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FOTOREPORTAJ
FESTIVALUL HUET URBAN 1-2 IUNIE 2013
În week-end-ul care tocmai a trecut, în Piaţa Huet
din Sibiu s-a desfăşurat cea de-a treia ediţie a Festivalului
Huet.Urban. Sub tema Green & Smart, Huet.Urban şi-a
propus să transforme cea mai frumoasă piaţă din oraşul
de pe malul Cibinului într-un un spaţiu urban pentru
bună dispoziţie.

Concertele, atelierele meșteșugărești și pentru copii, expozițiile de fotografie, desen sau
obiecte din materiale reciclabile, picnicul în iarbă naturală sau târgul tinerilor designeri au
schimbat complet ambientul spațiului urban din centrul orașului Sibiu:
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Totodată, Piața Huet a fost redecorată cu ajutorul unor instalații urbane inedite, construite
special pentru acest eveniment. Peste 25 de arhitecţi și designeri din întreaga țară au trimis schițe
de instalații urbane în cadrul unui concurs organizat de Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului
Sibiu împreună cu Fundația Heritas. Trei dintre ele au fost selectate în urma unui concurs și au
fost construite în Piața Huet:

locul I la concursul de instalaţii urbane Huet. Urban

locul III la concursul de instalaţii urbane Huet. Urban
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(locul II la concursul de instalaţii urbane Huet. Urban . Printre autorii câştigători se numără şi
fiica arhitectului sibianViorel Rusu (responsabil de latura socială în filiala Sibiu a UAR), urb.
Ioana Rusu-Buturin.
Fotoreportaj de arh. Mircea Ţibuleac şi Camelia Repede

Pentru mai multe imagini, vă invităm să vizionaţi rubrica de fotografii de pe site-ul filialei la:
http://www.uarsibiu.ro/parteneriat-festivalul-huet-urban-1-2-iunie-2013

Pentru filmulete video, care surprind atmosfera festivalului, accesaţi linkul de mai jos:
https://www.wetransfer.com/downloads/3879754a77a8982e931d6101febbf04520130604050335/
661cc0
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SIBIU / NOUTĂŢI
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
AU DISPĂRUT 1,66 HA DE SPAŢIU VERDE

Rubrica Punctuale
De arh. Florin Bălteanu
Dintr-o singură acţiune, Bucureştiul are cu 1,66 ha mai puţin spaţiu verde.
Este vorba de o suprafaţă de circa o treime din Parcul Operei, în mare parte acoperită de
vegetaţie joasă, dar şi de arbori, defrişată săptămînile trecute. În planurile aleilor parcului, afişate
la reamenajarea din urmă cu doi ani, terenul defrişat lipseşte, deşi acesta era, ca şi restul parcului,
spaţiu verde cu acces liber. Cea mai mare parte a terenului este reglementat prin PUG ca zona
verde de tipul V1a (Parcuri, gradini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fîşii plantate publice).
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Sursa:
http://www.observatorulurban.ro/audisparut-166-ha-de-spatiu-verde.html
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REVISTA ARHITECTURA
DREAM KITCHEN? DESIGNUL BUCĂTĂRIEI ÎN PERIOADA
1947-1989

De Lavinia Popica şi Simina Stan
Odată cu alegerile din 1946 şi continuând cu proclamarea republicii în decembrie 1947, a
început o nouă etapă în istoria politică şi socială a româniei, implicit şi în designul
bucătăriei.
Dispariţia companiilor private care comercializau produse destinate gospodăriei, dar şi a
companiilor americane prezente pe piaţa românească (General Electric, Leonida&Co) au
determinat o nouă amenajare a interiorului bucătăriei. Imediat după instalarea noului regim,
accentul a fost pus pe modelele sovietice, numeroase articole din revistele pentru femei descriau
bucătăria, precum şi noul rol al femeilor angajate, cât şi al celor casnice. Regimul comunist dorea
crearea „modernismului socialist”1, dar în acelaşi timp să menţină costurile de producţie reduse.
Noua arhitectură a fost puternic influenţată de modelul sovietic, care însă nu a fost la fel de
pronunţat în designul interior şi cel al mobilierului.
În primii ani de după al Doilea Război Mondial orice era o necesitate: spaţiul de locuit,
aprovizionarea, mobilierul, electrocasnicele. Din reviste puteai afla cum să-ţi asamblezi un
frigider (răcitor) dintr-o găleată sau un frigider din alte componente. Revista „Femeia şi
căminul” din 1948 propunea unele soluţii cel puţin neobişnuite, cum ar fi să găteşti în baie.
Penuria locuinţelor a determinat recompartimentarea tuturor spaţiilor de locuit existente, multe
neavând bucătărie. Datorită distrugerilor provocate de cel de al Doilea Război Mondial, una
dintre priorităţile statului a devenit construirea de apartamente moderne. Regimul comunist a
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susţinut că va moderniza şi urbaniza, prin urmare, va crea un nou standard de viaţă accesibil
tuturor cetăţenilor. În viitorul apropiat, unul din decretele celui de al treilea congres al Partidului
Muncitoresc a fost creşterea calităţii şi confortului apartamentelor. Dimensiunile bucătăriilor în
blocurile construite în Bucureşti între 1959 şi 1961 erau de 6,50 metri pătraţi pentru o bucătărie
mobilată pe o latură, dimensiunea propusă iniţial era de 4,32 metri pătraţi în apartamente pentru
2-3 persoane sau de 4,88 metri pătraţi în apartamente pentru 3-5 persoane. În cazul bucătăriilor
mobilate pe o latură cu masă şi frigider pe cealaltă latură, dimensiunile variau între 6,50-7,00
metri pătraţi, dimensiunea propusă iniţial era de 5,50 metri pătraţi în apartamente pentru 2-3
persoane sau 6,80 metri pătraţi în apartamente pentru 3-5 persoane. Mobila şi electrocasnicele
propuse în acest tip de bucătărie erau: 1. frigider „Fram”; 2. spălător cu uscător; 3. masă de
preparat cu dulap; 4. aragaz sau plită electrică; 5. dulap cu hotă; 6. masă; 7. masă de preparat
suplimentară cu dulap; 8. dulap suspendat.2
Cum era explicată mecanizarea în bucătărie şi legitimată schimbarea?
„Gospodinele iau parte la reconstrucţia ţării, dându-şi aportul lor de muncă la binele obştesc. Ele
îşi dau seama cât de mult timp le răpeşte treaba în casă şi lipsa de organizare din gospodărie,
lipsa de utilaje practice. Ele află din ziare că muncitorii din uzine creează nuoi sisteme de
simplificare a muncii, inventează scule nuoi, aduc inovaţii în sporirea fără oboseală a producţiei.
Prin coloanele revistei noastre ele se adresează muncitorilor şi tehnicienilor din fabricile de
obiecte casnice, rugându-i să ţină seama de dorinţele lor, ceea ce ar aduce o uşurare în munca
tuturor gospodinelor şi de aci ar permite femeilor o mobilizare mai serioasă în câmpul muncii.”3

Citiţi textul integral în numărul 2/2013 al revistei Arhitectura

NOTE:
N.B. Studiul acesta este o parte din prezentarea intitulată Americanization face to face
Sovietization: Kitchen Design in Communist Romania la conferinţa Cold War Politics of the
Kitchen – Americanisation, Technological Transfer and European Consumer Society in the
Twentieth Century (2005), München Deutsches Museum.
1. Susan E. Reid, „Communist Comfort: Socialist Modernism and the Making of Cosy Homes in
the Khruschev’s Era” în „Gender & History”, vol. 21, nr. 3, noiembrie 2009, p. 465-498.
2. I. Şerban, Locuinţa urbană 1961-1964, Editura Tehnică, Bucureşti, 1964, p. 23.
3. „Femeia şi căminul”, an V, nr. 190, 5 septembrie 1948, p. 4.
Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/05/dream-kitchen-designul-bucatariei-in-perioada-1947-

1989/
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NOUTĂŢI:
DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU

Încă de la începutul anului 2013 grupul de lucru al Asociaţiei de-a arhitectura a
continuat pilotarea cursului De-a arhitectura în oraşul meu începută în luna septembrie 2012
cu sprijinul a 7 arhitecţi voluntari.
După consilierea şi monitorizarea cadrelor didactice şi a arhitecţilor îndrumători pe
parcursul primelor trei Caiete studiate de elevi, a venit şi rândul ultimelor două capitole. Caietul
5 a fost deja studiat şi încheiat săptămânile trecute la Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” şi
la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”. Caietul 5 este în curs de derulare la Şcoala
Generală Nr.23 „Sfântul Silvestru” şi încă nu a început la Şcoala „Anastasia Popescu”.
Caietul 4, „Oraşul”, a debutat cu o expediţie în zona şcolii. Elevii au pornit la plimbare
cu planul cadastral la scara 1/2000 în mână, echipaţi bine cu căciuli, mănuşi, geci şi încălţări
călduroase, înarmaţi cu multă curiozitate şi spirit de observaţie. S-au notat pe planuri clădirile
importante, diferite, cu funcţiuni publice, s-au adăugat şi monumentele şi spaţiile verzi, apoi s-au
căutat indicii. La destinaţie s-au descifrat multe informaţii de pe plan, s-au identificat pe el
clădirile aflate la faţa locului şi punctele cardinale. La lecţiile din clasă despre oraş, texturi şi
configurări urbane, s-a revenit mereu la expediţie. Elevii au „zburat” şi deasupra pământului, la
nivelul păsărilor, avioanelor, ca să observe oraşul de sus, iar apoi au coborât ca să poată vedea
reperele oraşului.
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Caietul 5, „Sustenabilitatea oraşului”, foloseşte tot ceea ce au acumulat copiii în curs
până la acest moment şi îi provoacă să facă un salt în viitor, să-şi formuleze propria viziune
asupra cartierului peste 30 de ani. Învăţăm că putem ajunge acolo prin dezvoltare durabilă şi
descifrăm un instrument de luare a deciziilor.
În acest Caiet s-a introdus, prin jocuri, conceptul de sustenabilitate. Invitându-i să-şi
imagineze cum vor fi ei, familia şi locuinţa lor atunci când ei vor avea vârsta părinţilor, copiii au
fost apoi puşi în situaţia de a-şi concretiza planurile de viitor asupra aceleiaşi zone din preajma
şcolii, ca generaţii succesive. Şi au descoperit că dacă cei desemnaţi „2013” şi „2023” au unde
să-şi manifeste entuziasmul, cei din „2033” şi „2043” trebuie să-şi pună problema să demonteze
ceva ce au făcut cei dinainte sau să propună intervenţii mai restrânse. Pentru că, au învăţat cei
mici, ceea ce facem în prezent trebuie să ţină seama de faptul că lumea nu se sfârşeşte cu noi, că
sunt copiii, nepoţii, strănepoţii noştri care ne vor urma cu nevoile şi preferinţele lor.
I-am invitat apoi pe cei mici să... umble cu un sac de plastic prin casă o zi întreagă, ca să
vadă cât gunoi produce un copil de 10 ani. Pornind de la observarea impactului personal asupra
mediului, copiilor le sunt introduse şi ilustrate conceptele de clădire ecologică/casă verde şi oraş
verde. Dacă în prima lecţie şi-au exersat viziunea pentru cartierul şcolii, ultima lecţie din
modulul dedicat sustenabilităţii i-a invitat pe cei mici să exerseze o cale de a lua decizii, folosind
cheia unei dezvoltări echilibrate. Au primit roluri de investitori, comunitate locală şi asociaţie de
protecţia mediului şi au fost invitaţi să întoarcă pe toate părţile o propunere de dezvoltare care iar fi afectat pe toţi, să facă liste de avantaje şi dezavantaje şi să le cântărească faţă de impactul
asupra prosperităţii economice, echilibrului social şi al protejării mediului. Cu cretă colorată şi
trei cercuri desenate pe tablă (plus experienţa de negociatori dobândită în modulele anterioare),
totul s-a rezolvat mai uşor decât pare.
Macheta pe care o vor face copiii, recapitulând tot ce au învăţat până acum, va fi expusă
în cadrul Anualei de arhitectură de anul acesta. Vor fi invitate toate clasele din faza pilot din
acest an şcolar şi arhitecţii care ne-au ajutat la implementarea programului. Şcolarii işi vor
prezenta machetele pe data de 21 iunie, eveniment la care aşteptăm cât mai mulţi arhitecţi.
Echipa De-a arhitectura
„De-a arhitectura” este o asociaţie care îşi propune dezvoltarea şi promovarea educaţiei de
arhitectură şi mediu construit, prin predarea în şcoli de stat şi private a cursurilor de arhitectură
pentru copii. Asociaţia a fost creată de arhitecţii români: Mina Sava, Vera Marin, Eliza Yokina,
Corina Croitoru, Claudia Pamfil şi Miruna Grigorescu. Împreună cu Filiala Teritorială Bucureşti
a Ordinului Arhitecţilor din România şi în parteneriat cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti, Asociaţia de-a arhitectura a dezvoltat un program
cultural care include un program educaţional numit „de-a arhitectura în oraşul meu”. Acesta
este un curs de cunoştiinţe de arhitectură şi mediu construit pentru clasa a IV-a, ce poate fi
utilizat pentru materia opţională. În prezent, în primul său an, programul rulează ca şi curs pilot
în 7 şcoli de stat şi private din Bucureşti, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti. Pentru anul şcolar viitor va fi implementat în 55 clase la nivel naţional.Primele etape
de dezvoltare a programului cultural au fost finanţate din fondul Taxa de Timbru de Arhitectură
acordată de Ordinul Arhitecţilor din România în urma concursurilor de proiecte culturale. În
prezent, asociaţia a iniţiat un proiect de strângere de fonduri, numit „Creştem împreună un
oraş”, pentru extinderea programului educaţional la nivel naţional.
Mai multe despre aociaţie găsiţi aici: www.de-a-arhitectura.ro
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