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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR

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

Organizatori: Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) ,
Consiliul Judeţean Sibiu şi Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu.

Sub titlul ”Peisaj şi patrimoniu rural în Pădurea Dumbrava” cele 29 de acuarele şi
desene vor să surprindă, la împlinirea a 50 de ani de existenţă a Muzeului Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ”ASTRA” din Dumbrava Sibiului, legătura dintre teritoriul
muzeului, definit de factorii naturali şi patrimoniul cultural rural cuprins în
exponatele acestuia: monumentele de arhitectură populară şi instalaţiile tehnice cu
întregul inventar al gospodăriilor. Această relaţie generează un tot unitar fermecător,
inconfundabil, unanim recunoscut şi apreciat de orice vizitator, fiind opera celor care
au întemeiat, organizat şi desăvârşit de-a lungul unei jumătăţi de veac acest muzeu
unic.
Este dificil să redai, într-un număr atât de mic de lucrări, magia peisajului-patrimoniu
cultural material din muzeu, acesta însumând astăzi circa 340 de construcţii, dar este
un început, pe care mi-l doresc continuat şi de ce nu, chiar o provocare şi pentru alţi
colegi de breaslă talentaţi.
arh. Victor MORARU
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MUZEUL NAŢIONAL BRUKENTHAL
INVITAŢIE
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C0MPLEXUL NAŢIONAL ASTRA
MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE TRADIŢIONALE ASTRA
LA 50 DE ANI

Complexul Naţional Muzeal ASTRA sărbătoreşte în perioada 1-4 octombrie 2013, 50 de
ani de la fondarea Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, cel mai mare
muzeu în aer liber din ţară şi unul dintre cele mai importante din Europa.
Cu acest prilej, pe parcursul a patru zile, mai multe evenimente cu caracter omagial
printre care lansări de carte, expoziţii, sesiuni de comunicări, dezvelirea basoreliefului
memorial Cornel Irimie, lansarea unei emisiuni filatelice ilustrând monumente din muzeu,
vor contura evoluţia istorică a muzeului de la un simplu vis la realitate, de la expunerea
monumentelor de tehnică populară la ilustrarea unei întregi fenomenologii a civilizaţiei
tradiţionale, de la momentul prezent la planurile de viitor.
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Personalităţi din rândul autorităţilor locale şi naţionale, membri ai corpului academic,
cercetători ştiinţifici în domeniul etnografiei, se vor reuni marţi, 1 octombrie, de la ora
10:00 în sala festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA, corpul A, în deschiderea sesiunii
aniversare.
În după-amiaza zilei de marţi, 2 octombrie, începând cu ora 15:00, sub motto-ul
Redescoperirea Muzeului în aer liber după 50 de ani, în zona pavilionului expoziţional
amenajat lângă scena de pe lac, va avea loc vizitarea expoziţiei Proiectului tematic al
Muzeului în aer liber, ce prezintă evoluţia istorico-documentară a muzeului, trecând prin
toate etapele sale de dezvoltare până la momentul prezent, şi creionând de asemenea
planul dezvoltării sale viitoare. Vernisajul expoziţiei va fi urmat de dezvelirea basoreliefului
memorial Cornel Irimie, lucrare executată în bronz de către artistul plastic sibian Gavril
Abrihan. Cercetător, etnolog şi muzeograf, Cornel Irimie este cel care a fondat în 1963
muzeul din Dumbrava Sibiului, după o idee şi o propunere de amplasare exprimate de
etnologul clujean Romulus Vuia.
Totodata, la mansarda cabanei din Păltiniş, va fi deschis Cabinetul memorial “Cornel
Irimie”, care urmăreşte recrearea atmosferei de lucru din anii ’60 -’70 ai secolului trecut,
prin obiecte ce au aparţinut lui Cornel Irimie: biroul şi scaunul, magnetofonul, radio-ul şi
televizorul, lustra, lampa de birou etc. Alături de acestea se vor afla volume şi studii scrise
de către cunoscutul cercetător.
Prin intermediul acestor manifestări, se aduce un omagiu întemeietorului celui mai mare
muzeu etnografic în aer liber din România, la 30 de ani de la trecerea sa în nefiinţă şi la 50
de ani de la fondarea muzeului.
În programul de manifestări a primei zile aniversare se mai află prezentarea sitului pilot
din cadrul proiectului

CultTour (gospodăria din Dragu-Brad)

şi a programului

internaţional de voluntariat VOLAM.
Seara de marţi se va încheia cu un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul Folcloric
Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului, Ansamblul Tulnicul din Judeţul Hunedoara şi grupul
instrumental format din Sebastian Stan, Radu Nechifor, Aurelian Suciu, Marcel Vâlceanu.
Scurt istoric al Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA
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Muzeul din Dumbrava Sibiului materializează visul românilor transilvăneni exprimat în
urmă cu mai bine de un secol de a organiza la Sibiu o colecţie etnografică, sub egida
Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român.
La 6 mai 1962, Prezidiul Academiei Române a avizat favorabil Proiectul tematic şi de
organizare a Muzeului în Aer liber, întocmit de specialiştii Secţiei de etnografie şi artă
populară din cadrul Complexului Muzeal Brukenthal
Începând cu anul 1963, specialiştii muzeului au întreprins cercetări pentru depistarea în
teren a monumentelor etnografice cu valoare documentar-istorică sau tehnică ce urmau a
fi transferate în Dumbrava Sibiului.
În prima etapă de dezvoltare a muzeului (1963-1967) s-a realizat transferul şi
reconstrucţia instalaţiilor de tehnică şi industrie populară.
În a doua etapă de dezvoltare (1967-1973), în atenţia specialiştilor au intrat şi atelierele
meşteşugăreşti şi construcţiile specializate legate de ocupaţii în baza unui proiect tematic
revăzut şi îmbunătăţit, aprobat de specialiştii din ţară, reuniţi în şedinţa Consiliului
Ştiinţific lărgit al Muzeului Tehnicii Populare.
În 17 octombrie 1967 a fost inaugurat oficial pentru publicul larg sub numele de Muzeul
Tehnicii Populare.
În anul 1977, au fost 76 unităţi reconstruite cu 200 construcţii.
În perioada 1980-2000, tematica muzeului a fost extinsă prin integrarea monumentelor de
arhitectură populară şi de utilitate publică, care exprimau fenomenul complex al civilizaţiei
populare tradiţionale.
În anul 2009, prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, a fost finanţat
proiectul Complexului Naţional Muzeal ASTRA Conservarea şi restaurarea patrimoniului
Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, finalizat în 2011 prin construcţia Centrului
ASTRA pentru Patrimoniu.
Astăzi, Muzeul în Aer Liber nu se limitează la ilustrarea patrimoniului material, ci tinde să
cuprindă întreaga fenomenologie a civilizaţiei tradiţionale, devenind un muzeu viu prin
activităţile şi programele de păstrare şi valorificare a obiceiurilor, tradiţiilor, manifestărilor
artistice şi ocupaţiilor specifice locuitorilor din diverse regiuni ale ţării.
Biroul de presă al C.N.M. ASTRA

6

CLUJ
ROMÂNIA LIBERĂ
CONSOLĂ UNICAT PENTRU CATEDRALA GRECO-CATOLICĂ

Explicaţie foto: Catedrala greco-catolică testează o soluţie arhitec turală ingenioasă

De Claudiu Pădurean
Arhitecţii clujeni au găsit o soluţie tehnică inovatoare: au realizat un imens cofraj de lemn,
în formă de fagure, capabil să susţine sute de tone de beton şi de fier.
Constructorii au început turnarea consolei de beton care va susţine cupola celei mai mari
biserici catolice din România. Este vorba de catdrala greco-catolică din Cluj, dedicată
martirilor şi mărturisitorilor credinţei din secolul XX, situată în Piaţa Cipariu. Consola este
un unicat în România şi va cuprinde sute de tone de fier beton şi ciment. Operaţiunea de
turnare va dura trei zile, continuu.
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O soluţie ingenioasă
Pentru a susţine, până la întărire, această consolă, arhitecţii au inventat un cofraj de lemn
de mari dimensiuni, ce seamănă cu un fagure şi care va prelua greutatea sutelor de tone de
fier şi de beton. Realizarea consolei presupune cea de-a doua retragere a zidului catedralei,
zid care se îngustează spre vârf.
Prima retragere este efectuată cu ajutorul unor stâlpi de sprijin, însă cea de-a doua
retragere a presupus o soluţie tehnică inovatoare, spune inginerul Dorin Oltean. „Este o
turnare care va dura aproximativ trei – patru zile, în care se introduc continuu aproximativ
1.200 de metri cubi de beton. Avem un grup de muncitori aici, care a început munca luni
dimineaţă la ora 05.00. Nu am avut sâmbătă, nu am avut duminică, ci am pregătit această
operaţiune complexă”, spune Dorin Oltean, care este şi managerul TCI, compania care
realizează această operă arhitecturală.
Construcţie la superlativ
Grosimea consolei este de aproximativ trei metri, iar prin turnarea ei înălţimea catedralei a
crescut de la 20 la 23 de metri. După întărirea consolei, va urma încă o secţiune de ziduri,
apoi o cupolă metalică. Înălţimea totală a catedralei va fi de 48 de metri. Lucrarea a fost
binecuvântată de episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, care a
precizat că această catedrală va avea o dimensiune ecumenică.
„Dorim să fim deschişi. Nu este catedrala martirilor şi mărturisitorilor greco-catolici, ci este
deschisă tuturor martirilor şi marturisitorilor din secolul XX, atestaţi de Biserică. Mă refer
la persecuţia din timpul regimului comunist, în mod cu totul particular”, a spus PS Florentin
Crihălmeanu.
Viitoarea catedrală ar putea fi finalizată cel mai devreme în trei ani, estimează specialiştii.
Construcţia catedralei a început în urmă cu două decenii. Catedrala este mai mult decât un
simplu lăcaş de cult, pentru că include şi o aulă universitară, o sală de expoziţii, o librărie
creştină, dar şi spaţii pentru activităţi sociale, inclusiv cele realizate de Asociaţia Caritas.
Primul mărturistor, IPS George Guţiu
În cripta noii catedrale a fost deja înmormântat fostul conducător al Eparhiei de ClujGherla, IPS George Guţiu, arhiepiscop ad personam şi mărturisitor al lui Cristos în perioada
prigoanei bolşevice. El a trecut prin temniţele comuniste. IPS George Guţiu a fost
condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a refuzat să îşi abjure credinţa. În perioada
comunistă, el a fost preot, apoi în 3 martie 1990 el a devenit episcop de Cluj-Gherla. O
perioadă, el fost locţiitor de mitropolit, iar în anul 1994 a primit titlul de arhiepiscop ad
personam din partea Sfântului Ioan-Paul al II-lea.

Sursa:http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/consola-unicat-pentru-catedrala-grecocatolica-313317.html
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PRAHOVA
CONGRES SINAIA: DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU
CONSTRUIT ...ŞI MAI DEPARTE
Foto: arh. Mircea Ţibuleac
Text: Camelia Repede
În weekendul care tocmai a trecut, Sinaia a fost
gazda unui eveniment de amploare organizat de
Uniunea Arhitecţilor din
Romania şi Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism Ion Mincu – Bucureşti.
Congresul Naţional privind protejarea,
reabilitarea şi valorificarea patrimoniului
arhitectural, urban şi peisagistic s-a intitulat:
DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU
CONSTRUIT ...ŞI MAI DEPARTE … şi a avut ca
invitaţi specialişti atât din ţară cât şi din
străinătate.

de la stănga la dreapta: Arh. Şerban Ţigănas – preşedinte OAR, arh, Viorica Curea- preşedinte UAR,
,Emil Barbu Popescu – preşedinte UAIUM Bucureşti
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Instituţiile organizatoare ale acestei manifestări, ca şi partenerii (ICOMOS România,
UNRMI), au dorit să supună atenţiei mediului profesional, publicului interesat, precum şi
administratorilor patrimoniului construit românesc relaţia dintre creaţie şi moştenirea
culturală a colectivităţilor, dintre conservare şi dezvoltare, într-o dezbatere asupra rolului
arhitecţilor în protejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a
patrimoniului urban şi peisager.
Prof.dr. Dan Mohanu ,Benjamin Mouton, Prof.dr.arh. Sergiu Nistor , Dr.Ligia Fulga, Arh.
Călin HOINĂRESCU , dr.arh. Liviu IANASI , conf.dr.arh. Kazmer Kovacs , dr. arh. Dragos
Ciolacu, prof em Dr arh, Adriana Matei, Arh. prof.dr.arh. Rodica Crisan ,conf.dr. arh. Mihai
Opreanu, conf. Ioana Gomoiu, prof. Dan Mohanu, drd. Arh. Raluca Velescu, arh. Ioana Urdea
- sunt doar câteva din numele celoor care au susţinut alocaţiuni în cadrul celor două zile de
congres.
În prima zi, după deschiderea congresului şi a expoziţiei UNRMI, participanţii la eveniment
s-au delectat şi cu un program artistic coordonat de prof. pianist Livia Teodorescu.
În buletinul de marţea viitoare vă vom pune la dispoziţie linkurile de unde puteţi descărca
imaginile foto - video ale evenimentului, acum lăsându-vă in compania a doar câtorva
instantanee din congres:

prof. pianist Livia Teodorescu
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Prezentari diverse
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HARGHITA
MEDIAFAX
O SALĂ POLIVALENTĂ DIN HARGHITA, DISTRUSĂ ÎNTR-UN
INCENDIU, A FOST RECONSTRUITĂ

Sala polivalentă din Misentea, judeţul Harghita, distrusă anul trecut în urma unui incendiu
puternic, a fost reconstruită cu ajutorul localnicilor, care au donat bani şi au lucrat în
weekend-uri la ridicarea acesteia. Construcţia vechii săli polivalente din Misentea a început
în 2003, la iniţiativa primarului comunei Leliceni, Pal Peter, din bani adunaţi de la oamenii
din sat, iar apoi s-au alocat fonduri guvernamentale, prin programul vizând construcţia de
săli de sport.
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Clădirea a fost terminată în anul 2007.În februarie 2012, în urma unui incendiu puternic,
sala de sport din Misentea a fost distrusă, însă primarul le-a promis localnicilor că aceasta
va fi reconstruită.
Astfel, la fiecare sfârşit de săptămână s-au organizat clăci, la care au participat sute de
oameni din comună şi din localităţile învecinate. Sala distrusă de incendiu era asigurată, iar
asigurătorul a acordat o despăgubire de 1,1 milioane de lei, jumătate din cost, astfel că
oamenii au contribuit cu bani şi s-au primit donaţii."Fiecare om a dat cât a avut, unii
contravaloarea unui flacon de bere, alţii câte 600 de lei. Am mai primit o sută de mii
de euro de la Consiliul Judeţean, ne-au sprijinit şi primăriile din Miercurea Ciuc, Sâncrăieni
şi din comunele învecinate, cinci comune înfrăţite din Ungaria ne-au adus două milioane de
forinţi, adunaţi din colecte, iar composesoratele ne-au ajutat cu lemnul necesar", a explicat
primarul din Leliceni.."Cu toţii am muncit pentru reconstruirea ei, maghiari, români, chiar
şi romi din comuna noastră şi din cele învecinate. Au fost zile când au muncit şi 550 de
oameni pentru această construcţie, care este un simbol pentru comunitate", a spus
primarul Pal Peter.
Construcţia şi curtea aferentă formează un cerc cu diametrul de 43 de metri, iar clădirea
este înaltă de aproape 14 metri şi a fost realizată din piatră, lemn de brad, sticlă şi tigle
tradiţionale din argilă.Din suprafaţa totală a clădirii, de aproximativ 1.100 de metri pătraţi,
terenul de sport ocupă 425 de metri pătraţi. Investiţia totală se ridică la 2.051.264 de lei.
Sală de sport mai este dotată cu o scenă pentru spectacole, vestiare, săli de conferinţe, o
cafenea şi o bucătărie complet utilată, pentru diferite evenimente.
Sursa:http://www.mediafax.ro/social/o-sala-polivalenta-din-harghita-distrusa-intr-un-incendiu-a-fostreconstruitafoto11366423?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafa
x%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
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TULCEA
Adevărul
ÎNCEP LUCRĂRILE LA BAZILICA PALEOCREŞTINĂ DIN NICULIŢEL.
CUM VA ARĂTA CEL MAI VECHI MONUMENT CREŞTIN ÎNCEPÂND
CU ANUL 2015

De Claudia Petraru
Bazilica a fost descoperită în 1971, în urma unor ploi torenţiale care s-au abătut asupra
comunei tulcene Niculiţel. Cel mai vechi monument al creştinismului din această zonă a
lumii va fi pus în valoare după o serie de lucrări realizate cu fonduri europene, care se
ridică la peste 11 milioane de lei şi care vor fi realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean
Tulcea.
După ce tot cu sprijinul Consiliului Judeţean Tulcea a fost reabilitată infrastructura de acces
spre cele trei mănăstiri, respectiv spre bazilica din această zonă a judeţului (proiectul
cunoscut sub denumirea de „Triunghiul mănăstirilor), acum, cu ajutorul administraţiei
judeţene, va fi realizată una dintre cele mai mari investiţii într-un monument al
creştinătăţii (important atât pentru religie, cât şi pentru oamenii de cultură). Lucrările vor
fi gata în 2015, perioada de implementare a proiectului fiind, conform obiectivelor propuse,
de 23 de luni. Investiţia se ridică la 11 milioane de lei, în majoritate bani europeni. Este
locul unde, în cripta bazilicii, au fost descoperite rămăşiţele a şase martiri, dintre care patru
cunoscuţi din actele martirice. Cei patru, Attalos, Kamasis, Phillipos, Zottikos, au fost
canonizati.
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„Din 1971, de când au fost descoperiţi cei patru martiri, Niculiţelul a deveni un punct de
atracţie pentru pelerini din toată ţara, dar şi de peste hoare. Evenimentului i s-a dat o
amploare foarte mare de-a lungul timpului, astfel că de la an la an numărul pelerinilor
creşte“, spune Episcopul Tulcii, Prea Sfinţia Sa Visarion Bălţat.

Urmează un centru de
informare Proiectul îşi
doreşte să aducă, la
Niculiţel, 40.000 de turişti
.Pentru
continuarea
promvării
turistice,
primarul din Niculiţel,
Florin Pascale, discută şi
despre un centru de
informare pentru care au
primit deja finanţare
europeană şi pentru care
se va semna contractul în
cursul lunii viitoare.
Despre locul care adună 49 de situri arheologice, Niculiţel, directorul Institutului de
Cercetări Eco Muzeale din Tulcea, Florin Topoleanu, spune că „întreg centrul localităţii
Niculiţel poate deveni un muzeu“.

Sursa:http://adevarul.ro/locale/tulcea/niculitel-basilica1_524310d1c7b855ff56c51112/index.html
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INVITAŢIE

Uniunea Artiştilor
Plastici din România
(U.A.P.) în parteneriat
cu Uniunea Arhitecţilor
din România (U.A.R.) și
Ordinul Arhitecţilor din
România (O.A.R.), vă
invită în perioada 1 - 10
octombrie, la
evenimentul
”SCULPTURĂ x
ARHITECTURĂ 2013”.
În cadrul evenimentului,
care se va desfășura în
spaţiul TIPOGRAFIA din
incinta
Combinatului
Fondului Plastic (C.F.P)
va fi organizat un
Workshop, pe concept
de arhitectură, precum
şi conferinţe pe tema
relaţiei dintre sculptură
şi arhitectură, într-un
spaţiu generator de artă
contemporană.
TIPOGRAFIA vă găzdui,
totodată, lucrările a
nouă dintre cei mai
importanţi sculptori contemporani români: Paul Neagu, Ovidiu Maitec, Peter Jakobi,
Napoleon Tiron, Mircea Roman, Marian Zidaru, Liviu Russu, Alexandru Pasat şi Titi
Ceară. Creaţiile lor vor deveni sursa de inspiraţie pentru arhitecţii înscrişi la Workshop.
Printre alte nume celebre prezente la eveniment îl menţionăm pe Dan Perjovschi, care va
desena pe pereţii din spaţiul TIPOGRAFIA în zilele de 1- 2 octombrie, şi pe Ovidiu Lipan
Ţăndărică, muzician, care va susţine o prelegere despre arhitectura muzicii şi Concert de
Toacă, în data de 12 octombrie.
Ulterior evenimentului, în perioada 12 - 30 octombrie, va avea loc Expoziţia proiectelor
realizate de arhitecţii participanţi la Workshop. Proiectele de arhitectură (incluzând toate
etapele de lucru şi schiţele) după imagini 3D vor fi expuse în spaţiul TIPOGRAFIA, iar
ulterior şi în spaţii ale Uniunii şi ale Ordinului Arhitecţilor din România.
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REVISTA ARHITECTURA
AFACEREA OLBRICH. O POVESTE CU PRINŢESE, CU MOARTE,
RENAŞTERE ŞI ARHITEC TURĂ

Familia ducală Von Hesse,în 1908

De Anca SANDU TOMAȘEVSCHI
„Es war einmal…” scrie pe frontonul căsuţei construite pentru prinţesa Elisabeth, fetiţa de
şapte ani a Marelui Duce von Hesse bei Rheinland, în grădina Palatului Wolfsgarten, lângă
Darmstadt. …„Căsuţă construită anume pentru mine în 1902 de domnul Joseph Maria
Olbrich.”
Era în manieră Jugendstil, gândită pentru joaca copiilor, cu un salon spaţios şi dependinţe
echipate modern, cu amenajări interioare şi exterioare concepute integral de acelaşi
arhitect, cu pergolă, ţestoasă în grădină şi porumbei aurii pe stâlpii gardului. Avea 1,90 m
înălţime liberă la interior, ceea ce înseamnă, judecând după dimensiunile de atunci, o
reducere pentru copii cam la 60%. Un an s-a jucat fata acolo, apoi a murit de tifos în 1903,
conform blestemului familiei.
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A fost odată, deci, un nobil iluminat, ultimul de dinaintea Republicii de la Weimar.
Ernst Ludwig, Großherzog von Hesse und bei Rhein – Ernie, între noi – era nepotul Reginei
Victoria a Marii Britanii. Acolo, la bunica, a cunoscut el încă din copilărie mediul generat de
Arts and Crafts. Când avea doi ani a cunoscut pentru prima dată moartea, odată cu cea
accidentală a fratelui său, în timp ce se jucau. La zece ani i-au murit alţi parteneri de joacă,
sora şi mama. De atunci, morţile în familie l-au urmărit şi odată cu ele spaima de a muri
singur. Era un om cu carieră militară şi cu o viaţă activă – la unul dintre divorţuri i-au fost
invocate oarece relaţii homosexuale din tinereţe. Apoi, în fel şi chip, i-au murit toţi copiii, în
epidemii şi accidente. Era un om trist care, în ciuda puterii sale politice, nu se mai simţea
bine decât în lumea artei.

Clădirea cu atelierele artiştilor, numită Ernst Ludwig Haus, în 1901

În 1899, ducele a iniţiat la Darmstadt, pe Mathildenhöhe, un proiect cultural, o colonie de
artişti progresişti, care visau să reinventeze arhitectura pentru oameni. Singurul arhitect
printre şase celebrităţi ale artei noi era tânărul Joseph Maria Olbrich. Cu toţii urmau să
regenereze arhitectura după ruperea de istoricism, unind-o cu artele şi cu meşteşugul, pe
principiile Arts and Crafts şi Wiener Secession, pentru a obţine opera de artă totală.
Gesamtkunstwerk era termenul lui Richard Wagner. Asociată câştigurilor tehnice, ea avea
să le facă oamenilor viaţa mai frumoasă şi asociată unei gândiri economice moderne, avea
să impulsioneze progresul societăţii. „Să înflorească landul meu Hesse, şi în el arta”,
spusese marele duce. Evenimentul nu însemna, deci, doar visul unei noi estetici integrate, ci
şi o nouă conştiinţă a arhitecturii, cu asumată responsabilitate socială. Şi asta făcea ca
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organizarea unui eveniment cu o astfel de temă să constituie o disidenţă politică şi un act
de curaj – chiar şi în acea cvasi-izolare provincială. Noroc că împăratul avea alte probleme.
Primul eveniment de pe Mathildenhöhe, expoziţia din 1901 numită „Un document al artei
germane”, a fost un dezastru financiar, dar un moment de glorie a arhitecturii ca artă şi fapt
social. El a catapultat Darmstadt, Jugendstil, pe Olbrich, gândirea şi creaţia liberă în lumina
rampei. Aşa că Ernie a continuat să investească perdant şi nobil dezinteresat în acel viitor
în care credeau cu toţii. S-a născut astfel, acolo, o splendidă variantă de modernitate.

Portiţa intrării secundare la Olbrich Haus, 2013

După zece ani de carieră intensă, Olbrich a murit de-o leucemie galopantă, la 40 de ani, la
trei săptămâni după naşterea primei lui fetiţe. Şi lui Ernst Ludwig au continuat să-i moară
toţi apropiaţii. Au murit şi celebrele lui surori (tristă celebritate!): Alix von Hesse, devenită
ţarina Alexandra Feodorovna, împuşcată cu Nicki al ei şi toţi copiii lor la Yekaterinenburg,
şi Elisabeth von Hesse, şi ea o Feodorovna Romanov prin căsătorie, îngropată de vie, tot de
bolşevici, în 1918. (Înainte de a muri, în groapă, a mai reuşit să-i panseze băieţelului ei rana
de la cap.) Tot în 1918, guvernul de la Weimar i-a abolit lui Ernst Ludwig titlul nobiliar. El a
supravieţuit tuturor evenimentelor şi a murit în 1937. Singur.
Citiţi textul integral în numărul 4/2013 al revistei Arhitectura
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Detaliu de faţadă la Olbrich Haus, în 2013

Behrens Haus, in 1903

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/09/afacerea-olbrich-o-poveste-cu-printese-cu-moarterenastere-si-arhitectura/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
TRASEU PIETONAL ȘI PISTE DE BICICLIȘTI PE STRADA ARTHUR
VERONA
Preluare de Raluca Iuga
Strada pictor
Arthur Verona,
mai exact
porțiunea dintre
Bd. Magheru și
strada Xenopol
va fi amenajată
pentru circulația
bicicliștilor și a
pietonilor.
Primarul
Sectorului 2,
Neculai Onţanu a
semnat recent
avizul pentru
realizarea
lucrărilor în
acest sens.
Mai exact este vorba de amenajarea unei infrastructuri noi, refacerea finisajului de
suprafaţă cu paviment, asigurarea accesului în spaţiile publice al persoanelor cu
dizabilităţi motorii, instalarea de mobilier urban, crearea de spaţii verzi integrate ca
mobilier urban şi racordarea carosabilului cu străzile intersectate cu care se va face cu
pantă de maximum 8 %. Lucrările vor fi realizate de Primăria Municipiului Bucureşti.
Prioritizarea circulației pietonale și amenajarea de piste pentru biciclete pe strada Arthur
Verona face parte din "Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Zona Centrală
București", care cuprinde 48 de proiecte de investiţii în Capitală, în valoare de aproximativ
200 de milioane de euro. Proiectul a fost aprobat la finala lunii august 2012 de Consiliul
General al Municipiului București.
Cele mai importante proiecte propuse de PIDU sunt: reamenajarea Căii Victoriei, a bd.
Unirii și a bd. Regina Elisabeta, pietonalizarea straduțelor conectate cu aceste bulevarde și
amenajarea de piste pentru biciclete, reconfigurarea marilor piețe publice din București și
construirea, sub ele, a unor parcări dar și un sistem de management inteligent al traficului
care să încurajeze circulația pietonală în acest areal. Proiectele propuse prin acest plan vor
fi realizate din fonduri europene.
Sursa:http://observatorulurban.ro/traseu-pietonal-i-piste-de-bicicliti-pe-strada-arthurverona.html
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DE-A ARHITECTURA
ATELIERUL DE FORMARE A ÎNDRUMĂTORILOR
2-10 SEPTEMBRIE 2013
În perioada 2-10 septembrie 2013, peste 60 de învățători și peste 50 de arhitecți au
participat la Atelierul de Formare a Îndrumătorilor care vor implementa programul
educaţional De-a arhitectura în oraşul meu în anul școlar 2013-2014. Aceștia, sub
îndrumarea arhitectelor Claudia Pamfil și Vera Marin, au descoperit conţinutul
programului, cât şi metodele interactive de învăţare experenţială şi învăţare prin proiect
specifice acestui curs.
Programul De-a arhitectura – educaţie pentru arhitectură şi mediu construit vizează o
schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale ce nu
se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de
opinie ai părinţilor lor. Şcoala, cartierul şi oraşul sunt medii de învăţare foarte propice oraşul şi viaţa sa pot constitui ocazii fructuoase de învăţare. Motivante, angajante,
activităţile de învăţare propuse prin De-a arhitectura ajută la consolidarea şi valorificarea
experienţelor de învăţare şi abilităţilor formate deja sau în curs de formare în cadrul şcolii,
propun un demers interdisciplinar ce valorifică priorităţi metodologice ale abordării
curriculare actuale.
Noutatea acestui curs opţional vine pe de o parte din tematica şi problematica propusă, iar
pe de altă parte din abordarea pragmatică. Centrarea pe competenţe şi filosofia învăţării
prin proiecte fac explicită legătura dintre ceea ce se învaţă şi scopul pentru care se învaţă.
Învăţarea despre mediul construit are sens şi oferă elevilor cunoştinţele şi procesele
cognitive de care au nevoie pentru a putea rezolva probleme din cartierele şi oraşul în care
trăiesc. Probabilitatea unei astfel de implicări creşte dându-le copiilor ocazia să îşi exprime
trăirile emoţionale legate de viaţa lor în spaţiul construit în care trăiesc şi în care se
formează. Această situaţie intensifică nevoia de a diversifica modurile şi stilurile în care
copiii abordează situaţii de viaţă şi de învăţare.
Dezvoltarea competenţelor îndrumătorilor pentru acest curs opţional se face atât printr-un
atelier de formare, cât şi prin mentorat pe parcursul implementării programului De-a
arhitectura pe durata unui an şcolar şi prin activităţi de diseminare şi schimb de bune
practici. Competeţele acumulate sunt utile cadrelor didactice şi pentru aplicarea
curriculum-ului obligatoriu, iar arhitecţilor şi pentru activitatea curentă în relaţia cu
comunitatea.
Începutul unei frumoase prietenii!
Participanţii noştri, îndrumători ai celor 60 de clase înscrise anul acesta şcolar la
disciplina opţională ”De-a Arhitectura în oraşul meu” – învăţători şi arhitecţi voluntari,
au venit la ateliere cu multă poftă de a cunoaşte şi de a se cunoaşte, cu luminoasă dorinţă
de a intra în echipa „De-a Arhitectura” şi, devotaţi fiind educării copiilor, cu multă poftă de...
joacă folositoare!
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Pe parcursul celor două zile ale fiecărui atelier (Timişoara 2-3 septembrie - cu
îndrumătorii celor 24 de clase din Timişoara şi Arad; Sibiu 4-5 septembrie – cu
îndrumătorii celor 20 clase din Braşov, Cluj Napoca, Sfântu Gheorghe, Reghin şi
Sibiu; Bucureşti 9-10 septembrie – cu îndrumătorii celor 16 clase din Bucureşti)
participanţii s-au echipat cu rolurile şi instrumentele necesare ghidării elevilor de clasele a
III-a şi a IV-a în aventura „De-a Arhitectura”:
- au surprins împreună caracteristicile şi nevoile copiilor pe care îi vor îndruma;
- au deprins concepte noi privind mediul contruit şi metode creative de învăţare;
- au explorat (ca îndrumători, dar şi jucănd rolul elevilor) universul mediului contruit
„întors către copii”;
- au testat exercitţii şi jocuri din „ tolba cu unelte” a cursului „ De-a Arhitectura”
- s-au bucurat, au descoperit magia lucrului împreună, s-au şi îngrijorat ( de unele
aspecte organizatorice ale cursului cum ar fi expediţiile urbane), au găsit împreună
soluţii şi ... au creat!
Cea mai mare satisfacţie a facilitatorilor atelierelor a fost să asiste la simulări ale
exerciţiilor din cadrul cursului opţional (de exemplu cel legat de repere urbane, sau cel
legat de specificul şi memoria locului, sau comunicarea şi negocierea intereselor în
dezvoltarea unei parcele, etc.) făcute cu atâta convingere şi creativitate, încăt a devenit
evident că „ învăţăceii” şi-au depăşit „profesorii”. „De-a Arhitectura” este pe mâini din ce
în ce mai bune şi mai numeroase! Şi, datorită poftei cu care pornesc îndrumătorii în această
aventură adusă elevilor, este deja evident ca shimbarea se va produce: relaţia elevilor
(peste 1600 copii in anul școlar 2013-2014) cu mediul construit va fi ... „începutul unei
frumoase prietenii” care va dura şi în viaţa adultă.
Echipa de-a arhitectura
23/09/2013
___________________________________________________________________________________
Despre De-a arhitectura
www.de-a-arhitectura.ro
http://www.facebook.com/DeAArhitectura
office@de-a-arhitectura.ro
Seria de ateliere de formare pentru pregătirea îndrumătorilor este parte a
programului cultural „De-a Arhitectura – deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu
construit” al Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, dezvoltat de
Asociaţia De-a Arhitectura în parteneriat cu Departamentul de Ştiinţele Educaţiei din
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei al Universităţii Bucureşti.
Primele etape de dezvoltar
“

, numit
.

Coordonator program educaţional: arh. Mina SAVA
Coordonator atelier de formare: arh. Claudia PAMFIL
Autorii materialelor de training:
arh. Corina CROITORU, arh. Miruna GRIGORESCU, arh. Eliza YOKINA, arh. Vera MARIN, arh.
Claudia PAMFIL, arh. Mina SAVA
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Mulţumiri:
Membrilor şi voluntarilor Asociaţiei De-a Arhitectura
Sponsori:

Parteneri media:

___________________________________________________________________________________
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ARHITECT MEDIA
RIFF 2013: DESPRE ARHITECTURA FAȚADELOR ȘI
ACOPERIȘURILOR
Peste 400 de arhitecţi din ROMÂNIA şi invitaţi din MAREA BRITANIE, ELVEȚIA,
NORVEGIA, AUSTRIA, POLONIA, SLOVACIA, UNGARIA, CEHIA ŞI ROMÂNIA participă pe
11 și 12 noiembrie 2013 la cea de-a zecea expoconferință de arhitectură: RIFF 2013.
RIFF 2013 prezintă arhitectura faţadelor și acoperișurilor, atât în sesiunile plenare,
cât și în workshop-urile tematice, prezentările fiind susținute de arhitecți premiați recent la
concursurile internaționale de arhitectură.
Participarea tuturor arhitecților membri / afiliați unei organizații profesionale este
gratuită, în limita locurilor disponibile.
Info/înscrieri:riff@abplusevents.com
Mai multe pe: www.ieriff.ro

Sursa: http://www.arhitectmedia.ro/riff-2013-despre-arhitectura-fatadelor-si-acoperisurilor/
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AGERPRESS
FÂNTÂNA MARIEI TĂNASE, UN PROIECT ARHITECTURAL INEDIT, O
VA OMAGIA PE MAREA ARTISTĂ ÎN CAPITALĂ
De Oana Ghiţă
Un proiect arhitectural inedit, Fântâna Mariei Tănase, o va celebra pe artistă la 100
de ani de la naşterea sa şi va îndeplini una dintre cele trei dorinţe pe care aceasta lea avut înaintea morţii, a declarat arhitectul Bruno Andreşoiu, în cadrul unei
conferinţe de presă.
"Dacă se va putea şi nu va fi greu, aş vrea ca pe un drum secetos şi dornic de apă să se facă o
fântână", scria Maria Tănase în testamentul său. În total, artista a avut trei dorinţe înaintea
morţii, iar două dintre ele nu au fost respectate. "A vrut ca urmaşii ei să nu fumeze şi ei au
fumat ca şerpii. A vrut ca înmormântarea sa să fie discretă şi i s-au făcut funeralii
naţionale", a spus Bruno Andreşoiu.
Acesta a declarat că îşi doreşte ca proiectul arhitectural să respecte spiritul artistei care s-a
născut în urmă cu 100 de ani.
"Mereu am fost fascinat de personalitatea Mariei Tănase. Era o femeie foarte frumoasă, o
femeie cu mult zvâc", a spus acesta.
Arhitectul a declarat că există demersuri pentru a permite amplasarea respectivei
fântâni în Parcul Tineretului, în locul unde se găsea, în trecut, Mahalaua
Cărămidarilor, unde Maria Tănase a crescut şi unde îşi dorea să îşi ridice o casă.
Acesta a spus că respectiva fântână va fi amplasată într-un câmp cu flori. Fântâna va fi
înconjurată de pietre inscripţionate cu numele cântecelor Mariei Tănase iar în mijlocul
spaţiului plin cu apă va fi plasată o cumpănă tradiţională - elementul central al acestui
spaţiu special.
"Vrem să creăm un spaţiu în care oamenii să vină", a adăugat Bruno Andreşoiu.
Arhitectul a precizat că, în prezent, există discuţii cu Primăria Municipiului Bucureşti
în ceea ce priveşte plasarea acestei fântâni în Capitală.
La 25 septembrie s-au împlinit 100 de ani de la naşterea celei mai cunoscute
interprete a cântecului popular românesc - Maria Tănase
Sursa:http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/225359-Fantana-Mariei-Tanase-unproiect-arhitectural-inedit-o-va-omagia-pe-marea-artista-in-Capitala.html
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AMOS NEWS
ISTORIA ȘI ARHITECTURA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI PE
MĂRCILE POŞTALE ROMÂNEŞTI
Continuând proiectul de promovare a unei
clădiri emblematice din București,
Romfilatelia introduce în circulație
emisiunea de mărci poștale Arhitectură –
Palatul Băncii Naționale a României (II) –
Statui alegorice alcătuită din patru timbre
și
o
coliță
dantelată,
dedicată
personalității lui Eugeniu Carada, „o
legendă vie” prezentă în toate etapele celei
mai importante instituții bancare a
României.
Instituția Băncii Naționale a României
poartă amprenta lui Eugeniu Carada,
meritele deosebite ale acestuia fiind
recunoscute printr-un ansamblu statuar,
replică amplasată în colțul Palatului Bâncii
Naționale și realizată cu măiestrie de
sculptorul Ioan Bolborea, după modelul
original al sculptorului Ernest-Henri
Dubois.
Alături de acest ansamblu se remarcă și patru statui decorative, aflate pe fațada principală
a Palatului Băncii Naționale și realizate în ronde-bosse, operele lui Ion Georgescu și Ștefan
Ionescu Valbudea. Cele patru personaje alegorice pe care aceste sculpturi le înfățișează
reprezintă: Justiția (zeița Iustitia în mitologia romană) reprodusă pe marca poștală cu
valoarea nominală de 2,00 lei, Comerțul (zeul Mercur în mitologia romană) prezentat pe
timbrul cu valoarea nominală de 3,30 lei, Industria (zeul Vulcan în mitologia romană)
ilustrată pe marca poștală cu valoarea nominală de 3,60 lei și Agricultura (zeița Ceres în
mitologia romană) reprodusă pe marca poștală cu valoarea nominală de 4,50 lei. Colița
dantelată cu valoarea nominală de 8,10 lei prezintă imaginea bustului turnat în bronz al lui
Eugeniu Carada, elementul central al grupului statuar al sculptorului Ioan Bolborea.
Emisiunea este completată de plicul prima zi, iar mărcile poștale au fost tipărite în coală de
32 de timbre, minicoală de 6 timbre, coliţă dantelată și bloc-coliță de 4 timbre (în album
filatelic).Produsul special al emisiunii îl reprezintă albumul filatelic, realizat în tiraj limitat
de 530 de exemplare și echipat cu blocul-coliță al emisiunii, colița dantelată a emisiunii și
un plic prima zi. Blocul-coliță și colița filatelică sunt numerotate cu roșu de la 001 la 530 și
au elemente grafice imprimate în folio aur. Plicul prima zi este numerotat cu negru și are
ștampila prima zi aplicată în clar în folio aur.
Sursa:http://www.amosnews.ro/istoria-si-arhitectura-bancii-nationale-romaniei-pe-marcilepostale-romanesti-2013-09-18
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