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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate
în articolele preluate din
1 ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii
acestor articole sau, după caz, redacţia.

SEMNAL 1

BUCUREȘTIUL MULTICULTURAL
10 trasee urbane de arhitectură

de arh. Mircea ȚIBULEAC
Întâmplarea a făcut să descopăr o broșură în două volume. De fiecare dată, chiar și
săptămânal uneori, când trec pragul Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR., de pe strada
I.L.Calderon 48, găsesc ceva nou. De această dată am găsit aceste două volume ale unui
proiect inițiat de ASOCIAȚIA ISTORIA ARTEI, autor Oana MARINACHE, tipărit în 498
exemplare, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul
Guvernului României, în cadrul programului Diversitatea Reunește Identități.

link pagini ambele volume: ....

În ciuda dimendiunilor lor relativ mici de numai 32 de pagini, cantitatea
informațiilor este impresionantă. Etapa trecută în revistă este cea a sfârșitului de secol XIX,
început de secol XX, etapă de glorie în care s-au ridicat cele mai reprezentative clădiri ale
Bucureștiului cum ar fi Ministerul Afacerilor Străine (fost palat Sturdza), Muzeul Zoologic
(Muzeul Gr. Antipa), Academia de Înalte Studii Comerciale (ASE), Imprimeria Statului
(Arhivele Naționale), Palatul Regal, Banca Națională, Palatul și Grădina Cotroceni, Palatul
Societății de Asigurări „Generala” (BCR - Piața Universității), Carul cu Bere, Fabrica de
trăsuri Riber, la care se pot adăuga alte sute și sute de clădiri de cult și de locuit. La acest
patrimoniu construit de mare valoare au contribuit arhitecți armeni, germani, croați,
italieni, cehi, polonezi, evrei, care sunt prezenți în paginile broșurilor.
Contacte: www.eia.eo; http://arhiva-dearhitectura.ro; http:// asociațiaistoriaartei.blogspot.ro;
edituraistoriaartei@gmail.ro; asociatiaistoriaartei@gmail.ro

SEMNAL 2

A DOUA EDIȚIE A TRIENALEI DE
ARHITECTURĂ EAST CENTRIC

tehnoredactare: Krista SZÖCS

Fundația Arhitext dă startul celei de-a II-a ediții a Trienalei de

Arhitectură East Centric

M

arți, 26 ianuarie, a avut loc evenimentul de lansare a celei de-a II-a ediții a
Trienalei de Arhitectură East Centric, organizată de Fundația Arhitext Design.
Evenimentul se va desfășura în perioada 15 septembrie – 9 octombrie 2016, iar tema
ediției din acest an este Drifting.
Trienala de Arhitectură East Centric este structurată în trei module: Drifting
Architecture (expoziție tematică de proiecte), Discursuri critice (concurs de eseuri),
Premiile Arhitext East Centric (concurs de proiecte), însoţite de proiectul Agora
Experiments (expoziție multimedia și workshop organizat în baza unui concurs
internațional de idei).
Drifting Architecture este o expoziție tematică în cadrul căreia vor fi prezentate lucrări
de arhitectură relevante din punct de vedere conceptual şi vizual, precum şi al
contextului social și cultural. Drifting Architecture se adresează arhitecţilor din Europa
Centrală şi de Est, care pot participa cu lucrări pe care le-au finalizat în ultimii trei ani.
Participarea la expoziție se va face în urma unui open call de proiecte, lansat pe 26
ianuarie 2016.
„Ne dorim ca acest open call să îi încurajeze pe arhitecții în curs de afirmare să îşi
prezinte lucrările şi ideile alături de lucrări ale arhitecţilor consacraţi. De
asemenea, urmărim să identificăm cât mai multe soluţii locale privind satisfacerea
nevoilor şi aspiraţiilor specifice contextului local”, au declarat reprezentanții
Fundației Arhitext.
Cel de-al doilea modul al Trienalei de Arhitectură, Discursuri critice, este un concurs
de eseuri. Concursul va avea loc în urma unui open call lansat, de asemenea, pe 26
ianuarie. La concurs se pot înscrie studenţi, critici de arhitectură sau artă, profesori,
filosofi, teoreticieni, sociologi sau arhitecţi, urbanişti, designeri cu înclinaţii către teorie,
care pot realiza un eseu critic despre arhitectura din ţările Europei Centrale şi de Est.
Din totalul eseurilor care vor fi înscrise în concurs, cinci vor fi nominalizate, urmând ca
autorii lor să își susțină lucrările în fața juriului şi a publicului prezent la eveniment.
Modulul se va încheia cu o conferință susținută de reputatul teoretician Alberto PérezGómez, preşedinte al juriului şi invitat special, urmată de o dezbatere publică, la care
vor lua parte nominalizații.
Modulul Premiile Arhitext East Centric include un concurs de proiecte la care iau
parte lucrări de cea mai bună calitate realizate în ultimii cinci ani în regiune. În plus,
acestea vor fi prezentate public de către autorii lor, în mai multe sesiuni de jurizare.
Concursul este completat de două expoziţii online, de expoziţia Premiile Arhitext East
Centric, precum şi de conferinţa invitatului special, binecunoscutul arhitect Dietmar
Feichtinger.

Un proiect special, derulat în cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric, este Agora

Experiments, dedicat arhitecturii experimentale. Acesta își propune să creeze
oportunități de interacțiune și de comunicare între arhitecții tineri și cei deja
consacraţi. Agora Experiments va avea loc la București și presupune două săptămâni
de workshopuri, schimburi de experiență, conferințe, mese rotunde și videoconferințe.
Mai multe informații despre condițiile de înscriere și deadline-uri, puteți găsi pe site-ul
dedicat Trienalei: http://www.east-centricarch.eu/triennale/open-call
De asemenea, dacă doriți să susțineți Trienala de Arhitectură East Centric, puteți
transmite propunerile de colaborare și de parteneriat la adresa
ecatriennale@gmail.com sau direct la sediul Trienalei din Strada Mihail Moxa
numărul 5.
Cu prietenie,
Arpad Zachi

Despre Trienala de Arhitectură East Centric
Trienala de Arhitectură East Centric este un proiect cultural menit să deschidă porțile
pentru o colaborare cât mai strânsă între arhitecţii, teoreticienii, istoricii şi criticii de
arhitectură din Europa Centrală şi de Est şi cei din întreaga lume. Prima ediție a
Trienalei de Arhitectură East Centric a avut loc în anul 2013, iar tema evenimentului a
fost Trans(a)parenţe.
Trienala de Arhitectură East Centric este organizată de Fundația Arhitext design,
împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România şi Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”. De mai bine de 25 de ani, Fundaţia Arhitext Design reprezintă un
cadru de radiografiere a spaţiului cultural românesc şi o punere în acord cu tendinţele
internaţionale din domeniile arhitecturii, artei şi designului. Sprijinită în demersurile sale
de arhitecţi români şi străini şi de teoreticieni consacraţi, Fundația pune în valoare
conceptul de dezvoltare durabilă, încurajează spiritul critic, trasează noi tendinţe și
identifică valori prezente şi viitoare.
Partener strategic principal
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CONFERINȚĂ

tehnoredactare: Krista SZÖCS

LANSAREA CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII DE ARHITECTURĂ
„NOUL MUZEU NAȚIONAL DE ISTORIE AL ROMÂNIEI”

L

uni, 1 februarie 2016, începând cu ora 11:00, Muzeul Național de Istorie a României

(MNIR) a organizat o conferință de presă privind lansarea concursului internațional de soluții de
arhitectură „Noul Muzeu Național de Istorie a României”, sub egida Uniunii Internaționale a
Arhitecților.
Evenimentul a avut loc la sediul muzeului din Calea Victoriei, nr. 12, București, Sala Lapidarium,
în prezența domnului prof. dr. Vlad ALEXANDRESCU, Ministrul Culturii, domnului prof. dr. arh. Sergiu
NISTOR, Consilier Prezidențial, domnului Gigel Sorinel ȘTIRBU, Președintele Comisiei pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, domnului arh. Șerban ȚIGĂNAȘ,
Președintele Ordinului Arhitecților din România, doamnei prof. dr. arh. Ana Maria ZAHARIADE,
Vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România, coordonator al domeniului Concursuri,
Parteneriate și Relația cu membrii OAR, domnului prof. dr. ing. Paul IOAN, Director General al
Profesional Construct, domnului prof. dr. ing. Dan Lungu, Universitatea Tehnică de Construcții
București, domnului ing. Tudor SAIDEL, Director General al SAIDEL Engineering, domnului conf. dr.
arh. Ștefan BÂLICI, Vicepreşedinte al Asociaţiei „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, domnului dr.
arh. Virgil APOSTOL, Secretar al Asociaţiei „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, și a domnului dr.
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Director General al MNIR.
Prin inițierea unui proiect de consolidare, restaurare și reamenajare a spațiului muzeal,
Ministerul Culturii și conducerea Muzeului Național de Istorie a României și-au propus reafirmarea
instituției ca un mare muzeu contemporan de istorie, prin revalorizarea clădirii și a relațiilor acesteia
cu contextul urban, crescând calitatea expunerii colecțiilor și a serviciilor culturale oferite publicului

.
Noul Muzeu Național de Istorie a României, prin reorganizarea spațială și
funcțională, dar și prin dezvoltarea ofertei culturale și de loisir, își propune să atragă cel
puțin 300.000 de vizitatori anual, precum și o prezență similară în mediul virtual. În
același timp, se va urmări atragerea un public mult mai divers decât până în prezent.
Spre deosebire de situația actuală, Noul Muzeul Național de Istorie a României
trebuie să fie ușor accesibil pentru toate aceste categorii de vizitatori, de la copii la
bătrâni, incluzând persoanele cu dizabilități. Mai mult, trebuie să reflecte caracterul
deschis al proiectului cultural și științific, definit ca „un muzeu de astăzi”, oferind pe
lângă expunerea narațiunii istorice și conservarea patrimoniului muzeal, programe
culturale și de loisir. Viitorul ansamblu muzeal va fi structurat pe următoarele secțiuni
funcționale: depozitare patrimoniu, conservare-restaurare patrimoniu, cercetare
patrimoniu, expunere patrimoniu, reprezentare, comunicare, completate de secțiunile
auxiliare: administrare, întreținere, protecție și pază etc. :
· curtea interioară acoperită va grupa în jurul spațiului de expunere a Copiei Columnei
lui Traian spații pentru activități de tip public: librărie, bibliotecă publică, spații de
odihnă, cafenea etc. De asemenea, atrium-ul va conține trasee de circulație verticală
către secțiuni din cadrul expoziției permanente desfășurate în aripile construcției la cele
două etaje, fără ca alte circuite funcționale - publice sau interne - să fie intersectate.
· realizarea unor legături cât mai directe ale curții interioare cu spațiul public înconjurător,
operațiune care ar putea contribui la activarea caracterul istoric al clădirii, cât și la o mai
bună integrare a activităților muzeului în cele ale Centrului Istoric în general.
· realizarea unui subsol cu mai multe niveluri sub nivelul de călcare al atriumului din curtea
interioară. Aceste spații vor oferi o suplimentare de cca. 2700 m2/ nivel.
Calendar estimativ de desfășurare a activităților:
·

2016 (februarie – iulie): organizarea concursului internațional de soluții;

·

2016 (septembrie-decembrie): începutul proiectării;

·

2017: finalizarea proiectării și debutul execuției;

·

2019: finalizarea lucrărilor de restaurare, consolidare și construcție, precum
amenajarea și deschiderea parțială a unor spații expoziționale (Centenarul
desăvârșirii unității naționale);

·

2020: recepția;

·

2021: recepția finală.

În prima faza, inaugurată în anii 2019-2020, Noul Muzeu Național de Istorie a
României va prezenta publicului următoarele expoziții permanente: Preistorie, Geto-dacii
și Dacia romană, Evul Mediu, Epoca modernă și contemporană, Tezaurul Istoric, Cabinetul
Numismatic, Lapidarium, Muzeul Național Filatelic, Istoricul zonei, clădirii și Muzeului
Național de Istorie a României. Ulterior, în anii 2021-2022 se vor mai deschide două
expoziții permanente: Românii din afara granițelor și Istoria copilăriei(titlu provizoriu).

sursă articol: www.cultura.ro
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ÎNSCRIERI CURSURI
DE-A ARHITECTURA

Cursurile opţionale De-a Arhitectura vor putea număra peste 10.000 de copii în şcoli
Pentru a avea orașe mai sigure, mai frumoase și cu o calitate a vieţii crescută, educația este privită
din ce în ce mai mult ca fiind cea mai eficientă investiţie, cu rezultate reale şi consistente, susţinute pe
termen lung. Este parte din misiunea noastră să îi învățăm pe copii care este rolul lor în dezvoltarea
orașelor de mâine, ca utilizatori şi viitori beneficiari sau investitori ai clădirilor și ai oraşelor. Orașul și
siguranța lui este rezultatul activităţilor şi implicării tuturor locuitorilor săi și a lucra în echipă este
esențial. La finalul anului școlar 2015-2016 grupul absolvenților cursurilor De-a arhitectura din clasele
primare va fi format din 7.500 de copii. Îi așteptăm pe următorii să se înscrie, ca să depășim 10.000 de mici
cetățeni care abia așteaptă să voteze, în cunoștință de cauză, peste 8 sau 12 ani.
Anul acesta cursurile De-a arhitectura ajung în total la 140 clase din 20 județe + București, adică la 3.484 de
copii. Cu sprijinul sponsorilor și partenerilor noștri, dar mai ales cu contribuția a 145 de voluntari, arhitecți,
urbaniști, peisagiști, ingineri, care merg în fiecare săptămână în clasă pentru a sprijini învățătorii în predare.
Pentru noi, Asociaţia De-a arhitectura, anul şcolar 2016-2017 începe acum. Pregătim deja cele necesare pentru a
oferi asistenţă gratuită unui număr de 100 clase din ciclul primar, şcoli de stat, din toată țara, care doresc să
desfăşoare cursurile dezvoltate de noi:
· pentru elevii din clasa pregătitoare, I sau a II-a: „De-a arhitectura Mini”, curs opţional (curriculum la
decizia şcolii sau extracurricular)
· pentru elevii din clasa a III-a sau a IV-a: „De-a arhitectura în oraşul meu”, curs opţional (curriculum la
decizia şcolii sau extracurricular) ce face parte din oferta la nivel naţional, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014
· pentru elevii claselor a VI-a şi a VII-a: „De-a arhitectura în şcoala mea”, curs opţional (curriculum la
decizia şcolii sau extracurricular).

·
·
·
·
·

Asistenţa Asociaţiei De-a arhitectura constă în:
pregătirea profesorilor şi arhitecţilor implicaţi, prin metode de instruire la distanţă, dar şi prin
întâlniri/ateliere de formare desfăşurate înainte de începutul anului şcolar;
acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghidul îndrumătorului cu
detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore;
acces la materialele auxiliare pentru elevi: caietul elevului cu fişe de lucru şi fişe recapitulative;
acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiențe în grupul
îndrumătorilor, coordonare regională;
certificate pentru profesori şi elevi.
Peste limita de 100 de clase vom putea sprijini doar contra cost clasele care doresc sa desfăşoare aceste
cursuri sub îndrumarea noastră (25 de lei/copil/an şcolar + 150 de lei kitul îndrumătorului, care include
asistenţa la distanţă).

În plus, sperăm ca prin înscrierea, ca în fiecare an, a unui număr suficient de voluntari, să oferim asistenţa
unui specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist) care participă de asemenea la
întâlnirea pregătitoare şi care sprijină profesorul clasei pe parcursul anului şcolar, direct la ore (pregătirea şi
susţinerea orelor împreună cu profesorul clasei) sau la distanţă (în pregătirea periodică a orelor). Înscrierea
arhitecților voluntari va fi posibilă pe site-ul De-a arhitectura de la începutul lunii februarie.
Invităm pe toţi cei interesaţi să consulte pagina web dedicată înscrierilor: http://de-aarhitectura.ro/inscrieri/ şi să ne contacteze pentru alte detalii la office@de-a-arhitectura.ro.
Mulțumiri pentru susţinere în anul școlar 2015-2016:
Ordinul Arhitecților din România, Uniunea Arhitecţilor din România, CA IMMO, CERESIT, CONTROLTECH,
DIGITAL SPIRIT, DURAZIV, ELMAS, FPSE, GALATECA, GREENTEK, HOLVER, ING, MAGIC HOLIDAY, OMINI CLINIC,
PACONSTRUCT, RUUKKI, SIMBIO, SINIAT, STAR EAST PET, VELUX, VERANDA, ZOISS.
Asociaţia De-a arhitectura a fost înfiinţată în 2013, urmărind dezvoltarea şi promovarea educaţiei de
arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii,
design-ului şi ale urbanismului. Numai prin înţelegerea şi asumarea lor de către diverse categorii de public se poate
asigura o creştere durabilă a calităţii mediului construit din mediile urbane şi rurale. Noi credem că o schimbare a
paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la
educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor, iar această idee a dat naştere
programului cultural-educaţional „De-a arhitectura”.

MIRUNA GRIGORESCU

ARTA SACRALĂ TRANSILVĂNEANĂ
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Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch
al Bisericii Evanghelice C.A. din România
Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România
Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România

Arta sacrală transilvăneană
Incursiuni în Istoria Artei – o serie de prelegeri
7 martie – 4 aprilie 2016
Luni, 7 martie
18:00-19:30

Cetăţi bisericeşti – de la stilul romanic până la cel barocArh. Dr. Hermann Fabini

Luni, 14 martie
18:00-19:30

Breasla aurarilor din Sibiu, prin prisma documentelor de
Dr. Daniela Dâmboiu
arhivă şi a pieselor de orfevrărie păstrate până în prezent

Luni, 21 martie
18:00-19:30

Lăzile din Brădeni. Repere iconologice

Luni, 4 aprilie
18:00-19:45

Scrierea între artă şi mijloc de comunicare. Tipărituri de Arhivar Monica Vlaicu,
secol XVI din colecţia Arhivei Centrale a Bisericii Ev. C.A.
Bibl. András Bándi

Arh. Heidrun König

Locul de desfăşurare: Casa Teutsch, Sibiu, str. Mitropoliei 30, în muzeul şi sălile de conferinţă de la et. 1.
Pentru anunţarea participării, trimiteţi, vă rugăm, un e-mail la adresa <casa.teutsch@gmail.com>. până în data de 3 martie.
Numărul de participanţi este de maxim 25 persoane. Se poate opta pentru participarea la toate cele patru întâlniri,
sau pentru doar unele dintre ele, la alegere.

Activitate coﬁnanţată prin programul
Erasmus+ al Uniunii Europene

TeutschHaus Str. Mitropoliei Nr. 30 550179 Hermannstadt-Sibiu Tel./Fax: +40 (0) 269 206 730

www.teutsch.ro

Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch al Bisericii Evanghelice C.A. din România
Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România
Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România
550179 Sibiu/Hermannstadt, Str. Mitropoliei Nr. 30
0269 206 730, casa.teutsch@gmail.com, www.teutsch.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Arta sacrală transilvăneană
Sibiu. În perioada 7 martie - 4 aprilie 2016, Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch („Casa
Teutsch”), împreună cu Muzeul şi Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România, oferă studenţilor,
cadrelor didactice, ghizilor, lucrătorilor din turism şi cultură, voluntarilor din NGO-uri şi tuturor celor interesaţi
o serie de prelegeri despre arta sacrală şi cultura transilvăneană.
Pentru anunţarea participării, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa <casa.teutsch@gmail.com>
până în data de 3 martie. Numărul de participanţi este de maxim 25 persoane. Se poate opta pentru participarea
la toate cele patru întâlniri, sau pentru doar unele dintre ele, la alegere. Activitatea este cofinanţată prin
programul Erasmus+ al Uniunii Europene.
Locul şi ora: Sibiu, în „Casa Teutsch”, str. Mitropoliei nr. 30, et. 1. Orele 18-19.30.
Datele şi temele:
1.) luni, 7 martie:
Cetăţi bisericeşti – de la stilul romanic până la cel baroc;
prezintă arh. dr. Hermann Fabini.
2.) luni, 14 martie
Breasla aurarilor din Sibiu, prin prisma documentelor de arhivă şi a
pieselor de orfevrărie păstrate până în prezent;
prezintă dr. Daniela Dâmboiu.
3.) luni, 21 martie
Lăzile din Brădeni. Repere iconologice;
prezintă arh. Heidrun König.
4.) luni, 4 aprilie
Scrierea între artă şi mijloc de comunicare;
prezintă arhivist Monica Vlaicu
Tipărituri de secol XVI din colecţia Arhivei Centrale a Bisericii Ev. C.A.
prezintă pr. András Bándi.
Muzeul Bisericii Evanghelice C. A. din România, aflat în „Casa Teutsch”, oferă vizitatorilor o privire de
ansamblu asupra istoriei bisericii evanghelice-luterane şi a saşilor transilvăneni. Istoria şi cultura sunt ilustrate
prin exponate originale de mare valoare artistică şi documentară. Muzeul poate fi vizitat de luni până vineri
între orele 10-17. (www.teutsch.ro)
Contact pentru seria de prelegeri:
Gerhild Rudolf casa.teutsch@gmail.com

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ
SEMNAL 6

URBAN CONCEPT

tehnoredactare: Krista SZÖCS

Conferinţa Naţională Urban Concept
Ediţia a XVI-a, 17-19 martie 2016, Hotel Orizont, Predeal
Oameni şi Companii este de 15 ani lider în comunicare și management relațional
cu grupuri de audiență premium. Facilităm accesul la informaţie şi resurse în domeniul
urbanistic, prin organizarea unui program naţional de comunicare şi informare în acest
domeniu. Programul Urban Concept, iniţiat în anul 2005, creează o platformă
interactivă de comunicare între specialiştii implicaţi în dezvoltarea urbană din ţară.
Ediţiile precedente ale Conferinţei Naţionale Urban Concept au reunit peste 170
de persoane: arhitecţi şefi de oraşe, municipii şi consilii judeţene, preşedinţi de comisii
de urbanism, arhitecţi privaţi, preşedinţi de asociaţii profesionale şi patronale din
urbanism, construcţii şi dezvoltare urbană, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţi ai companiilor implicate în
dezvoltarea urbană modernă.

SEMNAL 7

EXPOZIȚIE DE ARHITECTURĂ

Organizator:
Facultatea de Arhitectură a Universităţii „Spiru Haret” din
Bucureşti
Partener
Uniunea Arhitecţilor din România, filiala Sibiu
Centrul de informare al Primăriei Municipiului Sibiu
Patrimoniul construit. Oportunități, evoluții, consecințe.
Expoziţie de arhitectură
18 februarie - 28 februarie 2016
vernisaj 18 februarie, la ora 18.00
Prof. dr. arh. Emil Creangă, Decan al Facultăţii de Arhitectură
a Universităţii „Spiru Haret”.
dl. arh. Mircea Ţibuleac, Președinte la Uniunea Arhitecţilor
din România, filiala Sibiu.
Curator:
conf. dr. arh. Nicoleta Doina Teodorescu
lector. dr. arh. Sidonia Teodorescu
cu sprijinul: lector. dr. arh. Doina Ciocănea, lector. dr. arh.
Gabriela Petrescu
și studenții arhitecți: Antohi Madalin, Buchete George –
Valentin, Ceteraș Marian, Dan Robert Valentin, Dinu Raluca,
Dună Cristian Gabriel, Mican Ioana, Mihai Andreea, Muruga
Claudia, Moraru Alina Andreea, Stavilă Eugen, Voinea
Nicușor Laurențiu, Alecsandru Emanuel Ionuț.

SEMNAL 8

BALUL ARHITECȚILOR

tehnoredactare: Krista SZÖCS

125 de ani de la înființarea breslei

- invitație la simpozion și la

Balul arhitecților
26-27 februarie 2016
Stimați colegi,
Uniunea Arhitecților din România împreună cu
Ordinul Arhitecților din România vă invită să
participați la cele două manifestări organizate cu
ocazia aniversării a 125 de ani de la înființarea
breslei.
SIMPOZIONUL organizat de Uniunea
Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților
din România privind “Celebrarea a 125 de ani
de la înființarea Societății Arhitecților din
România” va avea loc în data de 26 februarie
2016, începând cu ora 10.30 la Aula Bibliotecii
Centrale Universitare București.
BALUL ARHITECȚILOR din 2016 va avea loc
în data de 27 februarie 2016 la Restaurantul
Cercului Militar Național din București,
începând cu orele 20.00.
Vă reamintim că Balul Arhitecților, cu o tradiție
de peste un secol, a fost organizat pentru întâia
oară în 1891, anul înființării Societății
Arhitecților din România și dealungul timpului a
fost onorat de o participarea numeroasă a
arhitecților vremii.
președinte UAR,
dr. arh. Viorica Curea
vicepreședinte UAR,
prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc

În acest an taxele de participare la bal sunt:
·

arhitecți pensionari, membrii U.A.R. / O.A.R. cu cotizația plătită la zi până în data de 26 februarie 2016 și
studenți arhitecți: 80 lei

·

arhitecți în activitate: 165 lei

·

invitați - însoțitori din afara U.A.R./ O.A.R.: 200 lei

Înscrierile membrilor Uniunii se pot face începând cu data de 28 ianuarie 2016 la Dna. Amalia Năstase, telefon 0737 017
788, e-mail n_amelie@yahoo.com.Taxa de participare se achită la Centrul de Cultură Arhitecturală – Uniunea Arhitecților
din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sect. 2 București, până în data de 24 februarie 2016, zilnic între orele
10.30 – 15.00.
Membrii UAR din provincie își vor anunța dorința de participare la Dna. Amalia Năstase, telefon 0737 017 788, și pe email la Dna Cătălina Neagu, uar_contact@yahoo.com, unde vor specifica dacă doresc și cazare, urmând să achite taxa în
ziua Balului.

EXPOZIȚIE PICTURĂ

SEMNAL 9

MAGIA CULORILOR

tehnoredactare: Krista SZÖCS

Curator : Doina Nicoleta TEODORESCU
Grafica : Iosif Adiel MAMOC
COTIGA Mihai
HULEA Adrian Traian

24 FEBRUARIE - 9 MARTIE 2016
Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, București
Galeria Universității „Spiru Haret”

INFO 1

EXPO

de arh. Mircea Țibuleac
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

Am

ajuns în după masa zilei de

3 Decembrie 2015 în fața unui ansamblu la care
Horia MAICU, am aflat, a avut o contribuție
importantă. Nu părea să fie o zi de iarnă, soarele se
pregătea să apună, dar nu înainte ca eu să apuc sămi termin ședința foto, de a cărei imagini vă puteți
bucura dând click aici
.

HORIA MAICU la
TEATRUL NAȚIONAL BUCUREȘTI

După bucuria pe care sper că ați
simțit-o vizionând imaginile Teatrului
Național, scăldat în lumina blândă a unui
soare la apus vă invit să vizionați expoziția
sau, mai exact spus, expozițiile.
Au fost expuse simultan două serii de
panouri reprezentative, rocul muncii unei
echipe entuziaste de cadre didactice, din
cadrul Universității „Spiru Haret” din
București, Facultatea de Arhitectură. Vedeta
expoziției o constituie retrospectiva Horia
MAICU, a cărui operă remarcabilă este
prezentată sub o formă grafică de excepție,
pe zeci de panouri, pe care am plăcerea, prin
amabilitatea organizatorilor, să le prezint
.aici

În secundar, cu scopul mărturisit de a-i crea
condiții de vizibilitate maximă, a fost prezentat un
studiu propus de d-na Arhitect Șef a Primăriei
Municipiului Sibiu, dr. arh. Ioana URDEA.
Denumirea lui este: „Patrimoniul construit în
Cartierul Parcul Sub Arini Sibiu”.

VĂ INVITĂM SĂ VIZIONAȚI EXPOZIȚIA!
CLICK AICI

Consider oportun să nu amestec
povestea celor două expoziții deoarece aș risca
să vă abat atenția de la vedeta acelei seri de
decembrie, opera bogată și valoroasă a lui
Horia MAICU.
Vă propun să nu ezitați să descărcați
imaginile filmate. Sunt secvențe pe care le-

foto: Lucian MIHĂESCU
PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ

am surprins și care redau atmosfera acelei
seri, veți vedea mulțimea invitaților,
persoanele și personalitățile care au fost
prezente. Am remarcat cu mare plăcere o
prezență care știu că este foarte legată de
breasla noastră și pe care am observat-o încă
din perioada în care ocupa postul de Ministru al
Culturii.

foto:
Lucian MIHĂESCU

Sunt convins că ați ghicit că este vorba
despre domnul Ion CARAMITRU, directorul
Teatrului Național, care în acea seară era
gazdă, o gazdă minunată care a pus la
dispoziție cu generozitate foaierul Sălii Media
pentru zece zile 3-13 dec. 2015. El s-a alăturat
invitaților încă de la început, întreținând
discuții amicale cu foarte mulți dintre cei
prezenți, fapt care dovedește, fără îndoială, că
apropierea lui de arhitecți este o realitate,

foto: Lucian MIHĂESCU

cunoaște foarte mulți oameni și este apropiat
lor, așa cum probabil vă aduceți aminte din
relatările domnului academician prof. dr.
Romeo-BELEA, pe care mi le-a făcut cu ocazia

LM

LM

vizitei ghidate în care ne-a însoțit în toamna

lui 2014 când Teatrul Național îmbrăcase haina
nouă și se pregătea de inaugurare.
A fost o vizită foarte interesantă în care am
LM

LM

aflat

lucruri

deosebite

despre

istoria

transformărilor pe care le-a suferit Teatrul
Național sub bagheta d-lui BELEA, care a făcut
parte din colectivul lui Horia Marcu și care a avut
toate cunoștințele și motivele să participe și să
conducă proiectul pentru ca teatrul să recapete
înfățișarea lui inițială. Despre acea vizită ghidată
și alte conferințe pe această temă puteți afla din
arhiva buletinelor noastre informative, publicate
pe www.uarsibiu.ro sau din arhiva digitală pe care
am depus-o la biblioteca Centrului de Cultură
Arhitecturală de pe Strada I. L. CALDERON nr. 48.
Revenind la evenimentul Horia MAICU,
doresc să menționez numele coordonatoarei
acestei cercetări și expoziții: Conf. dr. arh.
Doina TEODORESCU. Prin bunăvoința ei am
intrat în posesia unei bogate documentații foto și
a panourilor expoziției pe care cei interesați le-au
putut descărca din link-ul oferit la pagina 2.
Din acest material o să redau în continuare
textul biografic al marelui arhitect, sărbătorit la
110 ani de la naștere, care va fi acompaniat, pe
coloana din partea stângă de o parte din imaginile
culese în timpul vernisajului.

Horia MAICU - Repere Biografice

„Haim Goldstein s-a născut în 30
decembrie 1905 la Constanța, într-o familie de
origine evreiască.
După studii de arhitectură în Italia,
absolvent al Școlii de Inginerie Civilă din Roma,
promoția 1931, se reîntoarce în orașul natal unde
în intervalul 1931-1940 desfășoară o bogată
activitate ca arhitect diplomat, cunoscut fiind sub
numele de Harry Goldstein. Rezultatul acesteia se
concretizează în mai bine de o sută imobile
realizate în Constanța, Eforie, Mamaia... Printre
acestea putem aminti Ferdinand nr. 47. -Vila
Dălgeanu, Ferdinand nr. 82.- Consulatul general
al Turciei în Romania, Mircea cel Bătrân nr.43.Vila Leon, Hotelul Carlton, Piața Ovidiu, nr.9Casa George Hurmuziadi, Ștefan cel Mare (fost
Mangalia) nr. 55, (între străzile Ilarie Voroncafost Jak Lahovary și Mihai Viteazu- Blocul
Constanța), strada Traian, numărul 20- Casa
Kalambotos, colț cu strada Doinei (fost I. C.
Brătianu).
Va locui într-un imobil amplasat pe strada
Scarlat Vârnav, aproape de intersecția cu
bulevardul Ferdinand și își întemeiază o familie
alături de Sultana. Au avut o fiică. În perioada
războiului își desfășoară activitatea profesională
în București, în colaborare cu antrepriza ing. Gh.
Mandrin & ing. D. Nestor, unde face dovada
calităților sale profesionale. Din această
perioadă datează imobilele din strada Batiștei nr.
11 și Eforie nr. 8, Vasile Conta nr.16. În 1947 își
schimbă numele în cel de Horia Maicu, nume sub
care va primi recunoaștera națională.În anul
1949 proiectează și asigură realizarea
Ambasadei României la Varșovia- Fryderyka
Chopina 10. În perioada 1949-1953 îl regăsim în
colectivul de proiectare a Casei Scânteii, format

Figura 1. Harry Goldstein, cel ce avea să
fie cunoscut mai târziu ca Horia Maicu,
la începuturile sale.

din arhitecții Niculae Bădescu, Marcel Locar,
Mircea Alifanti ş.a. Inginerul Panaite Mazilu a
proiectat partea de structură.
La data de 26 octombrie 1950 este numit
director al Institutului de Proiectare în
Construcții, a cărui sediu din strada Nicolae
Filipescu, nr.53-55, a fost proiectat de Horia
Maicu. Începând din 1950 și până în anul 1972 va
desfășura o bogată activitate didactică, în calitate
de profesor la Institutul de Arhitectură Ion
Mincu. În această calitate va sprijini fără rezerve
cariera profesională a tinerelor talente,
dovedindu-se a fi un bun observator, fin psiholog
ș i u n d a s c ă l g e n e ro s ș i s e n s i b i l l a
particularitățile fiecăruia.
În anul 1961 va fi Decorat cu Steaua RPR
clasa I: Consiliul de Miniștri al Republicii
Populare Romîne a acordat Premiul de Stat al
Republicii Populare Romîne pe anul 1962…..n)
Arhitecților Horia Maicu, Tiberiu Ricci și Ignace
Șerban și Inginerilor Alexandru Anton Necșulea
și Nicolae A. Băilescu, pentru lucrarea Sala
Palatului Republicii Populare Române,
valoarea premiului fiind de 50.000 lei. Din
colectivul de proiectare al Sălii Palatului au făcut
parte arhitectul Romeo Belea, Dinu Hariton şi
Protopopescu iar pentru intervenţiile şi
transformările ulterioare, colectivul de arhitecţi
a fost condus de Romeo Belea.
Este autorul, alături de arhitectul Nicolae
Cucu, proiectului Mausoleul eroilor comuniști,
realizat în 1963 pe fostul amplasament al
Palatului Artelor din Expoziția Regală Jubiliară
de la 1906. În aceeaşi perioadă este proiectat
Ministerul Chimiei şi Institutul de Chimie
Organică, în calitate de coautori fiind Horia
Maicu, Romeo Belea, Riciard Bordănache şi
Eugen Apostol.
În perioada 1957-1970, vreme de 13 ani,
ocupă funcția de Arhitect Șef al Bucureștiului, poziție
din care va gestiona politica de dezvoltare a orașului,
va influența puternic direcțiile și oportunitățile de
creștere a orașului, de pe pozițiile unui arhitect
competent și informat. Este perioada în care se
construiește masiv pe șoseaua Ștefan cel Mare, se
dezvoltă cartierele Drumul Taberei, Balta Albă, este
introdusă tipizarea, unificată legislația în construcții,
formulate standarde minime de suprafețe, toate în
scopul de a asigura condițiile minimale de spațiu și
igienă necesare unei industrializări și urbanizări
rapide. Politica în construcții, de altfel, era în

concordanță cu politicile europene ale
momentului, chiar dacă suportul ideologic era
diferit. Acordă atenție deosebită, în calitate de
arhitect șef al Bucureștiului, asigurării
infrastructurii necesare transformării
Bucureștiului într-un centru universitar puternic

implicându-se în realizarea şi promovarea
Complexului studențesc din Grozăvești şi Regieautor arh. Romeo Belea.
Utilizează cu abilitate toate mecanismele
de putere disponibile pentru promovarea profesiei
de arhitect și pentru a asigura accesul la
informația de ultimă oră. Ultimul său mare
proiect îl constituie ansamblul Hotel
Intercontinental - Teatrului Național Bucureștirealizat
în cadrul "Institutului Proiect
București".
Figura 2. Horia
MAICU în 1972,
puțin înainte de
retragerea sa din
activitatea
universitară.

Lucian MIHĂESCU

Dan GHELASE

sursa foto: Arhitectura
1/1972, pag.93

Ultimul său mare proiect îl constituie
ansamblul Hotel Intercontinental - Teatrului
Național București- realizat
în cadrul
"Institutului Proiect București". La Hotelul
Intercontinental, colectivul iniţal format din
Horia Maicu, Tiberiu Rici, Romeo Belea, Ion
Moscu, Gelu Nadrag a fost înlocuit ulterior, de
colectivul format din Dinu Hariton, Ion Moscu,
Gelu Nadrag.
Emil BARBU
POPESCU

Proiectul şi execuţia Teatrului Național
București s-au făcut între anii 1963 și 1969 iar
inaugurarea a avuit loc la data de 20 decembrie
1973. Proiectul a fost semnat de arhitecții Horia
Maicu, Romeo Belea, Nicolae Cucu, iar structura
de rezistență de inginerul Alexandru Cișmigiu.
Din colectivul de proiectare au făcut parte şi
arhitecţii Antonio Teodorov, Ruxandra Verona.
În 1970, la sfârșit de carieră, devine Doctor
în arhitectură cu lucrarea Bazele Compoziției
Arhitecturale. Aspectele teoretice și academice
ale profesiei de arhitect l-au preocupat însă în
permanență, dovadă fiind articole, studii și cărți
publicate precum și participarea activă la
evenimentele științifice din domeniu.
A murit pe 15 iulie 1975”.

În continuare, pentru că am decis să
nu fac eu comentarii privind desfășurarea
evenimentului, o să las imaginile de pe
coloana din stânga să vă „povestească” ce s-a
întâmplat în acea seară de 3 decembrie 2015,
în foaierul Sălii Media a Teatrului Național.
În încheiere o să reproduc mulțumirile
deosebite pe care autorii au dorit să le
adreseze celor care le-au fost alături în acest
remarcabil efort:
„Domnului profesor dr. arh. Romeo
BELEA şi domnului profesor dr. arh. Radu
TĂNĂSOIU pentru sprijinul şi carecterul
documentar al informaţiilor ce ni-le au pus la
dispoziţie în calitate de buni colaboratori şi
activitatea de proiectare sau cea pedagogică.
Domnului Daniel BALINT pentru accesul la
Arhiva personală Horia Maicu, aflată în colecția
sa privată.
Domnului profesor Romeo Belea pentru
sprijinul acordat în calitate de consultant, pentru
perioada 1957-1975.
Domnului arhitect Dan Teodorescu, pentru
plăcerea cu care ne-a funizat informații legate de
arhitectul Harry Goldstein, despre lucrările sale
din Constanța, București precum și despre
activitatea de profesor la Institutul Ion Mincu. Nu
de puține ori regretatul profesor arh. Ion Vlahu
completa imaginea cu detalii inedite.
Domnului Steve Waldman, proprietarul
vilei Leon şi urmaşul lui Herş Leon-Vlodingher,
prin amabilitatea căruia am avut acces la
documentele referitoare la construire și
deposedare. Despre epopeea familiei domniei
sale, a evenimentelor legate de reintrarea în
posesie, a ceea ce a găsit după aproape trei
sferturi de veac de bejenie și a modului cum
supraviețuiește astăzi imobilul, acesta ne-a
povestit și dovedit în timpul unei dupăamieze de
neuitat petrecute în vizită la eleganta Vilă Leon.
Doamnei arhitect Laura Tudosie pentru
documentele de arhivă ce ni le-a prezentat şi care
au constituit punct de pornire pentru multe dintre
investigaţiile noastre.
Studențior arhitecți USH: Antohi Mădălin,
Buchete George Valentin, Dună Cristian, Moraru
Alina, Mihai Andreea, Dan Robert Valentin,
Alexandru Geambazu, Alexandru Gavrilescu,
Sbârnea Simona Gabriela, Gaspar și Ștefan
Diana pentru implicarea în documentarea de
arhivă, scanare, clasare și inventariere a
materialelor selectate. De asemenea, doresc să le
mulțumesc pentru implicarea entuziastă în
organizarea evenimentelor legate de împlinirea a
110 ani de la nașterea arhitectului și 40 de ani de
la trecerea sa în neființă precum și pentru sprijinul
acordat pentru intocmirea monografiei .

Adesea, peregrinările prin Constanța au
fost acompaniate de arhitectul Radu Cornescu,
un alt mare admirator al construcțiilor realizate
de arhitectul Harry Goldstein.
De asemenea şi nu în ultimul rând,
mulţumiri tuturor celor ce ne-au acordat
încrederea lor, ne-au încurajat şi sprijinit moral şi
financiar pentru a putea duce la bun sfârşit acest
demers”.

Bibliografie selectivă

Romeo BELEA

Studiul de fundamentare al PUG Sibiu.
„P.U.G. - Studiu de fundamentare – Zone
construite protejate, zone istorice, zone
peisagere şi zone de risc natural” - Sibiu,
2006, întocmit de arh. Ioan Bucur (S.C. Bucur
Proiect SNC, Sibiu).
„P.U.G. - Studiu de fundamentare –
Zone construite protejate, zone istorice, zone
peisagere şi zone de risc natural” - Sibiu,
2006, întocmit de arh. Ioan Bucur (S.C. Bucur
Proiect SNC, Sibiu).

Doina TEODORESCU

https://salvatiorasulsibiu.wordpress
.com/despre-parcul-sub-arini-din-sibiu/

Închei acest articol repetând invitația
mea de a nu rata discursurile

celor trei

personalități, academician dr. arh. Romeo
RADU
TĂNĂSOIU

Emil BARBU
POPESCU

BALEA, profesor dr. arh. Emil BARBU
POPESCU și prof. dr. arh. Radu TĂNĂSOIU,
care au colaborat și cunoscut personal pe
Horia MAICU.
Sper să pot aduce această expoziție și
la Sibiu, deoarece opera de excepție a acestui
mare arhitect, care, de exemplu, în numai 9
ani a fost autorul a 120 de proiecte care s-au
și construit în acel interval, merită admirată

RADU
TĂNĂSOIU

de confrații mei sibieni și de toți iubitorii
Sidonia TEODORESCU

link video: http://we.tl/wrh12On7Xb

arhitecturii.

PATRIMONIUL CONSTRUIT ÎN CARTIERUL
EXPO PARCUL
SUBARINI DIN SIBIU

INFO 2
de arh. Mircea Țibuleac
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

Î

n timp ce în interior se desfășura vernisajul expozițiilor
pomenite în articolul precedent, afară se înserase. Când am plecat
era ca la sosire, o lumină foarte îndrăgită de fotografi, și anume
momentul când se îngână ziua cu noaptea și tocmai s-au aprins
luminile.
Sper că aceste imagini o să vă creeze o stare de bine, numai
bună ca să aveți dispoziția necesară pentru al doilea subiect al
acelei seri de 3 decembrie 2015. În foaierul Sălii Media, într-o
zonă rezervată special, erau expuse panourile care prezentau
rezultatele muncii de cercetare a unui colectiv format din cadre
didactice și studenți ai Facultății de Arhitectură a Universității
„Spiru Haret”, din București. Coordonatoarele acestui studiu sunt
doamnele lector dr. arhitect Sidonia TEODORESCU, Gabriela
PETRESCU și Marilena Doina CIOCĂNEA, pe care o să le citez
în continuare:
„Școala de vară a studenţilor Facultăţii de Arhitectură a
Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti desfăşurată în luna iulie 2015
a avut drept scop cercetarea şi demonstrarea necesităţii instituirii
statutului de zonă protejată construită pentru Cartierul Parcul sub Arini
din Sibiu (fosta parcelare Drotleff), recomandat şi prin prevederile
PUG-ului Municipiului Sibiu/ Regulamentului local de urbanism
(2012). Tema şcolii de vară – „Patrimoniu Construit în Cartierul Parcul
Sub Arini – Sibiu” – a fost propusă de doamna arhitect-şef a Primăriei
Municipiului Sibiu, dr. arh. Ioana Urdea. Expoziţia militează pentru
includerea unora dintre clădirile studiate în categoria de monument
istoric”.

Activitatea de cercetare s-a desfăşurat atât în Bucureşti, cât şi
în Sibiu şi a constat în studierea documentelor existente în arhivele din
Bucureşti, precum şi în arhivele Primăriei Municipiului Sibiu. De
asemenea, s-au studiat la faţa locului elementele definitorii unei zone
construite protejate, printre care: fondul construit existent (starea
clădirilor, funcţiunea, regimul de înălţime, regimul de aliniere,
elemente stilistice), parcelarul existent; s-au realizat fotografii şi
măsurători.
Concretizarea acestei cercetări este organizarea unor expoziţii
care militează pentru includerea unora dintre clădirile studiate în
categoria de monument istoric.
O primă expoziţie a fost deschisă în perioada 03 - 13 decembrie
2015 la Teatrul Naţional din Bucureşti. Continuând acest demers, joi,
21 ianuarie 2016, la ora 16:00, s-a vernisat cea de-a doua expoziţie cu
această tematică, la Centrul de Cultură al Uniunii Arhitecţilor din
România din str. Jean-Louis Calderon nr. 48”. O primă expoziție
este chiar aceasta de la Teatrul Național, care a fost deschisă în
intervalul 03-13 decembrie 2015.

Pentru cei interesați voi reproduce în continuare o scurtă
prezentare a zonei studiate:
„Cartierul Parcul Sub Arini este situat la sud-vest de nucleul
istoric al municipiului Sibiu, de care este legat prin artera sa principală,
Bulevardul Victoriei, care străbate şi Cartierul Iosefin (Josefstadt).
Această arteră importantă a Sibiului este prima stradă pavată din
Cartierul Iosefin. Cartierul studiat este alcătuit din teritoriul învecinat la
est, de Parcul Sub Arini, element definitoriu pentru dezvoltarea puternică
în direcţie vestică a oraşului extra-muros.
Cartierul „Parcul sub Arini” a avut drept nucleu central de
dezvoltare fostele terenuri Drotleff. Ulterior, extinderea a fost făcută prin
parcelarea unui teren agricol existent în acea zonă. Parcelarea a fost
realizată după o regulă bine stabilită la acea dată, rezultând parcele
ordonate cu forme dreptunghiulare. Această parcelare poate fi
considerată un model de dezvoltare urbană a zonelor de locuit. Cele mai
multe clădiri din zonă au fost construite ca locuinţă unifamilială tip vilă.
După naţionalizarea începută în 1948 a clădirilor şi a terenurilor
aferente, au apărut atât îndesiri sau divizări ale parcelelor, cât şi
modificări ale unor clădiri.
Amplasarea clădirilor pe parcelă a fost realizată pastrând o
retragere faţă de stradă de aprox. 5-8 m, retragerea faţă de fundul de lot
fiind semnificativ mai redusă, iar retragerile laterale relativ egale,
aprox. 4,5 - 6 m. Acest cartier poate fi considerat, prin plantaţiile pe care
le deţine încă, atât în interiorul parcelelor, cât şi ca plantaţii de
aliniament, o extindere a Parcului Sub Arini. Spaţiile verzi existente în
zona de locuit a cartierului sunt un element definitoriu, iar menţinerea
lor constituie caracteristica principală a apropierii faţă de parc.
Toate aceste elemente contribuie la stabilirea unui statut de zonă
protejată construită, care a cunoscut în dezvoltarea ei, şi nume
importante de arhitecţi.
Printre arhitecţii clădirilor ridicate în parcelarea Drotleff, pe
care studiul arhivelor din Primăria Municipiului Sibiu i-a scos la lumină,
îl menţionăm pe arhitectul urbanist Iosif (Josef) Bedeus von Scharberg
(1889-1960), diplomat în 1912 al Școlii de Arhitectură din Berlin, autor
al Bisericii evanghelice Sf. Ioan şi al Orfelinatului Evanghelic din Sibiu
(1910-1912), autor al unor planuri de sistematizare pentru orașul Sibiu
(1926-1929). Alţi arhitecţi, ingineri şi/sau antreprenori, autori ai
clădirilor tip vilă urbană ale parcelării sunt: Emil Antoni (Dipl.
Baumeister), Ernst Connert (arhitect-inginer), Buertmes&Stenzel
(Baumeister u. Architekt), iar primele autorizaţii de construcţie datează
din perioada 1910-1926. Maniera stilistică a majorităţii clădirilor
edificate este cea locală (Sezession simplificat), eclectică, având uneori
influenţe romantice, Art Nouveau, Art Déco”.

Cronologie
1819 – apare prima oară denumirea Die Erlen (Arinii) într-un document.
1856 – este aprobat proiectul de amenajare a Parcului Sub Arini (Erlen Park), coordonat de inginerul
Wolfgang Seyfried.
1857 – se construieşte noua clădire a şcolii militare, transformată în 1859 în spital militar de garnizoană.
1860 – parcul devine loc public pentru locuitorii oraşului; se construieşte canalul Trinkbach, care duce spre
restaurantul Bolta Rece (ridicat în 1863-1865).
1865 – se înfiinţează cimitirul militar, în partea de vest a străzii Cristianului.
1872 – lângă spitalul militar, se construiesc două depozite mari pentru armată (Arsenalul).
1881 – se începe reamenajarea Parcului Sub Arini (noi plantări cu arbori indigeni şi exotici) de către
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului (înfiinţată în 1879).
1909 – În 24 octombrie se inaugurează noua şcoală de cadeţi de infanterie din Calea Poplăcii (actualmente
str. Avrig).
După 1920 – cartierul se extinde spre vest.
1928 – se propune reorganizarea cartierului, prin Planul de Sistematizare. Planurile de urbanism semnate
de arhitectul Bedeus se referă la organizarea parcelelor de o parte şi de alta a Parcului Sub Arini.
După 1948 – naţionalizarea majorităţii clădirilor, compartimentarea acestora şi îndesirea parcelelor.
2012 – prin prevederile PUG Sibiu/ Regulamentul local de urbanism, se recomandă instituirea statutului de
zonă construită protejată pentru Cartierul Parcul Sub Arini (Parcelarea Drotleff).
În încheierea vernisajului celor două expoziții,
după Horia MAICU, au fost rostite câteva explicații și
despre expoziția din Sibiu oferite, pe rând, de cele
trei coordonatoare, finalizându-se cu impresiile
studenților
1.
Alecsandru Emanuel Ionuţ
2.
Amihăesei Cristian
3.
Andrei Victor-Bogdan
4.
Caloianu Dana-Nicoleta
5.
Gogan Andrei
6.
Lascu Sonia
7.
Petrescu Vlad
8.
Petrişor Alexandru
9.
Prejbeanu Emanuel Cătălin
10.
Secăreş Bogdan
11.
Trif Ionuţ Mihai
12.
Tudor Mircea
13.
Voinea Nicuşor Laurenţiu
Grupului de studenți prezenți, o parte din cei
menționați, le-au fost înmânate diplome de către
doamna lector dr. arh. Sidonia TEODORESCU.

link documentații
și panouri: http://we.tl/56zVObmKhc

link video: http://we.tl/wrh12On7Xb

EXPOZIȚIA DIN CALDERON
Anunțată în buletinul trecut, expoziția a fost
vernisată în prezența organizatorilor și a unui
grup mic de susținători ai acestui studio și
cercetare făcută la Sibiu care, din spusele
coordonatorilor, am înțeles că va mai avea o
etapă și în această vacanță de vară.
Evenimentul a avut loc la data și ora anunțate,
adică 21 Ianuarie, orele 16:00.

foto panouri din expoziție (Mircea ȚIBULEAC):

INFO 3

.VALORI ARHITECTURALE DOBROGENE..
„Constanța - clădiri de patrimoniu semnate de arh. Victor ȘTEPHĂNESCU”
„Cazinoul din Constanța - scurtă istorie în imagini”

de Krista SZÖCS
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

În data de 4 Decembrie, ora 15:00, în sala
LAPIDARIUM din CASA FILIPESCU-CESIANU a avut
loc vernisajul expoziției VALORI ARHITECTURALE
DOBROGENE, care a curpins două exponate
itinerante, finanțate din Timbrul de Arhitectură și
anume: „Constanța - clădiri de patrimoniu
semnate de Arh. Victor Ștephănescu” și
„Cazinoul din Constanța - scurtă istorie în
imagini”.
Vernisajul a avut loc în prezența domnilor
arhitecți

Bogdan

Traian

BOGOESCU,

vicepreședinte OAR DOBROGEA, Alexandru
BĂLAN, președinte OAR Dobrogea și Radu
CORNESCU. De la ei aflăm că această expoziție a
parcurs într-un cerc Hunedoara, Baia Mare, Suceava
și, în ziua prezentării, Bucureștiul și că prima dată
când s-a expus „Cazinoul din Constanța - scurtă
istorie în imagini” a fost în cadrul evenimentului
organizat de Ziua Naționale a Dobrogei, serbată
pentru prima dată, și a avut peste 7000 de vizitatori
interesați, în mare parte, de Cazinou.
Domnul arhitect Radu CORNESCU a amintit și faptul că această expoziție - „Cazinoul din Constanța”
- a fost concepută și realizată cu ani în urmă, atunci când Cazinoul din Constanța a trecut de la Administrația
Locală la Ministerul Dezvoltării și a fost organizată împreună cu Radu GOLESCU, inițiatorul acestei expoziții.

link foto: http://we.tl/CIoFzzOIka

link video: http://we.tl/J9LVbLrt1m

Expoziția a ajuns și în mall-uri, pentru
a atrage un public cât mai divers și numeros și
pentru a obține feedback-uri de la oameni
care nu au intrat în contact direct

cu

arhitectura, dar care sunt interesați de acest
fenomen și de ce s-a întâmplat cu Cazinoul,
„cel mai mare edificiu de acest fel de pe teritoriul
României” și locul unde „s-au născut povești de
iubire și au avut loc tragedii, se jucau sume
uriașe, se făceau ori se desfăceau averi”.

link foto expoziție: http://we.tl/CIoFzzOIka
link video: http://we.tl/kEvC1pITfw

În deschiderea evenimentului a fost
prezentat albumul „Cazinoul din Constanța scurtă istorie în imagini” al cărui autor este arh.
Radu CORNESCU. Acesta a oferit publicului
informații despre cazinou, informații care se aflau și
pe pliantele evenimentului și al căror text îl voi reda în
paginile următoare, împreună cu câteva imagini din
cadrul expoziției.

link foto: http://we.tl/CIoFzzOIka
link video: http://we.tl/J9LVbLrt1m

CAZINOUL DIN CONSTANȚA - SCURTĂ ISTORIE ÎN IMAGINI
„Inaugurat în 1910, Cazinoul din Constanța a fost cel mai mare edificiu de acest fel de pe teritoriul
României, fiind construit de către arhitectul Daniel RENARD pe un promotoriu care a rămas, și la ora actuală,
principal zonă de promenade a orașului. Aici s-au născut povești de iubire și au avut loc tragedii, se jucau sume
uriașe, se făceau ori se desfăceau averi, iar unii plecau direct pe faleză, pentru a se arunca în mare. Toaletele
de ultimă modă erau expuse aici nu numai în sălile de joc, ci și la restaurant sau în sala de bal, unde se putea
merge la o piesă de teatru sau la un spectacol de cabaret. Orchestre celebre au activat aici… Cei care ajungeau
aici admirau formele arcuate și șerpuitoare ale acestui edificiu sau atmosfera seducătoare de „la belle
epoque”… Deși inaugurat în 1910, povestea lui putem spune că a început în 1880, atunci când s-a construit
Kursaalul, primul Cazinou al Constanței.
Henry Guaracino, un antreprenor stability aici, propune și i se aprobă de către Consiliul Comunal să
construiască lângă Farul Genovez KURSAALUL, primul cazinou al Constanței. El a fost ridicat în anul 1880.
La Kursaal, în afară de jocurile de noroc se putea lua masa, seara se dansa, iar în week-end-uri se dădeau
baluri și concerte. Construit din lemn și paiantă, Kursaalul s-a dovedit o construcție precară care a trebuit
reparată destul de des. O furtună a distrus-o partial în 1891, căzând și o bună parte din acoperiș. Astfel că la
începutul anului 1892, Consiliul Comunal decide demolarea ei și construirea unui alt casino, mai trainic și în
altă zonă a falezei. Noul local, desi provizoriu (până la strângerea de fonduri pentru realizarea unui Mare
Cazinou) , era mult mai mare decât Kursaalul și așezat pe taluz, avea două terase suprapuse (cea de la nivelul
inferior fiind acoperită), beneficiind de o priveliște impresionantă a mării, a falezei și a portului.
Pe această terasă cânta, în fiecare seară, o trupă de „maeștri muzicanți”, angajați ai Casinului. După
1900, Cristofi Cerchez, arhitectul-șef al orașului, constată că clădirea Casinului devenise șubredă, că scările
care duceau la terasa inferioară și mai apoi pe malul mării se crăpaseră și că oricât s-ar fi vopsit pereții de
lemn, construcția ajunsese demodată. Erau anii când dezvoltarea portului Constanța era în plinî ascensiune și
a apărut tot mai pregnantă ideea de a se folosi forțele șantierului portului (sub comanda lui Anghel Saligny)
pentru lărgirea falezei spre mare și construirea unui alt Cazinou, de data aceasta unul durabil și care să fie
chiar un simbol al orașului. Începând cu 1903, au demarat lucrările de lărgire a bulevardului Elisabeta și de
realizare a falezei, prin câștigarea a cca. 50 de metri din mare, pe toată lungimea dinspre intrarea în port și
Hotelul Carol I, construindu-se o linie de cale ferată special pentru realizarea zidurilor de sprijin, a
umpluturilor și a parcului.
Cât despre noul Cazinou - urmare a deciziilor nr. 7 și 8 ale Consiliului Comunal luate în ședințele din
zilele de 17 iunie și 19 iulie 1903 se ia hotărârea ca arh. Daniel Renard să se ocupe de proiect și ca urmare,
primarul liberal Cristea Georgescu încheie cu acesta pe data de 23 iulie 1903 un contract. Este actul de naștere
al actualului Cazinou!
Renard, roman după mama și elvețian după tată, s-a născut la Dragomirești, județul Neamț, în 1871.
Arhitect diplomat, cu studii la Paris (1900), el rămâne, peste ani, reprezentantul cel mai de seamă al stilului Art
Nouveau în România. Daniel Renard se stabilește în Constanța, având adresa str. Romană (actuală Revoluției)
nr. 30. În afară de Cazinou el mai realizează și alte lucrări în oraș și județ: Pavilionul-Restaurant din fața
Cazinoului (actualul Acvariu), Hotelul Regina (astăzi Hotel Intim), Hala Pieţei (bombardată în 1941), un
Abator (demolat în pedioada interbelică), Complexul Administrativ de lângă Gara Veche (Prefectura, Palatul
Regal şi Tribunalul), Casa Logaridi din Piaţa Ovidiu (astăzi dispărută), vechiul spital din Medgidia, biserica
din Hârşova. A colaborat şi la proiectarea Hotelului Palace din Constanţa (autor principal: arhitectul francez
E.P. Goue). În Bucureşti îi este atribuit Hotelul Athenee- Palace (în vechea formă, în stilul Art Nouveau).

Culoarea politică a administrației constănțene se schimba destul de des la început de secol XX. Decizia
cărui architect să-i fie încredințată realizarea Cazinoului a fost în mâna politicienilor acestui oraș. Liberalii l-au
ales pe Daniel Renard să înceapă proiectul Cazinoului.
Alegerile câștigate între timp de conservatori fac ca Daniel Renard să fie înlăturat (în 1905) și, în timpul
primarilor George Benderli, Panait Holban și Ion Bănescu, cel care s-a ocupat de proiectarea Cazinoului a fost
arhitectul Petre Antonescu (în viziunea acestuia, Cazinoul acea preponderentă funcțiunea de teatru!). Dar, față
de Daniel Renard, care proiectase Cazinoul în stilul Art Nouveau, Petre Antonescu l-a conceput în stil
neoromânesc. Revenirea la putere a liberalilor (primar- iarăși Cristea Georgescu între 1907 și 1908) îl
înlocuiește pe Petre Antonescu cu Daniel Renard, care reușește să-și reimpună stilul Art Nouveau, astfel că
fundațiile au fost modificate a doua oară!
În istoria realizării Cazinoului (1903-1910) merită menționate și alte episoade ce țin de proiectarea,
construcția și amenajarea lui. După reluarea proiectării de către Daniel Renard în anul 1907, au apărut solicitări
suplimentare din partea Consiliului Comunal, care a modificat planurile inițiale.
Încă din 1907, primarul Ion Bănescu solicită o comisie special formată din arh. Ion Mincu, arh. Dimitrie
Maimarolu și inspectorul general - ing. Elie Radu. Aceștia, după o vizită la Constanța, recomandă schimbarea
unor funcțiuni ale Cazinoului, rezultând o sală mai mare pentru restaurant (la parter), o bucătărie și spații de
depozitare (la subsol). În 1909 i se cere părerea despre modificări și arhitectului Victor Ștephănescu (care se
ocupa în acea perioadă cu proiectarea Moscheei Carol I din Piața Ovidiu). Acesta, ținând cont de cerințele
Primăriei, face niște planuri de extindere a etajului cu încă un salon spre mare și o extindere în spatele scenei din
sala de spectacole. Unele dintre solicitări necesitau muncă suplimentară pentru reproiectare; adăugând și faptul
că Primăria nu-l plătea la timp, deseori Renard recurgea la gesture extreme, retrăgându-și planurile de pe
șantier. Ba chiar s-a mutat la București și colabora cu autoritățile constănțene prin corespondență.
Așa se face că pentru terminarea lucrărilor necesare Cazinoului este solicitat și un alt architect
bucureștean, Grigore Călinescu, care este însărcinat cu terminarea grabnică a construcției și finalizarea
ultimelor decorațiuni și amenajări interioare puse în accord cu mobilierul. Contractul semnat de Mihail Koiciu
pe 3 aprilie 1910 este ăn conformitate cu decizia Consiliului Comunal la ședința din 22 martie din același an. La
15 august 1910 are loc inaugurarea Cazinoului în prezența „înaltelor oficialități, a unui sobor de preoți și a unui
numeros public”, cu un spectacol al ansamblului Davilla (s-au jucat piesele „Gringoire”, „Cântecul lebedei” și
„Refugiu”).
Ioan N.Roman are un mandate de primar foarte scurt (noiembrie 1910 - decembrie 1910). Îl urmează
Titus Cănănău ( decembrie 1910 - august 1912). Acesta îi închiriază clădirea Cazinoului pentru un an - cu titlu
experimental - lui Alphonse Heitz (printre altele, proprietar al restaurantului Café de Paris din București). Dar
în 1912, el care câștigă închirierea pentru 20 de ani este baronul Edgar de Marcay, care deținea „Societatea
Marilor Stabilimente”. Acesta s-a angajat să construiască și un hotel special conceput pentru lumea bună care ar
veni să joace la Cazinoul din Constanța. Este vorba de Hotelul Palace (proiectat de arhitectul francez E.P Goue,
dar asistat de Daniel Renard), pe care l-a dat în folosință în 1914. Tot Edgar de Marcay cere Primăriei să
construiască un pavilion-restaurant în fața Cazinoului după planurile lui Daniel Renard (actuala clădire a
Acvariului). Consiliul Comunal - în ședința din 10 februarie 1912 - aprobă această solicitare.
Cazinoul nu era ocolit de evenimentele importante din Constanța. Astfel, la 1 iunie 1914, Țarul Rusiei Nicolae al II-lea, face o vizită fulger la Constanța, unde se va întâlni cu Regele Carol I și cu moștenitorul acestuia
principele Ferdinand. Vizita va dura doar 12 ore și, în afară de discuțiile oficiale, au avut loc și câteva momente
special, vizita de la Catedralăm unde s-a oficiat un tedium; defilarea trupelor de elită în fața Țarului și a Regelui
(care stau călare lângă o clădire provizorie din fața Cazinoului, făcută special pentru această vizită); un dineu de
gala la Pavilionul Regal din port. Era o vizită în care se tatonau alianțe, deoarece se apropia războiul!
Deasupra Constanței hidravioanele germane își fac rapid apariția în toamna lui 1916, punând pe fugă
ecadra rusească. Portul e prima lor țintă, mai ales rezervoarele de petrol. Cazinoul, care adăpostea cca. 400 de
răniți (după relatările colonelului Ionescu Dobrogianu) este și el bombardat, deși avea pusă pe acoperiș o pânză
imensă cu Crucea Roșie, vizibilă de sus. Au murit 10 oameni, mulți alții fiind răniți. Constanța este ocupată pe 9
octombrie. În aceeași zi, nemții și-au fixat Comandamentul Militar în Palatul Regal de lângă Tribunal, unde a
avut loc defilarea armatei Feldmareșalului August von Mackensen, continuată mai apoi în Piața Ovidiu. Bulgarii
au început violențele împotriva populației române care nu se refugiase, au distrus monumentul Avântul Țărei din
fața Palatului Regal și au dărâmat statuia lui Ovidiu, urmând să o topească. Nemții însă nu i-au lăsat și au
montat-o la loc.

Deși în 1923 se spunea că a fost refăcut, Cazinoul în realitate avea nevoie în continuare de reparații și
reamenajări. Acestea s-au realizat sporadic până în 1928, an în care s-au făcut multe pregătiri pentru sărbătorirea
Semicentenarului Dobrogei. Semicentenarul a fost sărbătorit de familia regală (unde altundeva?) la Cazinou, dar
nu înainte ca la 26 iulie 1928 Ministerul Finanțelor să aloce o sumă importantă (1.500.000 de lei) pentru
reparații. Încă din acea perioadă s-a dovedit că această clădire emblematică necesită întreținere special și un
management pe măsură - reparațiile curente fiind necesare periodic, cam la 10 ani. Această afirmație este întărită
și de o broșură editată de Primăria Constanța în 1935, având titlul „Un an de gospodărie comunală”, unde sunt
descries realizările din anul bugetar anterior - printre care și reparațiile Cazinoului făcute cu ajutorul arhitectului
Daniel Renard, chemat special pentru acestea. Renard avea în anul 1934 vârsta de 63 de ani. Atât în anul 1941, cât
și în anul 1943, în al Doilea Război Mondial, Constanța a fost bombardată de către inamicul sovietic, rezultatele
fiind catastrofale. Victime omenești nu au fost foarte multe, populația fiind pregătită să se adăpostească imediat
când sirenele alarmelor aeriene începeau să sune înfricoșător și puternic, dar foarte multe clădiri au fost avariate,
unele iremediabil! Printre ele, a fost atins de schije și Cazinoul.
După război, începând cu anul 1948, Cazinoul era folosit pe post de Casă de Cultură a Sindicatelor. A fost
reparat și reamenajat cu ajutorul deținuților politici în anul 1951. Ziarul „Dobrogea Nouă” din 19 februarie 1954
proslăvește amenajarea, prin grija Partidului, a Casei de Cultură a Sindicatelor în clădirea fostului Cazinou,
„unde altădată burghezo-moșierimea plimbau corupția și desfrâul”. Pavilionului-Restaurant din fața Cazinoului
i s-a schimbat și lui destinația, devenind Muzeu Arheologic. Muzeul a funcționat până în anul 1956, când a fost
mutat în alte spații. Pavilionul și-a schimbat încă o data destinația, interiorul modificându-se pentru a adăposti
Acvariul, amenajat după planurile arhitectului A. Bernovschi.
După 1958, Cazinoul a aparținut O.N.T (Oficiul Național de Turism) Litoral. Cazinoul, o clădire
sofisticată și cu multe pretenții, iarăși a necesitat reparații. Acestea au fost realizate îm 1975 și 1983. Totuși,
Cazinoul necesita nu numai reparații curente sau amenajări minore, era vremea să se facă o reparație capital în
care să se reface structura de rezistență - necesitând consolidări ale stâlpilor, pereților, planșeelor și ale
acoperișului, dar și refacerea ornamentelor, a picturilor murale, a pardoselilor, tâmplăriei, precum și a
instalațiilor interioare. Toate acestea, dar și extinderea aripii de nord a Cazinoului au fost propuse printr-un
proiect major, realizat în 1986, șef de proiect fiind arh. Mircea Bocunescu.
Și istoria recentă a Cazinoului este destul de zbuciumată! După schimbarea regimului de la sfârșitul
anului 1989, Cazinoul a fost folosit ca o unitate de alimentație publică de către S.C. Litoral S.A. În urma unui
process, Cazinoul revine Primăriei Constanța în anul 2000. În anul 2007 se încheie cu S.C. Queen Investment
INC S.R.L din Israel, un contract de concesiune privind Cazinoul pentru o perioadă de 49 de ani, dar, în luna mai
2010 firma israeliană comunică că nu-și poate achita obligațiile contractuale și renunță la acest proiect. Drept
urmare, Consiliul Local Municipal Constanța aprobă transmiterea imobilului în administrarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului”.
ARHITECT RADU CORNESCU

link poze pliant: http://we.tl/XZWwPDwnBL
link poze expoziție: http://we.tl/trfkmejG6q

În continuare voi reda informațiile pe care
le-am cules despre Arhitectul Victor
ȘTEPHĂNESCU din textul unui alt pliant, text scris
de arhitectul Radu CORNESCU, împreună cu
imaginile din pliant, pe care le puteți viziona și
dacă accesați acest link … și alte imagini care
redau atmosfera animate din cadrul vernisajului.
„Arh. Victor Stephanescu (1876-1950) a fost
unul dintre marii arhitecți români care au profesat în
prima jumatate a secolului XX. Cunoscut pentru multe
lucrări importante atât în București, cât și în țară Expoziția jubiliară din 1906, Cercul Militar, Biserica
Anglicană, Muzeul Național de Geologie, Biblioteca
Metropolitană, Aripa Nouă a Gării de Nord (în
București), Catedrala Încoronării (Alba Iulia) etc - este
autorul și al mai multor clădiri din Constanța, unele
fiind astăzi monumente istorice, făcând parte din
patrimoniul național: Moscheea Carol I, Palatul
Comunal (azi Muzeul de Istorie și de Arheologie),Casa
Pariano (azi Muzeul Jalea), Casa Cănănău (fostul
sediu al Consulatului Chinez), Casa Ecsarhu (azi
disparută), a doua clădire a Cuibului Reginei de pe
digul din nord (disparută), Sediul Bursei Noi din Port,
Sediul Pompierilor din Port, Vila Luceafărul, Vila
Pretorian (disparută) și Cazinoul din Mamaia. Tot el sa ocupat de sistematizarea Pieței Ovidiu.
La Expoziția din 1906 de la București, arh.
Victor Ștephănescu a fost arhitect-șef, dar și autor al
mai multor clădiri. Printre ele și Pavilionul Dobrogei,
reprezentat printr-o geamie. Ulterior, este invitat la
Constanța, unde edilii orașului vor să construiască o
moschee, pe locul vechii geamii Mahmud al II- lea,
aflată în stare de degradare. Aici este cooptat și pentru
extinderea cu noi funcțiuni ale Cazinoului din
Constanța realizat de Arh. Daniel RENARD. El
proiectează noi spații la subsol, parter și etaj. După o
vizită în Turcia, împreună cu Ing. Gogu
CONSTANTINESCU, realizează Moscheea Regală
Carol I (1910-1913).
Clădirea care domină Piața Ovidiu - Muzeul de
Istorie Națională și Arheologie Constanța - este fostul
sediu al Primăriei. Ea a fost începută în anul 1911 după
planurile arh. Victor Ștephănescu și terminate, cu
întârziere, din cauza războiului, în 1921. Clădirea,
lucrată în stil neoromânesc, are un aspect monumental.
Ea se întinde pe vertical pe 5 nivele: subsol, parter,
două etaje și mansard. Ștephănescu a conceput și
sistematizarea Pieței Ovidiu, mutând și statuia lui
Ovidiu în centrul ei, în ax cu Primăria.

În perioada de dinainte de Primul Război
Mondial, arh. Victor Ștephănescu este autorul și al
altor clădiri din peninsula constănțeană. Astfel, în
1913 concepe două case în stil victorian: Casa
Pariano și Casa Cănănău.

Însă Casa Pariano (astăzi Muzeul Jalea), nu
este ridicată înainte de război, iar după 1919,
proprietarul își schimbă dezideratele cu privire la
această construcție caqre este până la urmă realizată în
stil neobrâncovenesc în 1922. Casa Ecsarhu a fost
proiectată în 1912. Ea se află pe Strada Arhiepiscopiei,
în soatele bisericii catolice „Sf. Anton din Padova”.
După anul 1959 ea a fost transformată în muzeu de
artă, dar a fost demolată în anii '70 din cauza stării ei
precare.
Casa Damian a fost concepută ca o extindere a
fostei Case Wegener, fațadele fiind recompose în stil
neoromânesc, cu elemente asemănătoare cu cele ale
Palatului Comunal din apropiere. Ea a fost partial
realizată înainte de 1916, fiind terminate imedia după
război. A fost naționalizată în 1947, iar după 1990 a
fost revendiactă de moștenitori. De curând ea a fost
reamenajată.
În perioada interbelică, arh. Victor
ȘTEPHĂNESCU începe să proiecteze în stil modernist,
cel mai elocvent exemplu fiind Cazinoul din Mamaia
(1935), care a fost realizat, după proiect, în trei etape: 1
- Pavilionul central, 2 - Cabinele de băi, 3 - Pasarela cu
bar maritime și tobogane, fiecare având buget, avizare
și execuție separate. Pavilionul central a fost realizat
piramidal, cu corpuri dispuse în trepte spre plajă, spre
nord și spre sud, iar fașada principal dinspre vest are ca
dominant un turn-semnal cu o intrare majestuoasă. Tot
în Mamaia, Ștephănescu este autorul a două vile: Vila
Pretorian și Vila Luceafărul. Astăzi mai există doar
Vila Luceafărul de lângă Hotelul Victoria. O altă
lucrare de pe țărmul Mării Negre se află astăzi la
Balcic, în Bulgaria. Este vorba de fosta uzină electrică
din Domeniile Regale pe care le-a ctitorit Regina
Maria. E o clădire modestă, care astăzi ține loc de un
mic chioșc de suveniruri, dar care aduce aminte de
acele vremuri.
Două construcții din perioada interbelică
purtând semnătura lui Ștephănescu se găsesc în Portul
Constanța, fiind vorba de Bursa de mărfuri (Bursa
Nouă) și Sediul Pompierilor. Bursa este o clădire
impunătoare, în stil modernist, având la sol o suprafață
de 960 mp. Clădirea are majoritar două etaje, totuși la
intrarea dinspre nord, corpul expoziției are o înălțime
considerabilă, ridicându-se deasupra corpurilor P+2
care o înconjoară. Clădirea Pompierilor este
amplasată în apropiere, imediat lângă accesul de la
Poarta 2. Vechiul Pavilion Regal (Cuibul Reginei),
fiind distrus într-un incendiu în anul 1927, pe locul lui a
fost construit un pavilion nou, în stil modernist, dar și cu
elemente neoromânești.

A fost demolat în anii '70. O clădire mai puțin
cunoscută (astăzi distrusă), cu o arhitectură de
influență mediteraneană, se afla la numai 30 de km
sud de Constanța, în satul Moșneni. Conacul
Rădulescu avea pereți din piatră aparentă și acea și o
mica piscină”.

Ați urmărit reportajul a două
expoziții itinerante finanțate din Timbrul
de Arhitectură, care au avut loc în 4
Decembrie, în sala Lapidarium din
CASA FILIPESCU-CESIANU,
organizate de OAR DOBROGEA.

link foto: http://we.tl/CIoFzzOIka

