13 și 14 IUNIE 2015

,,SOMEȘUL PRINDE VIAȚĂ”
INFO 1

PRIMA EDIȚIE PE MALURILE SOMEȘULUI
ÎNTRE PODUL NAPOCA ȘI PODUL HOREA

de arh. Mircea ȚIBULEAC

Coincidența

fericită a făcut ca în

perioada 12-14 iunie să fiu prezent în
Cluj-Napoca, unde m-au așteptat o serie
de surprize plăcute.
Prima surpriză, cu toate că aflasem
de ea, a fost această primă ediție a
proiectului SOMEȘ DELIVERY, inspirat
din STREET DELIVERY, proiect care se
desfășoară în București, Timișoara și Iași.
Acesta este un eveniment-manifest
pentru un oraș mai prietenos și
împlinește 10 ani de la prima ediție care
a avut loc la București. În Timișoara s-a
întâmplat a VII-a ediție, iar la Iași cea
de-a III-a.
În acest an Fundația Cărturești și
Ordinul Arhitecților din România au
organizat un weekend național dedicat
spațiului public și recuperării peisajului
urban de către pietoni și comunitate.
Până la evenimentul de la Cluj,
proiectul s-a desfășurat având ca motto:

,,Închidem strada pentru mașini și o
deschidem pentru oameni.”
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Principiul de bază și ideea pentru care
inițiatorii au demarat acest proiect a rămas
valabilă, dar a fost gândită pentru a se
adresa unui altfel de spațiu public de care
Clujul beneficiază, dar care din păcate este
neglijat, la fel ca majoritatea albiilor râurilor
care străbat orașele României.
Pentru a descrie evenimentul la care
am avut șansa să particip cred că cel mai
corect este să reproduc textul pe care l-am
găsit în pliantul evenimentului:

,,Someș Delivery este un proiect
independent care provoacă și probează
ideile

comunității

pentru

integrarea

Someșului în viața orașului Cluj-Napoca.
Gândit pe termen lung, Someș Delivery
abordează în fiecare an un alt segment al
râului

pe

care

îl

analizează

perspectivă pluridisciplinară.

dintr-o

Primăria și

Consiliul Local Cluj-Napoca vor primi la
finalul fiecărei ediții un raport concluziv, ca
suport al efortului lor de transformare a
Someșului într-un spațiu al clujenilor. Ediția
2015 este una pilot, de testare, care își
propune în primul rând construirea unui
cadru, a unei platforme de întâlnire pentru
cei interesați de Someșul din Cluj, precum
și a unei baze de date despre acesta. Miza
acestei ediții este atragerea atenției asupra
Someșului, declanșarea unei reflecții asupra
rolului

său

și

creșterea

unei

dorințe

comunitare de apropiere a râului. Ne
propunem să canalizăm aceste așteptări și
energii către decidenții în privința spațiilor
publice”.
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După ce am parcurs și eu ca și voi aceste
câteva informații, înarmat cu aparatul de
fotografiat, am plecat de la hotel către locul
unde depistasem pe hartă că se vor desfășura
evenimentele.
Cu toate că nu era încă ora zece, se anunța
o zi extrem de călduroasă. Cred că deja
temperatura se apropia de 30 °C. După circa 15
minute, am ajuns la țintă. Organizatorii
împreună cu voluntarii care îi ajutau erau pe
cale de a finaliza ultimele pregătiri pentru ceea
ce avea să se întâmple în prima parte a zilei de
13 iunie.
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Cei harnici și cei care au început
programul acestei zile au fost copii. Ei au
așternut pe hârtie cum își imaginează fiecare
viitorul albiei Someșului pe tronsonul luat în
studiu la această ediție. Organizatorii le-au
pregătit o plașă generos de mare și ustensile
din belșug.

Era imposibil ca entuziasmul acestor
copii să nu fie molipsitor. Am realizat acest
efect nu numai pe mine, dar și în jurul meu.
Colegii mei, Șerban TIGĂNAȘ și Vlad
GAIVORONSCHI, se pare că au împărtășit
același sentiment. Amândoi așteaptau să
înceapă al doilea moment din program. Ceea ce s-a și întâmplat în câteva minute.
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Vernisajul expoziției a fost deschis de
dl Mihai MATEIU de la Fundația Cărturești,
definind intențiile evenimentului aflat în
premieră la Cluj. El a fost organizat de
fundația Cărturești, Ordinul Arhitecților din
România și asociația MINIMASS al cărui
reprezentant este dl arhitect Marius Cătălin
MOGA, aflat și el de față, evident marcat
de

efortul

depus

în

organizarea

și

realizarea instalațiilor care ne înconjurau în
acel moment.
Cu scuzele de rigoare față de cei care
știu deja despre proiect, dl MATEIU repetă
descrierea

evenimentului

pe

care

am

MIHAI MATEIU

reprodus-o pe prima pagină a articolului.

MIHAI MATEIU

Cei interesați, pot descărca imaginile cu
ajutorul următoarelor link-uri:
Foto: http://we.tl/NYdrJJwCek
Video: http://we.tl/hx3xCNFMKs

MARIUS
MOGA
MINIMASS
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FUNDAȚIA CĂRTUREȘTI

Cireșele au fost la mare căutare. Ideea de a fi servite în găleți cu apă rece a fost apreciată de
întreaga audiență, care urmărea cuvântările celor doi organizatori, de la mic la mare.

Cum era de așteptat, mass-media nu a ratat
ocazia să ceară informații. Cel vizat a fost cel
mai înalt reprezentant al Ordinului Arhitecților
din România, dl Șerban ȚIGĂNAȘ.

Până și cei mai mici participanți au căzut pe
gânduri după ce au asistat cu răbdare la
prezentarea proiectului-manifest. La final au fost
coborâte banner-ele suspendate pe schele. Pe ele
cei prezenți au putut afla care au fost proiectele
prezentate la această ediție dintre care o parte
erau realizate chiar în preajma noastră.
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Un alt proiect care mi s-a părut extrem de interesant aveam să-l descopăr în plimbarea mea
pe
pe care
care urma să o fac pe Someș, mergând în amonte.

Pentru citirea proiectelor: http://we.tl/v2kuXXrANe

7

Link pentru filele din caiet:
http://we.tl/vMQZv1Eb6s

Se pare că nu numai mie mi-a atras atenția un
caiet și un pix suspendat de structura pavilionuli
central. În el se aflau 54 file cu citate extrase din
interviurile realizate de studentii antropologi din
cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.
Mai găsesc la început și precizarea utilă că ideile
consemnate acolo nu reflectă în mod necesar opiniile
sau viziunea echipei Someș Delivery.
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Termin de răsfoit caietul și mă îndrept spre platforma umbrită unde urma să se desfășoare al
treilea punct din programul dimineții: SOMEȘ TALKS: APA TRECE, SOMEȘUL RĂMÂNE.

În drum spre platforma umbrită cu fâșii de
pânză albă am întâlnit grupul de copii, care se
afla încă în plină acțiune. Entuziasmului lor
tineresc se pare că nu le-a scăpat nicio zonă la
care să nu facă o propunere.

În fața noastră s-au așezat cinci persoane,
având în mijlocul lor moderatorul anunțat în
persoana d-lui arhitect Șerban ȚIGĂNAȘ, pentru
cine încă nu a aflat domnia sa este președintele
Ordinului Aritecților din România, în al doilea
mandat 2014-2018. Este clujean și fost
președinte al Filialei OAR din Cluj. Cu alte
cuvinte
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cuvinte este din partea locului și cine ar fi fost mai îndreptățit să țină în frâu discuțiile, altul
decât el?

În stânga, cum privim grupul de la dl ȚIGĂNAȘ, prima doamnă este Laura PANAIT,
antropolog. Al doilea este dl Mihai MATEIU, reprezentantul Fundației Cărturești. În dreapta, în
ordine sunt așezați dl Dan IZVORANU de la Radio Romania Cluj; dl Benoît BAVOUSET,
directorul Institutului Francez din Cluj, secondat de asistenta sa Ioana, care a asigurat
traducerea.
Ca de fiecare dată, dl ȚIGĂNAȘ era în formă, dovadă că a demarat discuția, glumind și
salutându-ne în cinci limbi străine.
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Strategia i-a reușit, asistența era destinsă
și cu zâmbetul pe buze. Prima întrebare
adresată membrilor ,,formației de jam session”
cum i-a numit Șerban pe cei din dreapta și
stânga sa, s-a legat de apă bineînțeles și a fost

Ce amintire ai despre apă în general și despre
Someș în particular?
Ce a povestit fiecare dintre ei despre apă
și despre amintiri legate de Someș în particular,
veți afla descărcând imaginile video.
A doua întrebare cu care au fost provocați
invitații a fost: cu ce seamănă Someșul?
Dan IZVORANU: ,,... un canal prin care

apa se scurge ca să nu iasă în oraș”.
Mihai MATEIU: ,,... mai degrabă cu o
fantomă, ... nu sunt conștient de Someș, nu
este un reper pentru mine...”.
Laura PANAIT: ,,… l-aș asemăna cu
Cibinul unde am avut niște intervenții, dar îmi
dau seama că Cibinul este într-o stare mult mai
proastă… total întors cu spatele la oraș”.
Benoît BAVOUSET: ,,mi-am dat seama
că Someșul Mic este mare când trebuie să îl
traversezi, deoarece nu sunt suficiente poduri”.
Alt subiect care a stârnit comentarii din
partea invitaților se leagă de cum se raportează
fiecare la dimensiunile Someșului.
Toate aceste discuții foarte interesante,
spontane și cu remarci inedite vă invit să le
ascultați, descărcând înregistrările video. Merită
făcut acest efort, deoarece o să aveți parte de
o surpriză plăcută. Dl ȚIGĂNAȘ s-a transformat
din moderator în reporter, luând un foarte
interesant și mai ales amuzant interviu absolut
neregizat unui pescar aflat în primele rânduri,
care a captat asistența cu remarcile sale și
mai ales cu opiniile despre subiectul aflat în
dezbatere. În final o să aflați ce studiază
personajul de peste 60 de ani și la ce masterat
este înscris.
Link foto: http://we.tl/7taLDK0yYH
Link video: http://we.tl/l4ZlqVCe6o

http://we.tl/VucS5VpWP7
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M-am întrebat de multe ori de unde vine
expresia ,,este dus cu pluta”. Dacă aflați
originea acesteia nu ezitați să mă informați
și pe mine. Dar ce vreau să vă spun este că
nefiind venit cu pluta pe Someș la întâlnirea
de pe malul lui mi-a fost mult mai ușor să-mi
continui drumul în amonte.
Încântat de evenimentul la care
tocmai am fost martor, entuziasmat de ideea
ca el o să-și arate cât de cât roadele pe
viitor, am pornit în sus pe râu ca să-i cunosc
parcursul și mai ales malurile. Imaginile
surprinse mi-au spus că merită să te plimbi
pe malul lui și mai ales că Someșul are
potențial real să devină un punct de interes
pentru clujeni.
Mărturisesc sincer că sunt îngrijorat
de faptul că Cibinul nostru o să rămână în
urmă cu integrarea lui în facilitățile pe care
le poate oferi sibienilor.
M-aș bucura dacă zona industrială pe
de malurile lui, Uzinele Independența, adică
ce a mai rămas din clădirile ei istorice (fosta
uzină Rieger), ar lega malul Cibinului de
zona istorică, adică Orașul de Jos cu Orașul
de Sus. Pentru aceasta ar fi necesară o
inițiativă și un parteneriat public-privat.
Am descoperit multe locuri care m-au
convins că ceea ce se întâmplă pe mal ar
putea fi legat de oglinda apei.
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Nu am apucat să îmi fac prea multe
feluri de ipoteze cum viața orașului ar putea fi
legată de luciul apei și de zgomotul liniștitor
pe care îl face pe drumul ei spre vărsare când
am întâlnit un foarte bun exemplu numit
Someș ALLEY. Este un proiect realizat de
Young Artists Ansamble (YAA) în cadrul
proiectului Someș Delivery. Nici nu-mi puteam
imagina o mai bună avanpremieră la ce urma
să văd că se întâmplă în continuare.
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Malul a devenit dintr-o dată inundat
de verdeață la umbra căreia pe acea arșiță
era normal să-ți vină să te întinzi, să devii
relaxat și de ce nu să mai tragi și un pui de
somn. Drumul meu foarte aproape de apă
a făcut ca fără să vreau să deranjez și
rațele care-și făceau și ele siesta la aceiași
umbră îmbietoare. Podul care mi-a tăiat
calea m-a făcut să urc pe mal unde am
descoperit Parcul Central.
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Am constatat că formele de relaxare la care te
îmbie această oază imensă de verdeață strâns
legată de cursul Someșului sunt foarte diverse ca
și tipurile și culorile hamacelor instalate între
copaci. Fără nicio îndoială pot spune că acest
parc mi s-a părut mult mai atractiv decât cele pe
care le-am văzut la Londra. Dorința de relaxare în
schimb este cu siguranță la fel și aici și acolo.

Când coroanele arborilor s-au rărit, am văzut silueta unei construcții demnă de secolul XXI de care
auzisem, dar pe care până în acel moment nu am avut ocazia să o văd în realitate. Cluj Arena este
stadionul reprezentativ al orașului, construit în 2011, pe locul vechiului stadion Ion Moina. Face parte din
categoria UEFA Elite și este compus din două tribune și două peluze.
15

Proiectul a câștigat Premiul de Arhitectură pentru proiecte mai mari de 1 000 m
pătrați la Gala Premiilor OAR. El a fost realizat de Biroul ,,DICO și ȚIGĂNAȘ”, iar din echipa
organizatoare fac parte Șerban ȚIGĂNAȘ, Florin DICO, Levente KORNIS și Cristina URCAN. Structura a
fost proiectată de Bogart Construct, iar instalațiile de DAS Engineering și Grup 4 Instalații. Vreau să-l
felicit pe colegul ȚIGĂNAȘ pentru succesul firmei sale aflate pe locul II în Top 5 competitori din județul
Cluj cu un profit net declarat în 2014 de aproape 300 000 de euro. Nu această cifră m-a uimit
neapărat. Inedit, comparând cu ceilalți competitori din top 5, este faptul că profitul este 50 % din cifra
de afaceri. Este un succes care trebuie remarcat și aplaudat mai ales datorită faptlui că a fost dublat în
același an 2014 și de recunoașterea meritelor sale ca și lider profesional prin realegerea sa pentru încă
4 ani în fruntea Ordinului.
Dacă mă gândesc bine și astăzi când scriu articolul trăiesc încă cu părerea de rău că nu am
avut inspirația ca la finalul discuțiilor SOMEȘ TALKS să îl invit cu mine în amonte pe Someș, ca să-i
răpesc câteva impresii despre remarcabilul ansamblu născut pe malul Someșului. La fața locului am
constatat inerentul dialog între cele două piese remarcabile care formează zona zero sportivă a
Clujului, Parcul Central și Someș. Cu siguranță acea discuție ar fi fost o continuare firească a ceea ce
au vrut organizatorii să spună prin inițiativa SOMEȘ DELIVERY – 2015.

Dotări și facilități:
-

30 020 locuri pe scaune dintre care 628 VIP clasa business, 745 VIP clasa standart, 86 locuri Hight
VIP și 30 locuri pentru persoane cu disabilități,
pista de atletism acreditată cu 8 culoare, pistă de 80 m pentru antrenamente juniori,
parcare subterană pentru 300 de locuri,
nocturnă cu iluminat în 4 trepte, având condiții pentru filmat HD,
sistem de supraveghere video cu 100 camere în toată incinta.
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Las în urmă Cluj Arena ca și obiectiv important și aparatul foto se îndreaptă către celălalt obiect
- Sala Polivalentă, cea mai modernă din România la momentul inaugurării în toamna anului trecut.

Plimbarea și fotografiatul mi-a luat mai mult timp decât estimam. A trebuit cu părere de rău să fac
cale întoarsă la hotel, deoarece pe seară aveam în program să petrec cu colegii soției, care urmau să se
revadă după 40 de ani de la terminarea Facultății de Medicină din Cluj. Drumul trecea prin Parcul
Central, ocazie cu care vă mai prezint câteva imagini înainte de a finaliza povestea acestei zile de
sâmbătă, 13 iunie 2015.
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Contrastul parcului față de ce se întâmplă în zona centrală este izbitor. Se pare că cei din
Cluj au fericita ocazie de a-și alege unde să meargă, ori în liniștea naturii, ori în mijlocul hărmălaiei
provocate de evenimentele programate în Piața Unirii.

Link foto: http://we.tl/xYY7GBgMhs
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INFO 2

OBSERVATORUL DE CLUJ
ESTE PE CALE DE A DEVENI REALITATE

de arh. Mircea ȚIBULEAC
SEDIUL FUNDAȚIEI
CULTURALE ,,CARPATICA”

Nu

,,

aduce anul ce aduce ceasul”,

spuneau bătrânii de nu știu când și este valabil
se pare și în prezent. Mi-a venit în gând
această zicală tot la Cluj, când a sunat
telefonul dis-de-dimineață, vineri, în 12 iunie
2015.
Colegul meu de astăzi din Senatul UAR, cel
care în 1971 mi-a pus creionul în mână, arh.
Ionel VITOC, președintele Fundației Culturale
CARPATICA

din Cluj, s-a grăbit să mă sune

pentru ca să nu apuc să-mi fac program în prima
zi a șederii mele în Cluj. M-a anunțat că sunt și
eu invitat la sediul fundației unde urma să aibă
loc o ședință, care avea pe ordinea de zi un unic
dar important punct: cooptarea tuturor celor
posibil interesați să contribuie la realizarea
OBSERVATORULUI DE CLUJ.
Istoria acestei inițiative datează din 2013,
când în bugetul pentru 2014 am aprobat în Senat
ca această publicație tipărită să ia ființă și la Cluj
ca o soră a celei din București.
În 2014 din motive obiective, d-l arh.
VITOC nu a reușit să demareze acțiunea dar iată
că a sosit acum momentul să o traducă în fapt.
La ședință au fost invitați d-nul prof.univ.arh.
Vasile MITREA, d-na prof.univ.emerit dr.arh.
Adriana MATEI, în calitatea ei de președinte al
Filialei UAR Cluj. Din partea RUR Filiala Cluj
urma să participe d-nul arh. Gheorghe ELKAN.
Nu în ultimul rând urma să-l întâlnesc pe
prietenul meu Szabolcs GUTTMANN. După
plecarea din Sibiu, unde mi-a fost vice-președinte
5 ani (2001-2006), după ce am
înființat
împreună Filiala OAR Sibiu-Vâlcea, a ajuns la Cluj
și a fost ales președintele Filialei OAR
Transilvania.
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Prima fotografie de pe pagina anterioară și
cea din dreapta ilustrează imobilul impozant
de pe bulevardul Eroilor, nr.16, în curtea
căruia se află sediul și sala de expoziție a
Fundației

Culturale

CARPATICA.

Ne-a

întâmpinat o interesantă expoziție de artă
plastică cu subiect de arhitectură. Autorul era
un

francez

iubitor

de

informatică

și

arhitectură pe nume Jacque PRINCIPEAUX.
În

această

sală

polivalentă

folosită

permanent pentru evenimente culturale cum
ar fi lansarea revistei ORAȘUL, cărți de
arhitectură sau din domenii conexe, expoziții,
simpozioane, etc., a avut loc gruparea
invitaților d-nului VITOC.
Concomitent, la 3 case mai sus la nr. 22 pe
același bulevard avea loc ședința Consiliului
Teritorial al Filialei OAR Transilvania. Din
această cauză, d-nul GUTTMANN ne-a invitat
să le fim oaspeți și să discutăm în plen
despre apariția OBSERVATORULUI DE CLUJ
ca să fie de față și colegii lui din conducerea
filialei.
După cum au arătat imaginile din
pagina anterioară am fost invitați să luam loc
în capul mesei ca semn al recunoașterii
faptului că eram invitați de onoare și mai ales
că propunerea pe care le-am facut-o de a
deveni colaboratori a fost primită cu mare
atenție.
D-nul arh. VITOC a anunțat că primul
număr al OBSERVATORULUI s-a conturat și
conținutul lui reflectă subiecte de urbanism și
arhitectură, deoarece au fost invitate să scrie
despre ele trei jurnaliste cunoscute pentru
preocuparea lor constantă de a urmări și
reflecta asemenea subiecte.
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Am aflat și am consemnat că ele sunt: Cosmina FERNOAGA, Luminița SILEA și Kristina
REȘTEA, participante permanente la toate ședințele de avizare pe care comisiile locale și
județene le țin. Din acest motiv și mai ales pentru pasiunea și competența cu care doamnele
se ocupă de subiecte care se pretează noii publicații, d-nul arh. VITOC le-a invitat să furnizeze
materiale pentru primul număr al Obervatorului de Cluj, iar ele au acceptat.
Anunțul a fost însoțit de precizarea că acest lucru s-a întâmplat la început pentru a se
da startul, dar colectivul de redacție dorește în mod special ca din toate cele 3 organizații
principale ale arhitecților UAR, OAR și RUR, să se ofere voluntari care să scrie articole.
Propunerea a fost bine primită și din discuții s-a văzut că prezintă interes pentru toată lumea.
La finalul discuțiilor d-nul arh. VITOC i-a anunțat pe cei prezenți că în curând va vea loc
lansarea numărului 33 al revistei Orașul și că la Vălenii Șoncutei se va desfășura sub atenta lui
supraveghere a VII-a ediți a taberei de artă.

Mi-am luat rămas bun de la colegii cu care venisem la sediul Filialei OAR, d-na
prof.univ.em.dr.arh. Adriana MATEI, d-na prof.univ.arh. Vasile MITREA și bineînțeles de la
Ionel VITOC, asigurandu-i că sunt foarte optimist în privința reușitei inițiativei lor.
OBSERVATORUL DE CLUJ a fost lansat! Sper să colaborăm și să publicăm în buletinul nostru
electronic cât mai multe articole primite de la Cluj.
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Rămân în clădirea Filialei OAR Transilvania aflată pe B-dul Eroilor nr. 22, deoarece am
avut prilejul să aflu în 2010 printre primii de la o cunoștință din București că după moartea
bunicii sale apartamentul a rămas liber și că vrea să-l vândă Filialei OAR Cluj. Prietenul
Szabolcs GUTTMANN era deja la Cluj, deja ajunsese președintele filialei și pentru că mă lega o
plăcută amintire cum noi amândoi în 2001 am găsit și pregătit sediul proaspetei filiale din
Sibiu, am fost foarte curios să văd cum a reușit și la Cluj să pună în funcțiune spațiul
achiziționat.

O să las imaginile să vorbească în
locul meu ca să nu mă acuzați că aș fi
subiectiv.
Ca să fiu sincer m-a încercat un
sentiment de invidie comparând atmosfera
și spațiul de aici cu situația în care a ajuns
sediul filialei noastre de la Sibiu.
Se dovedește încă o dată că ,,omul

sfințește locul”!

În continuarea articolului vă propun o vizită prin Clujul de astăzi văzut prin obiectivul
aparatului meu, o parte din imagini sunt atașate direct în text, iar restul, câteva zeci bune, le
puteți descărca dacă vă sunt de folos.
Pentru cei care doriți să vă amuzați în final vă invit să vizionați un concert de circa 2 ore
susținut de Ada MILEA și formația ei alcătuită din încă 3 actori extrem de talentați.
Am dedicat 25 de pagini Clujului, deoarece sfârșitul de săptămână petrecut acolo mi s-a
părut extrem de interesant, intens și plin de informații utile. Din acest motiv m-am decis să le
dau mai departe și vouă, colegi și cititori.
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Aveam să aflu după 10 zile de la Conferința LAUD (24.06.2015) că ceea ce se vede în imagine s-a
născut ca urmare a unui concurs în 2006 care a dat soluții pentru Piața Unirii și Bulevardul Eroilor. Colegul
Eugen PĂNESCU ne-a povestit despre ,,aventura” prin care s-a trecut pentru obținerea primilor metri de
spațiu public.
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Clujul nu a avut până în 2005 niciun metru de spațiu public pietonal. Mă întrebam
privind pista roșie, apariție ostentativă în peisaj, dacă nu vrea să fie un protest, o marcare a
unei victorii. Urbanismul în România avea ca zeu automobilul. Se pare că noua preocupare a
specialiștilor este închinată de această dată zeului pieton. Nu neg faptul că cetățeanul pieton
sau biciclist nu merită tot respectul, dar în opinia mea parcă această intenție este făcută prea
ostentativ în acest caz. Mă găndesc spunând acest lucru și la soluția adoptată pe Calea
Victoriei în București, unde aceiași intenție de marcare ostentativă s-a făcut cu blocuri de
piatră în loc de vopsea.
În următorul buletin informativ o să aveți ocazia să îl ascultați pe d-nul arh. Eugen
PĂNESCU – Planwerk Cluj prezentând pe lângă acest caz o altă interesantă prezentare a altui
proiect din Brașov – Uzinele Tractorul.
Revenind la Cluj și la ce-am surprins în imagini în vizita mea, vă redau într-o ordine
relativ întâmplătoare câteva fotografii, urmând să le descoperiți pe restul după ce o să le
descărcați cu ajutorul link-urilor precizate la final. Pentru că mă ocup zi de zi în principal de
creația și execuția de lucrări executate prin metoda tradițională a forjării fierului, imaginile
reproduse vor ilustra comorile din acest domeniu pe care le-am descoperit la tot pasul în Cluj.
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Link foto: http://we.tl/vvBCSDPjQf
Cu aceste imagini călătoria mea profesională ia sfârșit. Sper că am reușit să surprind
câteva lucruri interesante și să vă stârnesc interesul pentru orașul Cluj, unde eu personal
doresc să mai revin. Soția mea care a studiat aici, după această vizită, pe drum la întoarcere,
mi-a mărturisit că dacă ar fi nevoită să se mute din Sibiu numai la Cluj ar face-o.
Vă las în continuare în compania unui actor minunat, care în opinia mea are un talent
ieși din comun. Sper să fie o surpriză plăcută.

ADA
MILEA
Link video 3:

Link video 1: http://we.tl/qZvTlLbL2Y
Link video 2: http://we.tl/Zk3p51VAfu

http://we.tl/VYcpUqTRjj
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„VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI”
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

DESPRE TEATRU CA FESTIVAL

de arh. Dorin BOILĂ
După atîtea ediții ale Festivalului Internațional de Teatru din orașul nostru – al treilea ca
mărime din Europa – beneficiarii, (sibieni și din toate colțurile țării), oamenii din breasla teatrului
și, în general, din ariile culturale, precum și diverșii comentatori de ocazie pot să extragă niște
concluzii și să înceapă o analiză a fenomenului artistic ce s-a născut chiar prin forțele proprii ale
unor oameni de teatru din oraș !!
Evident că în țara noastră mai există numeroase festivaluri ce au tangență cu arta teatrală,
unele deja cu tradiție, unele deja valori certe și cu faimă internațională. Festivalul sibian are însă
un specific greu de egalat: el a pornit de la zero, a știut să-și genereze resursele umane și
financiare strict necesare și a reușit să ducă mesajul în toate colțurile lumii – asta dintr-un oraș
relativ mic, cu potențial inerent limitat ! Dar pe care l-a impulsionat decisiv spre a deveni Capitală
Culturală a Europei!! Este de fapt cea mai mare realizare a binomului Festival-Municipiu, care
permite și perpetuarea unor evenimente culturale, salvatoare pentru organismul social-urban în
condițiile de astăzi...
De aceea trebuie însă analizate și fenomenele cumva subterane ale unui atare demers
cultural: oboseala, redundanțele, pericolele ce stau ascunse, mai ales în contextul uzurii
comunității sibiene – despre care se vorbește puțin sau cu prea mare sfială... Suntem totuși după
zeci de ani de contra-cultură populist-comunistă, urmați de 25 de ani de sub-cultură absolut
indigestă moral-spiritual, suntem un organism social amputat de părți esențiale ale sale – tinerii cei
mai dăruiți, adulții cei mai întreprinzători, minoritățile cele mai valoroase au ales să ne părăsească
definitiv !!!
Ca arhitect observ, de exemplu, evoluții specifice ariei antropologiei urbane – IMPLANTUL
CULTURAL TIP DESANT funcționează în paradigma ilustrată în perioada 1960-70 de curentul
Archigram – tendință „metabolistă” cu numeroase avataruri în practica urbanistică-fenomenologică
ulterioară ! Studiile și proiectele echipei britanice Archigram au generat evoluții conceptuale
îndrăznețe, ce s-au materializat în unele „orașe noi” din Marea Britanie, în parcuri tematice din
întreaga Europă occidentală și din America de Nord, chiar în opțiunile „marilor proiecte” susținute
de președinții Franței (Tete Defense, Centre Beaubourg sau La Villette).
Ceea ce este aici de observat, pentru o fertilă gestionare în continuare a Festivalului, este
acel balans între participare activă a spectatorului și asistarea pasivă la orice tip de eveniment în
spațiul public ( pasivitate încurajată atît de gratuitatea ofertei cît și de orizontul coborît al unor
părți din populația sibiană...). Probabil că este foarte greu să fie asigurat interesul manifest al
publicului autohton, pentru că desfășurarea în aer liber al unor manifestări nu înseamnă automat
un dialog, o legătură spirituală între performeri și asistenți...Soluția în acest caz rămîne publiculțintă, avertizat, adus special, angajat în desfășurarea evenimentului, și care devine model pentru
chibiții de pe lături !!
Un alt pericol ce se ivește adesea este fenomenul retragerii în interiorul breslei, cînd
profesioniștii ajung să se vizioneze între ei și cam atît. Asta în paralel cu nedoritul aspect al
degradării contextului social-politic autohton – cînd apar întrebările:

este dispus să accepte catharsisul clasic ? În primul rînd cei tineri...
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Pentru că a apărut cu evidență, în ultimul deceniu, o involuție de ordin etic și cultural în
massa publicului virtual autohton, care și duce, ca orice sărăcire spirituală, la insatisfacția de a trăi
normal, împreună cu ceilalți ! Tocmai acest cetățean „mediu” este cel mai descoperit în fața
vacarmului cotidian, cade pradă ofertei sub-culturale, pentru că nu mai posedă acea armură
spirituală dată de o familie responsabilă, de o școală responsabilă, de lectură și studiu individual,
etc...
Există soluții, pentru că se lucrează tocmai cu partea fragilă din om ? Le putem percepe
chiar din unele timide încercări ale fostelor ediții de Festival:
1. Festivalul trebuie să se extindă în mai multe cartiere ale orașului – inclusiv prin statuarea unor
serbări ale vecinătăților.
2. O linie de dezvoltare se poate face pe domeniul interacțiunii cu localul, cu autohtonii – relație cu
ONG-urile specializate pe turism, pe dezvoltare durabilă, pe patrimoniu.// relație cu imensul
Patrimoniu Creștin tradițional aici – ortodox, catolic, protestant. (cum a fost oratoriul muzicianului
irlandez bazat pe textele de la Săpînța !)
3. De fiecare dată să fie prezente în Festival piesele, trupele și regizorii premiați anul precedent la
Gala națională UNITER.
Trebuie amintit însă și un fenomen de inadecvare flagrantă în acest context, un aspect
de ordin ideologic – de prea multe ori apar, prin tot felul de invitați-jucători, poncife ale ultrastîngismului european, prezentate cu dezinvoltură ca în paradele lor din Vest, uitînd că aici avem și
alte paliere de cultură comportamentală !! Pe lîngă întreg marasmul sexist (care aici încă aduce a
„noutate”), relativismul etic, anti-creștinismul și anti-tradiționalismul, - la una din cele mai recente
conferințe-prezentări de carte s-a lansat și „indicația” stîngistă că directorul festivalului de la
Avignon (Franța) nu poate colabora cu primarul de dreapta proaspăt ales, că electoratul a ales
prost dacă a ales dreapta !!
Și cum era cu democrația, iluminaților ???

„VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI”
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

ORAȘUL DE PIATRĂ – ORAȘUL DE FOC

de arh. Dorin BOILĂ
Vorbim mereu despre noi, despre așezările noastre, despre legăturile noastre cu această lume -prin intermediul acestor locuri !! Zona în care ne-am născut, sau am trăit marea parte a
timpului ce ni s-a dat, zona aceasta face parte pînă la urmă din ființa noastră. Este una dintre
tainele trăirii într-un areal geografic, alături de semeni, preferabil și de rude,-- pentru că nu trăim
doar ca să muncim, să producem avere (pentru noi și pentru stat !), să fim încorsetați în lanțuri de
acțiuni repetitive !
Așezării în care viețuim i-am putea spune „orașul de piatră”:
 Pentru că toate construcțiile exprimă direct materialismul brut, forme de agregare
a materialelor din care alcătuim forme urbane - mai mult sau mai puțin plăcute
traiului... Este singura posibilitate de a face case care să reziste timpului, deși unii
încearcă să ne convingă de valoarea unei arhitecturi a efemerului ( cabine,
conteinere, rulote, etc).
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 Imobilismul ansamblurilor urbane, plus aglomerarea lor în epoci istorice, duc la
existența unei legislații dificil de adaptat mersului dinamic al societății, un corpus de
reglementări greoaie, generator de permanente conflicte intra-urbane, dar și
extra-vilane ! Pentru că tot acest agregat urbanistic trebuie alimentat prin spații de
circulație, are nevoie de zone verzi și de agrement, tot așa cum are nevoie de
spații-simbol, forme urbanistice de reprezentare și solemnitate socială, chiar dacă
mulți, prinși în valurile cotidianului, nu simt aceste lucruri și li se pare că pot trăi
normal fără ele !!
 Flexibilitatea spațiilor și formelor urbane este deci destul de redusă. Majoritatea
cetățenilor tineri și cei întreprinzători în domeniul imobiliar sunt chiar adversari ai
acestei caracteristici urbanistice, pe care o denumesc retrogradă, și aduc argumente
și mijloace de tipul demolărilor, reorganizărilor, „dezvoltării imobiliare”, etc. Dar
costul acestei mai reduse flexibilități este minunat, de neprețuit – este vorba despre
segregarea timpului, tocmai în aceste suprapuneri de construcții și spații ,
de unde și farmecul intersecției de stiluri arhitecturale, spații interioare și exterioare
cu valoare istorică și memorialistică, sublimarea valorii pieselor de mobilier și
decorație, precum și a tuturor formelor de artă aplicată construcțiilor!
Aici se află cheia valorii ambientale a vechilor așezări – ele conferă locului statornicie
și confort mental, și, foarte important, identitate !! Este un privilegiu al centrelor
urbane istorice, dar și al multor sate care nu și-au distrus construcțiile și formele
vechi !! Ce păcat că asemenea noțiuni de bază în viața locuitorilor tuturor așezărilor
umane nu se învață la școală, din primele clase ! Am trăi cu toții mai bine și mai
frumos împreună...
Cam de la aceste aspecte se pornește în a vedea „celălalt oraș”, orașul de foc sau corpul
spiritual ce trăiește suprapus peste orașul material – pentru că, în orice moment din istoria
așezării, orașul spiritual se află în prezența unei moșteniri extraordinare: întregul corpus de
întîmplări trăite de oamenii așezării, de la înființarea ei ! Astfel ia naștere o comunitate urbană,
un șir de experiențe trăite de lanțul corpurilor sociale, definite în diferitele momente de creștere și
devenire a orașului. Să vedem cîteva paliere pe care s-ar situa „orașul de foc”:
 Legile scrise și nescrise ale conviețuirii laolaltă – ca vecini, ca membri ai comunității
de cartier, ca producători și consumatori, ca oameni cu viață spiritual-religioasă
(componentă mult mai importantă în epocile trecute !)
 Legile traiului în oraș – mai speciale decît cele din micile comunități.
 Legile traiului în zone cu patrimoniu construit valoros – cele mai speciale dintre
toate, acolo unde este contactul subtil cu moștenirea, cu imaginea dăltuită în piatră
a spiritului uman, cu altruismul și bunul-gust !!
 Echilibrul spiritual – pragul cel mai înalt pe care îl atinge un organism social, starea
de „bună așezare” în Locul acela, cu peisajul lui material și sufletesc. Numai așa se
ajunge la spiritul de vecinătate (într-ajutorare creștină), la adevărata solidaritate și
comuniune !!
La acest nivel de locuire a unui spațiu fizic și mental devenit LOC, cu un GENIUS LOCI al
său, se fructifică spiritual moștenirea valorilor de credință / etnicitate / patriotism / bucuria lucrului
bine-făcut ! Pentru că numai scara de valori modelată timp de secole prin Creștinism poate
menține viața urbană și rurală în limitele omenescului
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Cel mai mare parc cu dinozauri din sud-estul
Europei se deschide la Râşnov

Sursa foto:
https://www.facebook.com/dinoparcrasnov/photos/pb.561679967275944.2207520000.1435139329./716858578424748/?type=3&theater

Parcul va fi deschis zilnic, între 9.30 şi 20.00. Biletul de intrare la costa 28 de lei cu
reducere la 22 de lei pentru copii. Micuţii mai mici de trei ani au intrarea gratuită.
Parcul cu dinozauri se întinde pe 1,4 hectare. Aici pot fi admiraţi 45 de dinozauri în mărime naturală,
aşezaţi în ordinea evoluţiei lor în preistorie. Parcul cu dinozauri de la Râşnov este situat în pădure, pe drumul care
duce spre Cetatea Râşnov, obiectivul turistic nr 1 al oraşului. Dinozaurii au dimensiuni impresionate, între 8 şi 24
de metri lungime şi 2 şi 20 de metri înălţime. Sunt confecţionaţi din fibră de sticlă. Intrarea în parc este şi ea una
spectaculoasă, în ton cu tematica parcului, fiind o gură de dinozaur. Investitorii români au colaborat cu specialişti
germani pentru ca parcul de la Râşnov să fie autentic. Astel de parcuri cu dinozauri se mai găsesc în Austria şi
Germania. Pe lângă dinozaurii uriaşi, parcul va mai avea un cinematograf de 70 de locuri, locuri de joacă pentru
copii, un lac artificial, casuţe în copaci, dar şi magazine de suveniruri. asemenea va exista şi un parc ştiinţific
unde vizitatorii vor putea să afle mai multe despre dinozauri şi evoluţia lor în preistorie. Reprezentanţii Dino Parc
Râşnov au anunţat şi una dintre surprizele care îi aşteaptă pe vizitatori şi anume un schelet de dinozaur care a
trăit acum milioane de ani chiar la noi în ţară. Acesta a fost botezat Bondoc. Se estimează că în primul an de
funcţionare, parcul cu dinozauri va avea peste 100.000 de vizitatori. "La început am avut doar Cetatea, iar apoi
Peştera Valea Cetăţii s-a impus ca un obiectiv de interes pentru turişti. Odată cu inaugurarea Dino Parc,
eveniment ce are loc în aceeaşi perioadă cu deschiderea pentru public a trenuleţului pe pe plan înclinat, sperăm
ca Râşnovul să devină una din cele mai atrăgătoare staţiuni de interes naţional. Este ştiut faptul că Râşnovul are
o agendă culturală bogată. Cu ajutorul proiectelor care sunt în curs de realizare, sperăm să-i ţinem cel puţin o
săptămână pe turişti în zonă, fie că sunt interesaţi de evenimentele culturale, fie că vor să viziteze cetatea sau
celelalte atracţii pe care oraşul le oferă", a explicat primarul Râşnovului, Adrian Veştea.
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Proiecte ale administraţiilor publice vâlcene
de salvare a unor cătune pentru turism

Mai multe administraţii locale din judeţul Vâlcea caută soluţii pentru salvarea unor cătune aflate
pe cale de dispariţie, din cauza îmbătrânirii populaţiei, proiecte atât utilitare cât şi turistice. Astfel, un
cătun aflat în satul Părăuşani din comuna Livezi mai are o singură familie din 14 gospodării, dar se află
în mijlocul unei păduri de stejari la 8 kilometri distanţă de centrul comunei.
"Când eram copil, satul era extrem de populat. Îmi amintesc că eram 34 de copii în clasele
primare. Azi, acolo mai locuieşte o singură familie, iar dacă plouă nici nu se mai poate ajunge. Casele
sunt părăsite, zona este însă de un pitoresc cum nu are rival. Am depus acum documentaţia pentru
proiecte europene pentru a asfalta acest drum. Sperăm că la un moment dat cei care au aici proprietăţi
vor veni în zonă, asta odată cu utilităţile trase în zonă", a declarat edilul din Livezi, Ivancu Alexandrina.
Cătunul Contea din comuna Grădiştea are alte planuri, potrivit primarului Ilie Boiangiu. "Aici satul
este decupat din poveste. Are case vechi de peste o sută de ani, nu există curent electric şi sunt doar
trei familii. Operatorul de curent nu va trage acolo curentul pentru aceste familii. Cineva a venit cu o
soluţie de transforma zona într-un proiect touristic "satul de altă dată", un fel de agroturism pentru cei
care vor să stea câteva zile deconectaţi de civilizaţie, să mânânce ecologic, să trăiască în linişte, să aibă
o vacanţă fără stres ca o terapie", a precizat Boiangiu.
Cătunul Firijba din comuna Popeşti, aflat în mijloc de pădure, unde mai trăiesc două familii, este
obiectul unui proiect european - satul cultural. "În proiectul vizat de noi, satul Firijiba poate deveni
locaţia ideală pentru tabere de pictură, tabere de sculptură, de literatură. Aşezarea acestuia în mijlocul
pădurii Firijba a determinat câţiva oameni de cultură din Vâlcea să conceapă un astfel de proiect prin
care se poate pune în valoare unicul sat al tăietorilor de lemne din Vâlcea, rămas aşa, nealterat de
civilizaţie", a declarat primarul Constantin Şerban.
Şi satul medieval "Odăile" de pe raza oraşului Brezoi se doreşte a deveni un obiectiv turistic, a declarat
primarul Robert Schell. "Este printre ultimele sate medivale din România, cu case cu o singură cameră,
loc ascuns în munţi, unde fugeau românii din cauza invadatorilor. Odată cu dezvoltarea Văii Lotrului şi
a Oltului, satul medieval de aici va avea clar o dimensiune turistică", a spus Schell. Un alt cătun izolat
este "Cernele", de pe raza comunei Păuşeşti Otăsu, unde se află case vechi părăsite cu arhitectură
brâncovenească, a intrat în atenţia mai multor oameni de afaceri din Bucureşti care au început să
cumpere proprietăţi, tocmai din cauza aşezării acestuia, la distanţă de zona civilizată.

CJ Mureş şi Primăria Târgu Mureş fac demersuri pentru
înfiinţarea unui sat al culturii româneşti
Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a anunţat că a identificat un teren împreună cu
Consiliul Judeţean Mureş şi că se caută surse de finanţare pentru înfiinţarea unui sat al culturii
româneşti. Dorin Florea a spus că în acest sens a fost identificată o zonă din apropierea
municipiului Târgu Mureş în care să fie construit acel sat al culturii, în parteneriat cu CJ Mureş,
şi că instituţii precum Academia Română şi Ministerul Culturii vor fi invitate să susţină moral
acest proiect.
"Discutând cu preşedintele CJ Mureş, Ciprian Dobre, am convenit să facem un proiect
prin care să punem la dispoziţia întregii ţări un sat al culturii româneşti. Dorim să fie destinat
doar oamenilor de cultură. Vom căuta şi posibilităţile pentru a cuprinde acest sat cultural întrun proiect european. Deci va fi un efort comun al Primăriei şi CJ Mureş, temele le facem noi,
însă dorim să facem această ofertă atât Academiei Române, cât şi ministerului Culturii", a spus
Dorin Florea. Edilul a precizat că în acest sat al culturii româneşti ar urma să fie destinat
scriitorilor, care vor să creeze şi să se relaxeze.
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Prezentare de carte
Editura Ozalid a publicat trei cărți dedicate arhitecților. Este vorba de seria „Arhitectura
românească în detalii", cu două volume publicate: „Locuințe" și „Transformări" și
traducerea cărții „Patrimoniul la răscruce. Antologie de luptă", autor Françoise Choay.
Puteți afla mai multe date pe paginile dedicate acestor cărți:
Locuințe: http://ozalid.ro/locuinte
Locuinţe este primul volum al seriei Arhitectura românească în detalii. Sunt prezentate 15 proiecte de
locuinţe individuale realizate în ultimii 10 ani în România. Proiectele sunt răspândite pe o arie
geografică largă, autorii acestora desfăşurându-şi activitatea în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.
Volumul a fost selectat pe lista câştigătorilor concursului naţional de design de carte Cele mai frumoase
cărţi din România, ediţia 2013.
Cartea poate fi răsfoită online pe:
http://issuu.com/ozalid/docs/arhitectura_romaneasca_in_detalii_-_locuinte_-_de_
Transformări: http://ozalid.ro/transformari
Cel de-al doilea volum al seriei Arhitectura românească în detalii, Transformări, are ca tematică
intervenţiile pe construcţii existente. Proiectele selectate sunt exemple de construcţii a căror valoare
arhitecturală, cel puţin la momentul demarării proiectului, a permis ca demersul arhitecţilor să nu fie
limitat de constrângeri legate de păstrarea anumitor elemente valoroase de patrimoniu. Volumul
acoperă diverse tipologii de intervenţii, atât din punct de vedere al caracteristicilor construcţiei iniţiale,
cât şi al modului în care a fost abordat proiectul. Exemplele prezentate variază de la reutilizarea şi
adaptarea unor clădiri vechi, la intervenţia pe structuri contemporane abandonate înainte de finalizare.
Problemele specifice intervenţiilor pe construcţii existente tratate în acest volum (adaptare formală şi
funcţională, adaptarea structurii şi a instalaţiilor, asanare) sunt diferite de cazul unei construcţii noi dar
şi de exigenţele legislative şi doctrinare specifice restaurării (cele câteva exemple de construcţii înscrise
pe lista monumentelor istorice suferiseră transformări care au afectat valoarea arhitecturală).
Cartea poate fi răsfoită online pe: http://issuu.com/ozalid/docs/ard2_transformari_issuu
„Patrimoniul la răscruce. Antologie de luptă": http://www.ozalid.ro/patrimoniul-la-rascruce
Patrimoniul la răscruce este a patra carte semnată de Françoise Choay care apare în limba română.
Cartea a apărută în 2009 la Éditions du Seuil. Autoarea propune o antologie de texte ce ilustrează
evoluţia ideii de patrimoniu istoric. Culegerea este precedată de un amplu și foarte consistent studiu
introductiv, în care sunt punctate principalele etape ale acestei evoluţii, cu mulţimea de semnificaţii,
contradicţii și schimbări care au marcat-o, și este reașezată întreaga problematică a patrimoniului
construit în contextul vremurilor prezente. Fiecare dintre textele antologiei, care acoperă un domeniu
temporal de nouă secole, este prezentat critic și analitic, autoarea punînd în evidenţă aspectele care au
motivat alegerea sa și relevanţa pentru intenţiile ei care, așa cum subtitlul dă fără echivoc de înţeles,
propune cu această nouă carte o Antologie de luptă.
Puteți vedea fotografii de la evenimentele de lansare și cu cărțile la această adresă:
https://www.flickr.com/photos/editura-ozalid/sets
Cărțile pot fi achiziționate în Sibiu de la librăria Habitus, sau prin comandă online, la
adresa: http://ozalid.ro/comanda
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Invitație

Conferințele Peripatetica - Forme si Structuri

16-18 Iulie 2015

Peripatetica, chiar dacă nu-şi propune o întoarcere la vechii greci, vrea sa păstreze
conceptul de călătorie în lumea știinţelor și artelor. Ceea ce vă propunem este o întâlnire
menită să întregească înţelegerea profundă a lumii din perspectiva diferitelor domenii ale
știinţelor și artelor. Pornind de la postulatele: „lucrurile mari sunt simple” şi „ştii cu adevărat
doar ceea ce ştii să spui pe înţelesul oricui”, prezentările vor folosi un limbaj comun pentru a
da viaţă ideilor esenţiale din spatele celor mai specializate și sofisticate concepte din domeniile
abordate.
Pentru a fi părtași acestei incursiuni în lumea ideilor vă invităm să călătoriţi la Oraviţa, un loc
aproape uitat, aşezat într-un cadru natural generos, unde cel mai vechi teatru aflat pe
teritoriul României mărturiseşte despre năzuinţa culturală de acum două veacuri a unei
comunităţi discrete. Sperăm ca oratorii și artiștii invitaţi să vă seducă și să vă răsplătească
efortul călătoriei.
Ȋn acest an vă propunem tema FORME SI STRUCTURI. Formarea diverselor structuri
spaţio-temporale în univers este o problemă care încă din cele mai vechi timpuri a generat
întrebări fundamentale: este natura capabilă să creeze ceva fundamental nou prin ea însăşi
sau doar reproduce ceva bazat pe un cod ce există de la bun început? Se pare că atât lumea
materială cât și cea spirituală posedă o puternică tendinţă de (auto)organizare în structuri,
deși numărul de configuraţii dezordonate logic posibile este covârșitor mai mare decât al celor
ordonate. Vom încerca să surprindem această manifestare fascinantă a universului prin prisma
diferitelor domenii.
Credem în puterea ideilor de a schimba atitudini, destine și în final lumea.
Program 2015
Joi, 16.07.2015
10.45 / Istorie industrială în Banatul Montan: Călătorie cu vechiul tren spre Anina, poveştile căii ferate
montane (1863), vizită la vechea Uzina electrică din Anina (1897) şi la ruinele Puţului 1 (1874) / Loc de
întâlnire: Gara din Oravița
18.00 / Ionel Bota (istoric) /Oraviţa, poveştile oraşului vechi– vizită ghidată /Loc de întâlnire: Teatrul
Vechi
21.00 / Sarea Pământului, un film de Wim Wenders și Juliano Ribeiro Salgado (Franța, 2014) –
proiecție realizată cu sprijinul Independența Film / Cabana 7 Braziî
Vineri, 17.07.2015
09.45 / Cuvânt de deschidere
10.00 / Otilia Hedeşan (etnolog) / Port tradițional și (auto)reprezentare la Uzdin
10.20 / Tudor Savopol (chimist) / Estetica formulelor în fizică şi chimie
10.40 / Titus Beu (fizician) / Nanostructuri - macroefecte
11.00 / Ion Imbrescu (economist) / Structuri formale şi informale în economie
11.30 / Pauză
11. 50/ Sesiune de discuţii pe marginea temelor prezentate
Moderator: Cornelia Vizman
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13.10 / Vernisaj expoziţie „Forme şi Structuri”: Camil Mihăescu, Ștefan Bartha, Vlad Corban, Tiberiu
Giuca, Gabriel Kelemen, Tajo.
13.30 / Pauză
14.30 / Ionel Bota (istoric) / Barocul flamboaiant. Forme și structuri în decorațiunile și organizările sălii
barocului vienez de la Teatrul Vechi din Oravița
15.00 / Bogdan Nadolu (sociolog) / Grupul mic şi "conştiința de noi". O perspectivă sociologică
15.20 / Ioan Schneider (fizician) / Despre istoria noastră astrochimică
15.40 / Lena Vieru Conta (muzicolog) / Sintaxe muzicale la Paul Klee
16.00 / Zoltán Néda (fizician) / Frumusețea mulțimilor Julia și Mandelbrot, atractori și repelori fractali
16.30 / Pauză
16.50 / / Sesiune de discuţii pe marginea temelor prezentate
Moderator: Dragoș Dragomirescu
21.30 / TREI - Spectacol cu foc, Așa Colectiv/ Cabana 7 Brazi / Foc de tabără
Sâmbătă, 18.07.2015
10.00 / Adrian Neagu (biofizician) / Numărul de aur în arhitectura sistemelor biologice
10.20 / Varlaam Almăjanu (ieromonah) / Evenimentul credinței între relativitatea formelor, limbajului
şi realitatea vie şi îndumnezeitoare a cunoaşterii empirice
10.40 / Claudiu Mesaroș (filosof) / Forme, structuri, participări și aporii în filosofia lui Platon.
11.00/ Gabriel Istrate (informatician) / Despre frumusețea algoritmică a lumii
11.30 / Pauză
11.50 / Sesiune de discuţii pe marginea temelor prezentate
Moderator: Lucian Vasile Szabo
13.10 / Pauză de masă
14.10 / Adriana Babeți (filolog) / Elogiu imaturității. Avangarda și teoria formei
14.50 / Constantin Jinga (preot) / Undeva între fizică și poezie
15.10 / Alexandru Nicolin (fizician) / Haos și complexitate, scurtă introducere în originea unor forme și
structuri familiare
15.30 / Françoise Pamfil (arhitect) / Timpul contemplativ și megabiții/secundă
16.00 / Pauză
16.20 / Sesiune de discuţii pe marginea temelor prezentate
Moderator: Marius Miclăuș
17.40 / Pauză
17.50 / Recital de pian: Lena Vieru Conta - Scriabin și sonatele sale pentru pian (Prezentare și recital
cu Sonatele 5, 7, 10)
18.30 / Cuvânt de încheiere
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Revista ARHITECTURA

LIPSCANI 55 – POVESTEA UNEI RENAȘTERI

de Georgeta GABREA

În data de 12 februarie 2015, în imobilul din strada Lipscani nr. 55, s-a deschis
publicului larg o nouă Librărie Cărturești, în clădirea proprietate a familiei Chrissoveloni.
Familia a redobândit proprietatea abia în 2007, în urma unor ani lungi de așteptare. În anul
2010, a luat legătura cu un prestigios birou de proiectare specializat în structuri pentru
realizarea unei expertize. În anul 2011, am fost invitați să facem o ofertă de proiectare privind
restaurarea și reabilitarea clădirii, în colaborare cu Popp și Asociații, care urma să realizeze
proiectul de structură pentru consolidarea clădirii.
Drumul parcurs de acest proiect, începând de la prima expertiză și până la rezultatul de astăzi,
a fost unul lung, plin de surprize și probleme de rezolvat, atât din punct de vedere tehnic, cât
și din punct de vedere al avizelor și documentelor necesare realizării proiectului. Povestea
acestui proiect, împletită cu istoria clădirii, a familiei Chrissoveloni împreună cu secvențe dintrun jurnal de șantier se regăsesc într-o carte care este acum în curs de apariție – FAMILIA /
LIPSCANI 55. O parte din informațiile din acest text se regăsesc și în această carte.
Aș dori să spun de la bun început că realizarea proiectului, în forma în care este
astăzi, se datorează, în primul rând, mentalității deschise a proprietarului și sprijinului acestuia,
apoi și faptului că pe întreg parcursul derulării proiectului, atât a activității de proiectare, cât și
a celei de execuție, echipa de proiect a fost de la început foarte unită. Apoi, în timpul
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dezvoltării și înaintării proiectului, pe măsură ce ea s-a lărgit, fiecare nou membru a fost bine
primit și a fost considerat coleg și prieten.
Imobilul se găseşte pe Lista Monumentelor Istorice 2010 la poziţia 1313, cod LMI 2010 B-II-mB-19040, sub denumirea „Casă cu prăvălie”, datat la sfârșitul secolului al XIX-lea. În
conformitate cu studiul istoric realizat, istoria caselor din strada Lipscani, anul construcţiei,
vechile lor funcţiuni, precum şi succesiunea proprietarilor şi chiriaşilor care le-au folosit sunt
destul de dificil de aflat. Multe dintre case au fost de-a lungul timpului demolate, iar parcelele
au fost reconstruite, astfel că astăzi cea mai mare parte a caselor vechi de pe stradă datează
de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Şi clădirea de la numărul 55 a fost construită tot în acea perioadă. Nu cunoaştem
proprietarul iniţial. Am găsit o Autorizație de Construire din anul 1891 (Autorizațiunea nr. 140
din 13 iulie 1891, eliberată domnului Jean Eleutheriade, prin domnul Chiril Elefterescu, 41, str.
Lipscani), în care se menționează că la imobilul din strada Lipscani 41 se vor face reparații la
acoperiș și fațadă, ceea ce presupune existența unei clădiri cam de prin 1860. La începutul
secolului al XX-lea, respectiv în 1903, imobilul a ajuns în proprietatea familiei Chrissoveloni. Pe
planul cadastral din 1911 găsim numele lui N. Chrissoveloni trecut pe parcela pe care este
construită clădirea, aflată atunci tot la numărul 41.

Aici a fost primul sediu al Societății de Creditare Chrissoveloni, până s-a construit
sediul băncii din strada Lipscani nr. 17. Deși adresa oficială a familiei era în strada Lipscani nr.
17, aici, în corpul C2, deci corpul din strada Blănari nr. 15 (fost 21), erau birourile, precum și o
locuință a familiei. Acest corp de clădire nu a făcut obiectul vreunui proiect până în acest
moment.
În 1937 şi în anul următor, conform listei abonaţilor la serviciul de telefonie, la
numărul 55 exista Bazarul Popular. Magazinul este înscris la secţiunea „Manufactură en-gros”.
O fotografie de epocă surprinde perioada în care Bazarul Popular funcţiona în această clădire.
Se vede mulţimea de oameni care circulă printre maşinile parcate în lungul străzii. Se cunoaște
faptul că în 1930 circulaţia maşinilor a fost interzisă pe strada Lipscani. Putem trage concluzia
că Bazarul Popular a început să funcţioneze în acest loc de la sfârşitul anilor ’20. Tot de la acea
dată, probabil, faţada a fost modificată în forma în care am cunoscut-o până de curând, cu
vitrine perfect rectangulare, fără decoraţii de faţadă.
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De fapt, există o imagine din 1938 a străzii în care se vede clădirea, pe care exista
firma „Bazarul Popular” și care avea conformarea fațadei pe care o cunoaștem de la magazinul
„Familia”.

Deși construcția este datată la începutul secolului al XX-lea (1904 pe plăcuța
existentă pe clădire) – Casă cu prăvălie, din cercetările întreprinse în vederea realizării
studiului istoric și găsirea autorizației de construire, rezultă că imobilul inițial este anterior
anului 1860. La începutul secolului al XX-lea, clădirea veche, existentă, a fost demolată în
întregime, iar în locul ei a fost construită cea existentă în acest moment și care a făcut obiectul
studiului nostru. Autorizația de Construire din 1904, pentru proiectul lui Nicolae Cuțarida, am
găsit-o mult după elaborarea studiului istoric, în 2011. Nici familia Chrissoveloni nu o avea, iar
în acel moment, la Arhivele Naționale, nu am găsit-o, în cercetările întreprinse pe toată
perioada în care există documentațiile de autorizare dintre 1860 și 1912. Am găsit alte
autorizații pentru imobile care au aparținut familiei Chrissoveloni, inclusiv imobilul din Calea
Victoriei 162 (1905, arh. Joseph Schiffeleers), precum și documente cuprinse în fondul
Chrissoveloni.
Citiți textul integral în numărul 1/2015 al Revistei Arhitectura
foto: Alexandru ȘERBAN

La final vă invit să accesați următorul link pentru a descoperi câteva principii cheie pentru a
face orasele mai atractive:
https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c&feature=youtu.be

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!
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