moșiilor
brâncovenești cu care au fost înzestrate.
Proiectul Asociației Istoria Artei vizează reconstituirea istoriei Așezămintelor Domniței Bălașa și
Brâncovenești, a căror moștenire a dăinuit din veacul al XVIII-lea până la 1984-1985. Prima
conferință, ce va avea loc la Curtea Veche, în 14 octombrie, de la ora 19:00, are în vedere
reconstituirea istoriei Așezămintelor Brâncovenești, a căror moștenire a dăinuit din veacul al
XVIII-lea până la 1984. Biserica (1742-1744), Azilul de văduve, femei bătrâne și sărace și
Scoala primară de băieți (înființată în 1745) se constituie intr-o prima ctitorie, la inițiativa
Domniței Bălașa Brâncoveanu Lambrino. Biserica cu hramul Botezul Domnului, ruinată de
cutremurul din 1838, a fost reparată în 1842, dar a fost dărâmată în 1871, împreună cu casele
vechi ale domniței. În 1750-1753, tot la inițiativa Domniței Bălașa, se înființează Azilul de
femei bătrâne și sărace și se adaugă Biserica cu hramul Înălțarea Domnului, ulterior ruinată și
ea.
Spitalul Brâncovenesc rămâne unul dintre complexele sanitare și filantropice model al secolelor
al XIX-XX-lea, fiind construit între 1835 - 1838 de ctitora Băneasa Safta Brâncoveanu și extins
ulterior în 1842, 1855-1857 și refăcut la începutul secolului al XX-lea. În perioada 1838 - 1842
Biserica Domnița Bălașa este construită din nou de Băneasa Safta Brâncoveanu, în stil neogotic, fiind pictată de Nicolae Polcovnic; căzută în ruină în perioada 1870-1880, este demolată
în 1881.Între 1870-1876 se ridică un nou local pentru Azilul de femei și școală primară
Domnița Bălașa (1875, desființată în 1898) în Calea Rahovei nr. 3. Perioada de glorie a
lăcașului de cult datează din 1880 – 1885, odată cu rectitorirea Bisericii Domnița Bălașa
(singura clădire existentă și astăzi, din întregul complex). Planurile li se datorează arh.
Alexandru Orăscu, arh. Carol Beniș și arh. Fr. Hartmann, care au fost avizați de arh. Lecomte
de Nouy. Antrepriză: Dobre Nicolau sub coordonarea arh. Carol Beniș.
Prezintă Oana Marinache - istoric de artă licenţiat al Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei din
cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti şi doctorand în cadrul aceleiaşi universităţi
și într-un program P.O.S.D.R.U. R.E.A.D. al Academiei Române. Lucrarea monografică de
debut, „Cristofi Cerchez, un vechiu arhitect din Bucuresti” (Editura ACS), a fost lansată în
2012. În 2013 a publicat lucrarea de licență, „Reședințele Știrbey din București și Buftea:
arhitectura și decorația interioară” (Editura ACS). În 2014 a tradus și editat Nadeja Știrbey,
Jurnal de prințesă 1916-1919 și a scris „Louis Pierre Blanc, o planșetă elvețiană în serviciul
României” (co-autor Cristian Gache, Editura Istoria Artei), precum și „Știrbey: reședințe, moșii,
ctitorii” (Editura ACS). În 3 aprilie 2015 a lansat la Palatul Suțu albumul „Arhiva de arhitectură
1830-1860: o colecție unică de planuri și schițe”, al cărei co-editor este, alături de Cristian
Gache, lucrare care cuprinde și o parte din proiectele publice din domnia lui Bibescu Vodă
(Editura Istoria Artei). Ultima aparitie editoriala este "Edmond Van Saanen-Algi, de la Baletele
rusești la Palatul Telefoanelor", o lucrare semnata de istoricii de artă drd. Oana Marinache și
dr. Gabriel Badea-Păun, fiind al doilea volum din colecția „Arhitecți de neuitat” și apare într-o
concepție grafică a lui Cristian Gache.
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă
în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de
conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt
în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.
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Agerpres

Proiectul de restaurare a Cetăţii Medievale
din Târgu Mureş se va încheia în octombrie

Primarul municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, a anunţat că proiectul de
restaurare şi valorificare a Cetăţii Medievale, în valoare de peste 29,2 milioane de
lei, se va încheia în luna octombrie, însă până atunci obiectivul va fi redeschis
parţial publicului începând de vineri.
Dorin Florea a arătat că proiectul "Reamenajarea şi conservarea Cetăţii Medievale" a
fost întârziat din cauza unor probleme de proiectare şi a unor descoperiri arheologice, unele
unice în România. Printre acestea se numără un atelier de prelucrare a bronzului din secolul
al XV-lea, care este prima structură industrială de acest fel cel puţin în Transilvania, pivniţa
unei case din secolul al XV-lea care are o adăugire din secolul al XVI-lea, de asemenea o
fabrică de cărămidă din perioada secolelor XVI-XVII, care s-a dovedit a fi primul monument
industrial din România, o bucătărie aproape completă din secolul al XVII-lea.
În zona bastionului măcelarilor a fost identificată poarta de nord a cetăţii şi un sistem
de captare a apei folosite ca drenaj, ceea ce dovedeşte existenţa unui sistem complex de
infrastructură. Prin acest proiect, Primăria Târgu Mureş şi-a propus reamenajarea şi
conservarea Cetăţii Medievale cu o suprafaţă de aproape 4,3 hectare, introducerea
ansamblului în circuitul turistic al zonei, punerea în siguranţă şi refuncţionalizarea clădirilor şi
a incintei. În cadrul proiectului de reabilitare se regăsesc lucrări de consolidare, reamenajare
şi reabilitare a clădirilor, aleilor, sistemelor de apă, canalizare şi drenaj, precum şi restaurarea
componentelor artistice din incintă. În plus, toate cele patru corpuri de clădire din cetate au
intrat în reabilitare, precum şi cele 7 bastioane - Tăbăcarilor, Mic, Porţii, Croitorilor,
Măcelarilor, Dogarilor şi Blănarilor - cărora li s-au stabilit deja destinaţiile (centre de
conferinţe, săli de expoziţii, ateliere, săli de spectacole, centre de informare turistică, spaţii
muzeale etc.). Proiectul prevede restaurarea componentelor artistice - picturi, stucaturi,
fresce, elemente decorative exterioare, tâmplării - amenajarea căilor de acces pietonale,
instalaţii electrice exterioare, restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor (zidurile exterioare
şi interioare), amenajări peisagistice şi a unui parc arheologic pentru evidenţierea obiectivului
reabilitat, reclame şi indicatoare turistice. Din valoarea totală a proiectului, de peste 29,2
milioane de lei, peste 21,7 milioane de lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă prin
Programul Operaţional Regional, iar contribuţia municipalităţii este de 1,9 milioane de lei.
Prima fortăreaţă din Târgu Mureş a fost construită pe actualul amplasament în anul
1492, din dispoziţia voievodului Transilvaniei, Ştefan Bathory, iar Cetatea a luat forma
actuală între anii 1602 - 1652, sub conducerea judelui Borsos Tamas.
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HomeFest sau reabilitarea culturală a blocurilor

Text: Jean-Lorin Sterian
Am început să organizez teatru și performance acum șapte ani sub titulatura lorgean
theatre, primul teatrul de sufragerie din România. În primii ani evenimentele s-au întîmplat
numai în propria garsonieră, apoi spectatorii și-au dorit să găzduiască la rîndul lor
spectacole. Așa a apărut campania ”Se joacă cu casa deschisă” care a însemnat o stagiune
răspîndită prin casele și apartamentele Bucureștiului. HomeFest a fost pasul firesc: un
festival artistic organizat în spații domestice. Dacă primăriile se ocupă de reabilitarea
exterioară a blocurilor, noi ne-am propus să reabilităm blocurile pe interior, prin artă de
toate felurile. HomeFest înseamnă teatru, expoziții (în camere și pe scara blocului) dans
contemporan, conferințe, workshop-uri și concerte. Orice act cultural care întîmplă în spațiul
public, noi ne-am propus să-l aducem în casele oamenilor. Mai multi locatari ai
apartamentelor Bucurestiului au devenit, de la prima ediție, gazde de evenimente. Noi i-am
numit, cu drag, parodiind terminologia de oengiști, operatori culturali domestici. Invitații sînt
vecinii de bloc, cartier si străini.
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HomeFest propune transpunerea artei contemporane în spațiul privat și locuit.
Timp de o săptămînă, locuitorii Bucurestiului au ocazia de a se întîlni în diverse apartamente
pentru a avea o experiență culturală inedită în blocul în care locuiesc sau în apropierea
acestuia. Astfel, membrii unei comunități au ocazia sa interacționeze cu ceilalți spectatori,
într-un context diferit de cel cu care sînt obișnuiti. Mai mult, ei au ocazia să descopere noi
valențe ale spațiului domestic și ale blocului care conține acest spatiu, să se apropie de
cartier în alt fel decît au facut-o piana acum. Ca și în anii trecuți, proiectul nostru se bucură
de sprijinul financiar al AFCN, iar din acest an, și de cel al ARCUB. 2015 înseamnă 17 case și
apartamente, și tot atîtea performance-uri, cu 35 de artiști din Norvegia, Israel, Iran,
Finlanda, Austria și, desigur, România.
Între public și artiști se stabilește o legătura mai directă decît în spațiile de joc
obișnuite, iar spectatori au ocazia de a interacționa altfel decît de obicei. Locul unde se
întîlnesc toți actanții l-am numit domestic box, definit ca spațiul locuit în care au loc acte
performative asumate, care păstrează sau nu o formă dramatică. Acesta se activează,
desigur, atunci cînd el se produce o întîlnire, cea dintre artiști și public, întîlnire mediată de
gazdă direct (prin organizare) și indirect, prin spațiul pus la dispoziție, care devine implicit
scenografia tuturor spectacolelor desfășurate în acea casă. Homemade culture este ceea ce
se naște din această întîlnire, produsul viu generat în și de spațiul domestic.
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Spre deosebire de black box, un spațiu care poate fi cu ușurință adaptat,
micșorat, colorat, imaginat și re-imaginat, transformat conform nevoilor spectacolului și
relației pe care regizorul sau artiștii vor să o creeze între audiență și performeri, domestic
box-ul nu este niciodată neutru. Dacă în black box lipsa de repere este una estetică, pereții
lui negri suportînd orice modificare, în domestic box sînt provocate normele teatrale, cu
scopul de a produce însă ceea ce și-a propus dintotdeauna teatrul: o întîlnire. Esențial
pentru HomeFest este faptul că spectatorii nu plătesc bilet, ci aduc cîte o carte. Cărțile
strînse ne vor ajuta să știm exact cîte persoane au participat la evenimentele noastre, fiind
donate unei organizații care și-a propus refacerea bibliotecilor rurale. Desigur, capacitatea
redusă a spațiilor reduce din start posibilitatea participării unui număr mare de oameni,
transformînd festivalul într-unul exclusivist. Uneori e plăcut să afli, în calitate de organizator,
că oamenii vorbesc despre ceea ce ai făcut, fără ca să fi avut șansa să participe vreodată în
mod direct. Într-o societate a transparenței, misterul trebuie prețuit și prezervat.
Despre HomeFest
HomeFest (17 – 24 octombrie 2015) este primul festival artistic care se
desfășoară în case și apartamente. Dacă primăriile se ocupă de fațade, noi vă
propunem reabilitări interioare prin piese de teatru, dans contemporan, filme,
workshop-uri și concerte. Începând cu 2014, HomeFest aduce arta în spațiul
domestic, transformă sufragerii și dormitoare în scene, oferă un bun prilej de a
vă întâlni vecinii și în altă parte decât pe scara blocului sau la piață. HomeFest
înseamnă cultură de casă!
Ce presupune HomeFest, mai concret?
Spectatorii au astfel șansa să aibă o experiență culturală inedită chiar în blocul în care
locuiesc sau în apropiere. Între public și artiști se stabilește o legatură mai directă decât în
spațiile de joc obișnuite, iar spectatorii, vecinii și invitații lor au ocazia de a interacționa și de
a se raporta mai strâns la cartierul și blocul din care fac parte. Spațiile sunt puse la
dispoziție de persoanele care vor să găzduiască spectacolele și să își transforme temporar
spațiul de locuit într-unul deschis artei. Acestor persoane noi le spunem “operatori domestici
culturali”, ceea ce înseamnă că sunt niște gazde minunate (și speciale).
HomeFest este un proiect inițiat de lorgean theatre, finanțat de Administrația Fondului
Cultural Național (AFCN) și ArCuB
Parteneri: Graphis 122, tranzit.ro, Forumul Cultural Austriac.
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu
reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este
responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi
folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Proiect cultural finanțat de ArCuB în cadrul Programului cultural „Ești București”.
Mai multe detalii pe https://homefest2015.wordpress.com/home/
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Proiectul „O casa la tara”, premiat in cadrul
Anualei de Arhitectura, prezentat la RIFF 2015

Arh. Mihai Ene va prezenta in
sesiunea plenara RIFF 2015, pe 27
octombrie, proiectul „O casa la tara”,
castigator la Anuala de Arhitectura
2015, la sectiunea de Arhitectura
rezidentiala – locuinte individuale.
Proiectul a fost inclus si pe lista nominalizarilor la Premiul Rural al Grupului
OAR.
Expoconferinta internationala de arhitectura RIFF dedicata Acoperisurilor, Izolatiilor,
Fatadelor va fi organizata pe 26 si 27 octombrie la Radison Blue Hotel, Bucuresti.
Arh. Mihai Ene a absolvit in anul 1996 Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”,
Bucuresti si in 2005 a fondat biroul de arhitectura Ene+Ene Arhitectura.Intre anii 2010 si
2014 a detinut functia de vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor, filiala Bucuresti.
In realizarea proiectului „O casa la tara” arhitectul a apelat la produse si tehnici traditionale,
potrivite stilului de viata a unei familii tipice care lucreaza in Bucuresti iar la sfarsit de
saptamana cauta sa se retraga intr-un loc linistit, la 40 de km distanta de capitala, in satul
Poienarii Rali, jud. Prahova.
Unul dintre principalele obiective propuse, si probabil cel mai dificil, a fost imaginarea unui
obiect arhitectural care sa nu altereze calmul vizual al contextului in care se afla. Aceasta
dorinta a influentat toate deciziile majore – tipologie, volumetrie, proportii, materiale sau
tehnologie.
O casa de vacanta in viziunea arhitectului Mihai Ene ar trebui sa se apropie de membrii unei
familii si de eventualii oaspeti, conducand la un tip de interactiune umana pe care viata
contemporana cu greu o mai permite.
Arh. Mihai Ene a incercat sa obtina prin proiectarea casei de vacanta la tara o locuinta
primitiva cu mai multe spatii individuale organizate in jurul unui spatiu principal acoperit cu
sarpanta si cu o vatra deschisa catre cer. O incapere centrala focalizeaza toate energiile si
activitatile, fiind inconjurata de un inel de spatii secundare ce ofera intimitate. Unul dintre
aceste spatii perimetrale este o terasa acoperita, cu deschidere catre peisaj.
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Initiativa implicarii arhitectilor si constructorilor pentru un mediu construit responsabil in
mediul rural va fi promovata in cadrul expo conferintei RIFF in extenso, in cadrul unei
dezbateri. Cu acest prilej va fi lansata si „Campania Nationala pentru Crearea unei Banci de
Proiecte de Arhitectura Rurala Contemporana”.
Dezbaterea “Arhitecti ti constructori pentru sustenabilitatea spatiului construit la sate: roluri
si responsabilitati” se va desfasura pe 26 octombrie, orele 14.00-15.50, la Radisson Blu
Hotel, Sala Atlas.
Expoconferinta RIFF face parte dintr-o serie de conferinte dedicata arhitectilor, organizate
anual in Romania de ABplus Events, organizator profesionist cu o experienta de 18 ani in
sectorul arhitecturii si constructiilor, alaturi de LAUD, INGLASS, si GIS.
Scopul acestor conferinte organizate in parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania
consta in promovarea exemplelor de buna practica ale arhitecturii europene si mondiale,
impartasirea cunostintelor si a realizarilor remarcabile ale arhitecturii contemporane de catre
unele dintre cele mai premiate birouri de arhitectura din lume
Pentru informatii suplimentare despre evenimentul RIFF Bucuresti, vizitati
www.bucharest.ieriff.eu.
......................................................................................................................................
Ordinul Arhitecților din România, filiala București, a premiat cele mai bune lucrări
de arhitectură și proiecte adiacente acestui domeniu realizate de-a lungul anilor 2014 –
2015. Câștigătorul secţiunii Arhitectură rezidenţială / locuinţe individuale este proiectul ”O
casă la ţară”, gândit de arhitecții Adela și Mihai Ene, prin biroul de proiectare Ene+Ene
Arhitectură. La proiect au colaborat inginerul structurist Gabriel Nețoiu și arhitectul Radu
Malașincu. Pentru realizarea acestei clădiri, arhitecții au apelat la produse și tehnici
tradiționale. ”O casă de familie ar trebui să apropie membrii familiei și eventualii lor oaspeți,
conducând la un tip de interacțiune umană pe care viața contemporană cu greu o mai
permite. Am încercat să obținem acest lucru printr-o reinterpretare a unei tipologii
arhetipale de casă: locuința primitivă cu mai multe celule individuale organizate în jurul unui
spațiu principal acoperit cu șarpantă și cu o vatră deschisă către cer”, arată autorii
proiectului. ”O încăpere centrală care focalizează toate energiile și activitățile, înconjurată
de un inel de spații secundare ce oferă intimitate. Unul dintre aceste spații perimetrale este
o terasă acoperită, cu deschidere către peisaj.”
Ediția din acest an a Anualei de Arhitectură a inclus și o secțiune nouă,
Arhitectură participativă şi acţiuni civice, dedicată promovării unor proiecte comunitare. O
altă noutate a fost secțiunea includerea secțiunii Arhitectură temporară care a premiat
expoziții care au inclus proiecte de amenajare complexe. „2014 a fost un an în care s-a
vorbit mult despre arhitectura de calitate. Ne bucură să vedem că o parte dintre proiectele
câștigătoare sunt foarte cunoscute în rândul publicului larg”, declară Emil Ivănescu,
vicepreședinte OAR București.
Sursa:
http://cpi.imobiliare.ro/dezvoltare-personala/casa-la-tara-premiata-la-anuala-de-arhitectura2015
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ANAF ORGANIZEAZĂ O LICITAŢIE PENTRU ATRIBUIREA LUCRĂRILOR DE
PROIECTARE A NOULUI SĂU SEDIU CENTRAL ŞI CENTRU DE DATE
ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) organizează o
licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de proiectare a noului său sediu central şi
centru de date.
Viitoarea clădire va avea două subsoluri + parter + 7 etaje şi o suprafaţă
construită desfăşurată de 15.000 de metri pătraţi. Clădirea ar urma să se construiască pe
un teren donat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în apropierea Lacului Morii, din
Capitală (Splaiul Independenţei nr. 323 A). Construcţia centrului de date face parte din
proiectul de reorganizare al ANAF, realizat în parteneriat cu Banca Mondială.
Activităţile de proiectare scoase la licitaţie constau în elaborarea tuturor
documentelor necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea studiului
de fezabilitate, studiu geotehnic, PUD, intocmirea documentatiilor de avize, a proiectului
tehnic, a detaliilor de executie, verificarea tehnica a proiectarii prin intermediul verificatorilor
de proiect autorizati pentru fiecare specialitate in parte, urmarirea executiei în conformitate
cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de
construire. Valoarea estimatã a contractului de proiectare este de 1,56 milioane lei.
Proiectantul va fi ales după "oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic" .
Criteriile de selecţie sunt:
Pretul ofertei 40 % Descriere: Componenta financiara
Criteriul tehnic format din: 25 %, Descriere: I. Eficienta Investitiei - 25 puncte :
PI=13,16%(p1+p2+........+p9)
Criteriul tehnic 15 %, Descriere: II. Functionalitatea Investitiei - 15 puncte:
PII=13,04%(p1+p2+.......+p11)
Criteriu tehnic 20 %, Descriere: III. Economia Investitiei - 20 puncte:
PIII=3,64%(p1+p2+...... +p6)
Punctaj maxim componenta tehnica: 60.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor de proiectare este 10 noiembrie 2015.

Comunicat oficial ANAF:
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/anunturi/20150929083752_comunicat_ref_co
nstructie_centru_de_date_si_sediul_aparatului_central_al_anaf.pdf
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Turnul Sfatului

Sibienii au alergat și donat: 6.700 de lei și
45 kg de monede pentru un nou spital

De Traian DELEANU

Zeci de sibieni, cu mic cu mare, pe jos sau pe bicicletă, au luat parte sâmbătă
dimineața la un cros caritabil, donând fiecare cel puțin un leu, pentru construcția primului
spital de oncologie și hematologie pediatrică din România, relatează Agerpres. Acțiunea s-a
desfășurat simultan și în alte zece orașe din țară.
Cel care a organizat crosul de la Sibiu, Marius Florin Dinu, un tânăr inginer de la o
companie multinațională din oraș, a fost impresionat de povestea copiilor bolnavi de cancer,
care nu au încă un spital pentru tratament, și a decis să se alăture pe Facebook campaniei
de strângere de fonduri.
Tânărul declară, cu modestie, că nu este membru fondator al asociației din
București, care a inițiat campania umanitară, ci „doar un împuternicit”.
„Eu sunt doar împuternicit. Sunt zece oameni din București, membri fondatori. I-am
găsit pe Facebook. Suntem la a cincea acțiune în acest an, la Sibiu. Până acum, am strâns
6.700 de lei și 45 de kilograme de monede. Următoarea acțiune e pe 7 noiembrie, ora
10,00, indiferent cum va fi timpul”, a declarat sâmbătă, pentru Agerpres, Marius Florin
Dinu. Tată a doi copii sănătoși, Marius și-a mobilizat toți colegii și prietenii și a început să
strângă leu cu leu pentru copiii bolnavi de cancer. El se află la prima acțiune caritabilă și
este decis să facă aproape orice pentru a strânge bani pentru această cauză nobilă.
Inițiatorii proiectului și-au propus să strângă în trei ani 80 de milioane de lei, cât ar costa
construcția unui spital nou, la București, cu 50 de paturi, două săli de operație complet
echipate, secție de radioterapie și secție de transplant medular, fără a cere bani de la stat.
Pentru strângerea acestor bani, fiecare român ar trebui să doneze un leu, la fiecare nouă
luni, pentru primul spital de oncologie și hematologie pediatrică din România.
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DE LA CITITORI

Marea gradina centrala a Bucurestilor

de la ing. Dan GHELASE
Profitand de campania electorala a alegerilor locale din Bucuresti care demareaza,
am propus unui tanar candidat la Primaria Sector 5 - Ovidiu Raetchi un valoros proiect al
arh.Dorin Stefan, ce isi asteapta materializarea de peste 15 ani...Dar stiti cu ce primari am
fost blagosloviti pana acum...!
Si ideea este imbratisata cu entuziasm:
http://www.agerpres.ro/politica/2015/09/22/raetchi-zidul-palatului-parlamentului-trebuiedaramat-10-03-55
chiar propunandu-se un pact pt toti candidatii la functii edilitare in jurul acestui proiect...
O prima dezbatere de lucru a fost deja organizata la Parlament in Club, grupand renumiti
arhitecti, peisagisti, reprezentanti ai Patriarhiei si Societatii Civile...

Arh.Dorin Stefan prof.Univ.Dr.Arhitect, varf in proiectarea de arhitectura si urbanism
actuala, castigator de concursuri ale bienalelor nationale de arhitectura, dar si
internationale... a gandit aceasta realizare in cadrul competitiei *Bucuresti 2000*, apoi a
prezentat-o si la Dezbaterea Societatii Civile de la BAR din 2010 incantand asistenta...
Iata ca acum fiind solicitat pt idei urbane de perspectiva am avut ce promova - idee venind
*manusa* pt entuziasmul viitorului - o actiune ampla...realizabila treptat si fara cheltuieli
enorme, chiar foarte fezabila accesarii de contributii internationale... Ea se complecteaza si
cu renovari in zona Pietei Rahova, implicand Palatul Bragadiru (fost club al salariatilor
fabricilor omonime) si complexul Fabricii de Bere - cuprinzand si importante componente
sociale, precum locuinte sociale si locuri de munca si scolarizari in meserii pt localnicii
defavorizati endemic...
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In zona Rahova deja au demarat proiecte
initiate de arh.Mario Kuibus, autorul deja al
renovarii Vamii Antrepozite, cunoscutele TUB
si PIDU...
Ramane insa de a face o decupare realista si
economica in aceste gandiri arhitecturale cam
fanteziste... specifice epocii Oprescu!
Au avut contributii si simpaticul nostru coleg
Andrei Birsan, care inafara unei excelente
mini-expozitii foto cu imagini din sector, a
lansat cu umor si bine-simtite sageti la adresa
edililor si politicienilor actuali...
Ba chiar o aprobare cu promisiune de sprijin a venit si dinspre repezentantii Patriarhiei
Romane.

In loc de concluzie:
https://www.facebook.com/raetchiprimarla5/posts/1631885823749237?pnref=story

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!
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