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Expoziția „Emografii", de Cristina Țurlea
Marți 21 noiembrie, ora 17, la Centrul de
Cultură Arhitecturală a UAR din Strada Jean Louis
Calderon, nr. 48, a avut loc vernisajul Expoziției de
pictură și desen EMOgrafii a arhitectei Cristina
Țurlea. Expoziția va fi deschisă până în 8

decembrie 2017.
Ce sunt emografiile?
„Povestea a început în octombrie 2016 –
spune Cristina Țurlea. Numele a venit mai târziu.
Când deja se strânseseră mai bine de cincizeci. Când
în telefonul meu era deja un pachet considerabil cu
imaginile lor. Atunci le-am văzut. Toate înșirate,
ordonate. Până atunci fuseseră secvențe, imagini
punctuale, clipe ale sufletului prinse în linii și
culoare, aparent fără o noimă, fără o regulă a
minții. Emoții. Brusc au devedit un film. Clișee
purtate de unda timpului. O radiografie a sufletului.
EMOgrafii.”
Majoritatea exponatelor sunt desene realizate
pe carton colorat, înrămate în pas-partout, cu
dimensiunile de 32x32 cm sau 48x48 cm. Par
fragmente de vitralii de catedrală apuseană,
geometrii surprinzătoare din spatele cărora răzbate o
lumină care fascinează, îndeamnă la introspecție,
majoritatea în nuanțe de albastru, deloc reci,
sugerând combinații de pietre prețioase menite să
trimită gândul la esențe și ezoterism, la ritualuri în
care să ne inițiem, sugerând experiențe intense la
care să fim părtași. La altă privire, gândul ne duce la
desene de influență orientală.

În numarul viitor, cu toate că ar fi mare
păcat să nu vizitați life aceasta minunată
expoziție, vom pregăti un articol special

Cristina Țurlea a mai avut expoziții personale
- „Culori și culoare”, pictură, 2010, Sala Octav
Doicescu, UAR; „City-ul bancar București”,
fotografie, 2010, Sala Rotondă, BNR; „înSemne în
Culoare”, pictură, 2011, Centrul de Cultură
Arhitecturală UAR; „Joc de Culori”, pictură, 2012,
Sala Rotondă, BNR; „Malta. Muze, îngeri, mandale”,
pictură, 2014, Centrul de Cultură Arhitecturală UAR;
”înCHIPuiri”, pictură, 2015, Centrul de Cultură
Arhitecturală UAR „ALEGria”, pictură, 2016,
Centrul de Cultură Arhitecturală UAR - și a participat
la expoziții colective: „Dincolo de arhitectură”,
pictură, 2011, Galeria Dialog, Primăria S2; „Culori în
familie”, pictură, 2014, Centrul Cultural „Mihai
Eminescu”; „Siluetele orașului istoric și spații
urbane vazute de arhitecți”, pictură, 2014, Sibiu;
„Bouse roumaine, femme roumaine”, pictură, 2015,
ICR Lisabona.
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Festivalul MUST de Arhitectură
Iași. Partea I
de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Festivalul MUST de Arhitectură Iași
(16-20 Octombrie 2017), ajuns deja la
a treia ediție, a inclus, în acest an,
Regionala de Arhitectură Moldova
2017 - R.A.M. și InstalArt Obiect 005.
Fiind unul din cele mai importante
evenimente din sfera culturală a
Iașiului, acesta a reunit arhitecți, artiști
și oameni de cultură, cu scopul promovării domeniului arhitectural în comunitatea ieșeană și
creării unui mediu prolific schimbului de idei, concepte și viziuni.
„(El) Casa” - tema acestui an - lansează ipoteza conform căreia „casa” nu reprezintă
doar un obiect arhitectural, ci și un spațiu socio-cultural, numai omului fiindu-i dat să îşi
creeze locuirea, în timp ce alte viețuitoare se adăpostesc sau se ascund - ,,omul locuind
spațiul cu timp cu tot” (M. Heidegger).
Casa devine confident al amintirilor noastre sau, așa cum spune Gaston Bachelard,
„datorită casei, multe dintre amintirile noastre locuiesc undeva”. Prin „acasă” transmitem
mai mult decât o stare de spirit încifrată: este o definiție profundă, o reflectare a noastră
înșine și refractare a speranțelor și viselor noastre.
(El) şi (Casa)
Cine este El - (celălalt, omul, clientul, interfața, arhitectul) şi ce mai (poate) înseamnă
astăzi ,,casa” - într-o discuție despre negocierea limitelor sau abolirea acestora, despre rol,
necesitate, formă, identificare.
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Evenimentele din prima zi de festival,
16 octombrie, au fost diverse și au numărat
Târgul de carte de arhitectură al Editurii
Paideia; Workshopul studențesc IAȘI
NE(MAI)VĂZUT - traseul Copou; Caravana
IGLOO; Workshop Design FORGED
GRAPHICS STUDIO - De la randare la
realitate; Vernisajul Expoziției Regionala de
Arhitectură Moldova 2017 și Atelier SPRE tur de noapte, ghidat de Tiberiu TeodorStanciu.
Expoziția Regionala de Arhitectură
Moldova 2017 are un caracter de bienală,
prima ediție desfășurându-se în cadrul
săptămânii dedicate arhitecturii, organizate
în perioada 19-24 octombrie 2015.
Evenimentul a reunit lucrări ale arhitecților
din zona Moldovei, conferind, în același
timp, un spațiu special proiectelor de

arhitectură realizate de colegii din cadrul
Uniunii Arhitecților din Republica Moldova,
Cernăuți și Israel.
Expoziția a fost structurată pe
următoarele secțiuni:
1. Arhitectura rezidențială:
a. Locuințe individuale
b. Locuințe colective
2. Arhitectura funcțiunilor publice
3. Arhitectura industrială
4. Amenajări de interior/exterior
5. Restaurare, reabilitare, reconversie
6. Proiecte, studii, arhitectură participativă

Link foto: https://we.tl/1KVjNaa98t
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Despre turul de noapte Atelier SPRE
ne-a scris chiar dl arh. Tiberiu TeodorStanciu, care i-a și ghidat pe invitați.
Reproducem în continuare textul primit.
Atelier Spre se poziționează la
intersecția dintre signalistică, arhitectură și
grafică. În prima etapă, proiectul vizează
arhivarea grafică a orașului Iași. În cea de a
doua etapă, ilustrațiile rezultate vor anima
hărți de buzunar dedicate trecătorului aflat
în căutarea ferestrelor, caselor, gardurilor,
a locurilor și momentelor care definesc
orașul. Așa este argumentat atlasul
arhitecturilor ilustrate ale Iașiului pe blogul
Atelier Spre.
Seria de ilustrații este, în primul rând,
încercarea mea manifestă de a cunoaște
Iașii, de a-i înțelege, de a-i apropia, de a-i
face ai mei.
Relația unui arhitect cu orașul este,
dacă nu diferită, cel puțin particulară,
aflându-se în postura de observator ce
analizează, cântărește, măsoară,
delimitează, interpretează. Toate
observațiile recapătă contur și formă prin
desen, absolut necesar pentru a înțelege, dar
mai ales pentru a comunica.
Arhitectura este cea mai grozavă și
totodată cea mai facilă metodă de a călători
în timp. Clădirile reflectă onest și rece relația
generației de astăzi cu obiectul de
arhitectură. Astfel, parcurgând orașul avem
ocazia intrării în contemporaneitate cu
întreaga sa istorie, unde fiecare epocă lasă
ca mărturie spațială o poveste, o creație
organică a poporului român.
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Ilustrațiile decupează obiectul de
arhitectură de zgomotul vizual în care de
obicei se află, veșnic printre fire, cabluri,
țevi, conducte, contoare, antene sau alte
instalații și improvizații ce dotează mediul
construit. Odată decupat, subiectul ilustrat
poate fi descoperit, privit, înțeles, dar nu
pentru a-i îngheța sensul, ci pentru a motiva
parcurgerea orașului cu plăcerea de a
descoperi, privi și înțelege. Atelier Spre este
o invitație adresată tuturor de a se bucura
de orașul invizibil, de orașul rătăcit printre
reclame, instalații și trecători grăbiți.
Îmi place să afirm că ilustrez
momente, locuri și arhitecturi. Mici
fragmente vii în universul cărora pătrund
pentru câteva secunde, în traseele zilnice de
documentare fotografică a orașului.
Ilustrațiile prezintă o formă idealizată a
obiectului de arhitectură. Nu am făcut un
scop din a prezenta cărămida dezvelită de
tencuială, crăpăturile de pe
fațadeleclădirilor, varul coșcovit sau
ruginagardului, ci am urmărit să surprind
caracterul, ținuta, detaliul și rațiunea de a fi
ale fiecărui element. Nici antenele,
improvizațiile de moment, reparațiile
provizorii sau anexele improprii nu sunt un
scop, dar fac uneori parte din ilustrații
pentru bogăția de înțelesuri pe care o aduc.
Îmi doresc ca Atelier Spre să fie mai
mult decât un blog de ilustrații și să devină o
poartă către poveștile Iașilor, către istoria
construită a orașului și nu în cele din urmă
un bilet de intrare într-o comunitate ce
reflectă implicat asupra locurilor prin care
trecem efemer.
Link video: https://we.tl/dUu4BjA7Uo
Link foto: https://we.tl/nRuxrmhdw7
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A doua și a treia zi a festivalului au fost
dedicate lucrărilor conferinței, la care au
participat arhitecți de seamă din toată țara.
În deschidere a vorbit dl arh. MIHAI
CORNELIU DRIȘCU, președintele OAR
Filiala Iași,care a prezentat, în mare, cea de-a
treia ediție a festivalului și a adus, de
asemenea, un omagiu regretatului arhitect
Dan HANGANU: „Începând de la prima
ediție, am dat o amploare din ce în ce mai
mare evenimentului, chiar dacă nu este nici
pe departe la dimensiunile pe care ar trebui
să le aibă o asemenea manifestare a unei
producții de arhitectură de doi ani, să fim
optimiști și să remarcăm faptul că proiectele
sunt din ce în ce mai numeroase și, sper că
juriul va fi de acord cu noi, din ce în ce mai
bune”.
Link video: https://we.tl/ViIWYse8lD
Arh. DANIEL TUDOR
MUNTEANU a prezentat proiectul său de
cerectare „OfHouses - A Collection of Old
Forgotten Houses”: „OfHouses nu este o
revistă, ci un proiect editorial ce se
desfășoară pe web și, în special, pe diverse
platforme de social media. Este un proiect
început exact pe 26.03.2014, și de atunci, cu
regularitate, continui să public o colecție de
case uitate. Se păstrează o evidență foarte
strictă a ceea ce public și, dacă la început
erau case disparate și proiecte fără o
legătură prea mare unele cu altele, în scurt
timp, am simțit nevoia de a coagula aceste
proiecte în anumite serii”.
Link foto: https://we.tl/S6RfLgUkeb
Link video: https://we.tl/yiSIcS5oYX
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Prof. dr. arh. OLEKSANDR
KACHSHENKO a vorbit despre
„Învățământul modern de arhitectură în
Ukraina”. Prezentarea sa a început cu o
inventariere a celor mai importante Școli de
Arhitectură din Ucraina, precum cele din
Kiev, Lvov, Rivne, Odesa, Donețk, Dnipro,
Poltava, Simpferopol, Cernăuți etc., și a
continuat cu rolul educației în societate, din
punct de vedere economic, industrial și
informativ. De asemenea, a abordat
structura educației superioare de
arhitectură, cu programele ei componente.
Link foto: https://we.tl/DuqOO2O2BP
Link video: https://we.tl/F8AGxWRRIk
Dr. arh. ANA ABALOS RAMOS a
susținut prezentarea „Frunza și arborele”, cu
o introducere metaforică în tema abordată:
„Arborele este frunza și frunza este arborele casa este orașul și orașul este casa. Un
arbore este un arbore, dar este, totodată, o
frunză uriașă. O frunză este o frunză, dar
este, de asemenea, un arbore micuț. Un oraș
nu este un oraș decât dacă este, în același
timp, o casă uriașă, precum și o casă nu este
o casă decât atunci când este și un mic oraș”.
Link foto: https://we.tl/MBHChwKJOl
Link video: https://we.tl/asicpRcoJH
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ACO, unul dintre sponsorii
festivalului, a adus în discuție problema ploii
în orașe, cu o comunicare intitulată „Ploaia în
oraș - resursă, problemă sau bucurie?”:
„Salut acest eveniment-festival «Must de
Arhitectură», care se pare că nu are doar
must, are și miez, are sensul de a împărtăși
experiențe și de a schimba perspective. Am
găsit o fotografie în ultimul număr al
revistei Zeppelin și nu m-am putut abține să
nu o introduc în prezentare, mai ales că era o
coincidență prea mare. Fiecare are propriul
adevăr. Am descoperi t că sunt trei
perspective din care oamenii privesc ploaia:
ca pe o bucurie (de obicei copiii, grădinarii și
romanticii), ca pe o problemă (sunt
persoanele în poziție responsabilă și atunci
trebuie să o gestioneze), mai este o categorie,
în care sunt și colegii mei de la ACO, care
lucrează în fiecare zi să arate cum putem să
transformăm apa de ploaie dintr-o
problemă într-o resursă”.
Link foto: https://we.tl/cMrs0LbgBR
Link video: https://we.tl/ybdagagpN1
Arh. SORIN CIOMÂRTAN a avut o
comunicare pe aceeași temă: „Ploaia în oraș resursă sau problemă?”: „Procesele geologice
în care includem clima sunt procese care
afectează omul și urbanizarea
dintotdeauna. Viteza cu care afectează, însă,
clima viața oamenilor este mai mare, iar
apa este, alături de vânt, un vehicul
important de energie și, totodată, o resursă
materială vitală. «Butterfly efect» descrie
modul în care o mică schimbare în starea
unui sistem neliniar determinist poate avea
ca rezultat diferențe mari într-o stare
ulterioară. Teoria haosului este «darul»
climei, făcut savanților dornici să modeleze
realități greu de modelat”.
Link foto: https://we.tl/vJL74qE8FY
Link video: https://we.tl/oOkqUYAGWv
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Conf. dr. arh. FRANÇOISE
PAMFIL a prezentat comunicarea
„Încăperi, locuri, sensuri”: „Voi vorbi astăzi
despre locuire, pentru că locuirea este o
temă valabilă, indiferent de secol, indiferent
de perioadă și indiferent de legitățile
arhitecturale. Prezentarea pe care am
pregătit-o conține trei componente. Una
care se referă la implicația de a vedea
sensuri și reguli de compoziție, o a doua
parte care se referă la imagini generice de
living și o a treia care explorează
frumusețea unor obiecte de mobilier. Eu am
ales să vorbesc despre locuire din
perspectiva acestui subiect: «orice instanță
spațială este o cameră întâi și atunci
încăperea are o relevanță foarte
importantă», așa cum a spus un mare filosof
german, al cărui nume îl știți cu siguranță”.
Link foto: https://we.tl/3gXH99PEwG
Link video: https://we.tl/KWAuIUktJq
C o n f . d r . a r h . A N C A
TOMASZEWSKI a continuat tema
abordată și de dna arh. FRANÇOISE
PAMFIL, prezentarea dumneaei numindu-se
„LOCUIREA - vecinătate, comunitate,
societate, globalitate”: „Sarcina mea pare să
fie dificilă acum după o comunicare atât de
plină de farmec, cum a fost cea a prietenei
mele FRANÇOISE PAMFIL. Totuși ne
conjugăm, așa cum spune și ea, privind
locuirea din perspective diferite și anume,
opuse, în principiu, ca succesiune celor care
abordează în proiectare locuirea. Ni se
recomandă de multe decenii să cedăm
presiuni orașului și să tratăm locuirea
dinspre exterior spre interior, în timp ce, pe
vremea când eram tânără și eram studentă
la Arhitectură, porneam a gândi
întotdeauna din interior, iar exteriorul era
un rezultat”.
Link foto: https://we.tl/Aukf44BIq0
Link video: https://we.tl/gct5jAnaMo
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Conf. dr. arh. LIVIU IANĂȘI a
prezentat o lucrare intitulată „ORAȘUL,
noua casă - (încă o…) Povestire despre două
orașe”: „Ca foarte mulți oameni ajunși la
vârsta mea, am senzația că sunt mai bun
decât sunt, că pot mai mult decât fac, drept
care, astăzi, vă voi prezenta un produs
neterminat. Vor fi multe fotografii în
prezentarea mea, căreia i-am ales acest titlu
tocmai pentru multipla sa ambiguitate. Nu
încetez să caut să înțeleg orașele și să
stabilesc o legătură cu acest fenomen care
e s t e m o bi l i t a t e a . T ră i m î n m i j l o cu l
globalizării. E un proces pe care îl putem
aprecia sau huidui, dar care se petrece
acum. Încă mai sunt discuții despre când a
început. Istoricii, mândri de profesiunea lor,
spun că a început odată cu descoperirea
rotunjimii Globului. De fapt, a început în
ultimele decenii ale secolului trecut”.
Link foto: https://we.tl/UlDkQ6q0OP
Link video: https://we.tl/ZmvP8dojkQ
Arh. ANDA ȘTEFAN și prof. dr.
arh. DORIN ȘTEFAN, președinte RAM, au
vorbit despre „ARHITECTURA - provocare
sau proiectare”: „Astăzi o să vă prezint
proiecte mai noi și pe tema locuinței, fiindcă
am înțeles că ăsta ar fi subiectul principal.
Începem cu un proiect pentru reconversie: o
fostă fabrică de bere din București, în
apropierea gării Basarab, care a avut mai
multe denumiri, dar noi o știm ca Fabrica
«Grivița». S-a creat un pod nou, podul din
zona Orhideea, și acest pod a schimbat
perspectiva asupra acestui loc, chiar dacă sau studiat anumite volumetrii, anumite
configurații. Inclusiv noi ne gândeam,
inițial, la o clădire mai înaltă, în ideea unui
accent, să lăsăm cât mai mult loc. Există deja
un magazin, nu e supermarket, dar e o hală
destul de mare, iar această hală creează o
perspectivă nu foarte interesantă dinspre
pod. Și atunci ne-am gândit să reconfigurăm
întreaga temă”.
Link foto: https://we.tl/L17Re6WYV5
Link video: https://we.tl/9DW4id2t95
11

INFO 1
Cu această prezentare s-a încheiat prima zi de conferință și a urmat
festivitatea de premiere a concursului ARHITECTURA
CELUILALT. Andreea MOVILĂ, fostă studentă la Facultatea de
Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, care a moderat prezentările,
povestește despre originea și motivația acestui concurs care pornește
de la un citat dinAlejandro Aravena, laureat al
Premiului Pritzker și curatorul Bienalei de la
Veneția 2016: „ Ceea ce noi încercăm să facem
este să încurajăm oamenii să chestioneze care
este întrebarea, nu care este răspunsul. Nu
este nimic mai rău decât a răspunde corect
unei întrebări greșite. Cu mai mult de un
milion de arhitecți în lume, mai multe soluții și
idei ar trebui propuse pentru a ne adresa problema sărăciei (…) Nu
suntem învățați lucrurile cu adevărat importante în universități”.
Juriul a fost format din: arh. Augustin Ioan (președinte), arh.
Françoise Pamfil, arh. Anca Sandu Tomaszewski, arh. Ioan
Andreescu și graphic designer
Ilie Krasovschi.
Cei 5 finaliști ai ediției a III-a a concursului
,,Arhitectura Celuilalt” sunt:
CÂNȚA DIANA (Baia Mare) - ,,Arhitectura pulsului …
sau… de la Lefebvre la Despacito”
FURDUI COSMIN (Cluj-Napoca) - ,,Dialog cu sine și
oricine”
GHEORGHE ADRIAN ALEXANDRU (București) ,,Să nu repetăm Pompeii!”
IOVIȚĂ) CLAUDIA (Republica Moldova) - ,,Ruinele mele. Termopanele tale”
POP ANDREEA ILINCA și BUJOR MARA (București) - ,,Locuirea în comunitate, starea de
conflict și alte probleme cu vecinii”. Link video: https://we.tl/kY0BS9gmiX
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De asemenea, a avut loc MASA
ROTUNDĂ „Instal Art” cu MARIUS
LEONTE - președinte Instal Art, prof. dr. arh.
DORIN ȘTEFAN și arh. MARIO KUIBUȘ.
Link foto: https://we.tl/HwlmzoN37H
Link video: https://we.tl/lCGesmTchC
Ca urmare a mesei rotunde, s-a
desfășurat și vernisajul expoziției Instalart
Obiect 005, la Palas, pe terasa Congress
Hall, începând cu ora 19.00. Instalart a
prezentat lucrările propuse de artiștii
invitați, astfel, expoziția a reunit 11 instalații
artistice.
Aflat la cea de-a cincea ediție, Instalart
îl are invitat pe ALEXANDER MANU,
designer roman stabilit în Toronto (Canada)
de peste 30 de ani, profesor la O.C.A.D.
Toronto, lector, autor, consultant în
organizarea evenimentelor de design
internaționale. În proiectul Instalart din
acest an, Alexander Manu lansează titlul și
tema de cercetare „The Future is a Choice”.
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Instalațiile sunt realizate de:
GLASSWORKS/ Dorin Ștefan/ Non sens
FIVE”S/ Daniel Klinger/ Schrodinger' s home
VERTIGO METAL DESIGN/ Sorin Dan Clinci/
Acces control
VERTIGO METAL DESIGN/ Andrei Racolta / 4/4
Fibonacci
VERTIGO METAL DESIGN/ Cristian Rusu/ Well!
TOM BRANDUS Veniamin Micu și Tom Brandus/
The red thrade of fate
NUCA STUDIO/ Robert Marin/ Agrafa
BOGDAN ZAHA/ Bogdan Zaha/ Speak
FM SIGNS/ Tib Roibu/ Iluminare Artificială
KAUSTIK,/ Zest Collectiv/ Heartwork
AD PRODUCTION/ Mario Kuibuș/ Mistic science
De arhitectura expoziției se ocupă:
KAUSTIK, KOLOSEUM, FIVE'S
Consultant: Horea Avram
Instalart / 005 este eveniment colateral
ROMANIAN DESIGN WEEK și este inclus în
Cartierul creativ@RDW. Desfășurarea proiectului
poate fi urmarită pe fb.com/InstalArt3D și
instalart.ro
Cea de-a doua zi a festivalului s-a încheiat cu
un concert al trupei SOUPTRIP, pe terasa
Congress Hall, Palas. Concertul a fost însoțit de
laserele lui Tom Brandus, care este și membru al
trupei SOUPTRIP. Accesul la eveniment a fost liber
pe tot parcursul serii.
Link foto: https://we.tl/v19AMLuagU
Link video: https://we.tl/DXTTa67VCE
Vom continua relatarea festivalului MUST de
Arhitectură 2017 în numărul următor al Buletinului
Informativ.

5
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Conferința Națională
Extraordinară a OAR
de Ana DONȚU

foto: arh. Mircea ȚIBULEAC

Conferința Națională Extraordinară a Ordinului Arhitecților din România a avut loc
în data de 28 octombrie 2017, începând cu ora 10.00, la Hotel Radisson Blu din București și
a fost convocată în vederea aprobării propunerii de modificare a Regulamentului de
organizare și funcționare a Ordinului, a propunerii de modificare a Regulamentului-Cadru
privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului și a
organigramei propuse.
Prezidiul conferinței a fost format din:
·

Șerban Țigănaș, președinte OAR

·

Ștefan Ghenciulescu, vicepreședinte OAR

·

Ana Maria Zahariade, vicepreședinte OAR

·

Rudolf Graef, vicepreședinte OAR

·

Ion Andriu, vicepreședinte OAR

·

Iulia Stanciu, vicepreședinte OAR

·

Doina Butică, trezorier OAR
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În deschiderea Conferinței a vorbit dl
arh. Șerban ȚIGĂNAȘ, președintele OAR:
„Bine ați venit și vă mulțumesc tuturor
pentru efortul de a participa. E o
participare fără precedent, aș putea spune,
extrem de mare. Aceasta înseamnă foarte
mult interes, asta e ceea ce ne dorim și așa ar
trebui să fie”.
Dl președinte l-a invitat să ia cuvântul
pe dl Iulian ȚEPURE, secretarul
Ordinului, care a anunțat numărul de
delegați înregistrați la conferință și al
participanților, mult peste numărul minim
de delegați necesari, constatând astfel
îndeplinirea cvorumului.
Înainte de a începe activitățile trecute
pe ordinea de zi, dl Șerban ȚIGĂNAȘ i-a
invitat pe cei prezenți la un moment de
comemorare a arhitecților decedați.
În urma alegerilor prin vot deschis,
comisia de verificare și numărare a voturilor
a fost formată din:
1.

arh. Bogdan Udrescu, președinte

2.

arh. Ivett-Greta Zsak, membru

3.

arh. Andrei Fenyo, membru

4.

arh. Raluca Munteanu, membru

5.

arh. Veronica Heni, membru

6.

arh. Ana-Karyna Dornescu, membru

7.

arh. Adrian Radu Constantinescu,

membru
8.

arh. Iustinian Orza, membru

9.

arh. Horațiu Răcășanu, membru

10.

arh. Dan Domșa, membru
16
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În continuare, președintele OAR a
susținut o alocuțiune de deschidere a
lucrărilor, prin care a prezentat motivația
organizării Conferinței Naționale
Extraordinare, respectiv, supunerea la vot a
documentelor avizate de Consiliul Național,
a căror modificare și completare este
necesară pentru consolidarea procesului de
transformare, de consolidare și mai bună
funcționare a organizației, conform scopului
ei de a reprezenta profesia în fața
autorităților și de a asigura buna ei
desfășurare. Conform precizărilor
dumnealui, aceasta este a 8-a conferință
națională și a 3-a conferință extraordinară de
la înființarea Ordinului, inclusiv conferința
de constituire din 2001.
Președintele Ordinului și membrii
Colegiului director au prezentat raportul
intermediar de activitate al OAR, pentru
perioada iulie 2014-octombrie 2017.
Au fost supuse votului propunerea de
modificare a Regulamentului de organizare
și funcționare a OAR (142 voturi pentru, 203
voturi împotrivă), propunerea de modificare
a Regulamentului-Cadru privind înființarea,
organizarea și funcționarea filialelor
teritoriale ale OAR (159 voturi pentru, 180
voturi împotrivă), Organigrama propusă
(153 voturi pentru, 187 voturi împotrivă).
Votul a fost urmat de o sesiune de
dezbateri, care a implicat sala. Mai multe
informații despre conferință găsiți pe site-ul
OAR, unde aveți posibilitatea de a viziona
înregistrările video.

18
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Expoziția „Profesorul nostru, arhitectul
Gheorghe Simotta, aromân din Vlaho-Clisura"
de Ana DONȚU & arh. Alin Toma NEGOESCU

foto&video: L. MIHĂESCU, R. HATEA

Muzeul Național al Țăranului Român a găzduit Expoziția „Profesorul nostru,
arhitectul Gheorghe Simotta, aromân din Vlaho-Clisura”, în perioada 25 octombrie-19
noiembrie, în Sala „Tancred Bănățeanu”. Vernisajul a avut loc miercuri, 25 octombrie 2017,
la ora 18.
Expoziția este o evocare și un ultim omagiu adus de foștii săi studenți lui Gheorghe
Simotta, arhitect cu o prodigioasă activitate între anii 1920-1940, desenator renumit, șeful
Catedrei de Desen Ornamental la Facultatea de Arhitectură, în perioada 1943-1965.
Acest proiect expozițional este prilejuit de obținerea manuscrisului memoriilor sale
spre publicare, memorii intitulate „Însemnări fugare pornite în 1952”. Memoriile au un
caracter personal; au fost extrase fragmente de interes general și incluse în catalogul
expoziției, alături de imagini care reprezintă opera sa arhitecturală și grafică.
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Acestea dezvăluie aspecte inedite ale vieții și
activității profesorului profund legat de
rădăcinile sale vlaho-clisurene, fețe mai
puțin cunoscute ale personalității sale
complexe.
Curatorul expoziției, dna arhitect
Militza SION, a realizat un eveniment
excepțional de recuperare a memoriei
Omului, Profesorului, Arhitectului și
Mentorului Gheorghe Simotta: „În cele peste
30 de panouri (…) sunt prezentate cele mai
importante lucrări de arhitectură, imagini
din locurile natale ale Vlaho-Clisurei, din
anii de școală de la Bitolia, cu prieteni,
studenți și personalități contemporane lui.
De asemenea, sunt expuse lucrări originale
în tehnici grafice mixte din colecții
particulare și din colecția Uniunii
Arhitecților din România. (…) În ciuda
diversității stilistice, puternica sa
personalitate a generat o operă unitară,
într-o manieră proprie”.
Ca profesor, a format zeci de generații
de arhitecți. Dna arh. Irina PATRULIUS,
care a lucrat alături de dna Militza SION la
realizarea expoziției, mărturisește: „În
perioada în care a condus Catedra de Desen
și Modelaj la Facultatea de Arhitectură, i-a
considerat pe studenți ca pe niște copii ai lui,
iar noi, studenții, am nutrit o deosebită
afecțiune pentru el, considerându-l cel mai
drag profesor al nostru”.
Link foto: https://we.tl/mRnVjhqGL2
Link video: https://we.tl/jvuYFoqYkt
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Mai jos reproducem articolul trimis de către dl arh. Alin Toma NEGOESCU, care,
pe lângă textul propriu-zis, conține multe poze comentate.
În câteva vitrine pot fi văzute
fotografii din epocă, scrisori și
lucrări ale foștilor studenți, azi
octogenari, executate sub
îndrumarea acestui profesor de
neuitat.
În 1961, când am intrat la
Școala de Arhitectură, prof. arh.
Gheorghe Simotta se pensionase și a
mai căutat să vină în vizită, spre
bucuria profesorilor și studenților.

Ultima scrisoare a prof. arh. Gh. Simotta prezentată sub sticla unei mese-vitrină

Avea plete albe și o mare lavalieră neagră. Bonom și elegant, trezea dragoste și respect. În
Școală rămăsese Romano De Simon ca asistent bătrân, șeful Catedrei Ornamental fiind
Paul Georgescu, secretarul de partid... Cadrele bătrâne se duceau... dar rămâneau în
amintirea noastră.

Prof. arh. Gh. Simotta își salută admiratorii. Schiță și foto de prof. arhitect Gheorghe Dorin
20
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Arh. Militza Sion și Irina Patrulius, două custode și ghide competente, într-o vervă
deosebită. Din public îi remarc pe arhitecții Miluca Mihăilescu și Octav Dimitriu

„Tineri arhitecți” talentați, urmașii prof. Simotta: Horia Constantinescu, Vasile Alboi
Șandru, Gheorghe Leahu, Renzo Cărăușu, Radu Șerban./„prezenți” în vitrinele expoziției,
unii dintre având chiar o dublă ipostază - „exponat” și vizitator
21
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Ambianța celor două mari săli de expunere,
puse la dispoziție de Muzeul Țăranului
Român

Vitrină cu acuarele din vechea
Școală de Arhitectură

Talentatul acuarelist Gheorghe Leahu și
tânăra generație
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Admirați „mâna” profesorului arhitect Gheorghe Simotta

Vitrina în care sunt expuse piese muzeale din arhiva prof. arh. Gheorghe Simotta
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Audiența e numai ochi și urechi. Marii
acuareliști - arhitecții Vasile Alboi Șandru și
Gheorghe Bârlădeanu (venit de la
Constanța), împreună cu jurnalistul Dinu
Dragomirescu (în ultimul plan al imaginii)
urmăresc cu atenție expunerea dnei
arhitect Militza Sion - la rândul ei pictoriță
de talent

Panou ce ilustrează contextul românesc și
mondial al apariției arhitecturii create de
Gheorghe Simotta

Palatul Patriarhiei Române (1928-1931) rămâne
lucrarea de referință a maestrului Gheorghe Simotta
24

INFO 3

Casa Simotta

Două imagini de interior al casei proiectate
de prof. arh. Gheorghe Simotta
Imobile str. Constantin, str. Mihail Moxa, str.
Pitar Moș, str. Londra, str. Paris. Cele cinci
imobile sunt situate în zonele selecte ale
Capitalei; arhitectul Simotta era prețuit și
căutat în perioada interbelică. Casele
proiectate de el erau de factură modernă.
Iscusitul desenator și acuarelist ce preda
desen ornamental, proiecta pentru
Bucureștiul modern, european.
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Case proiectate de prof. arh. Gheorghe Simotta:
imobile str. Carol Davila nr. 79 și Aleea Modrogan nr. 2

Imobil Calea Călărași 41
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Acuarelele pictorului Gheorghe Simotta în
stilul Școlii românești de Arhitectură
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Prof. Gheorghe Simotta alături de distinșii dascăli ai Școlii românești de
Arhitectură: Ascanio Damian, Grigore Ionescu, Octav Doicescu, Adrian Gheorghiu,
Nicolae Lupu, Gheorghe Pătrașcu, Valentin Iorga
Să ne luăm rămas bun de la excepționalii profesori arhitecți care ne-au fost dascăli,
prilej de aduceri aminte cu ocazia celebrării marelui profesor Simotta, poate cel mai iubit
părinte al studenților.

Închei cu o fotografie care
mie îmi spune mult:
Privirea tinerei din centrul
imaginii, trecând printre cele două
mari arhitecte care l-au
decodificat pe maestrul Simotta,
ne promite că noua generație va
continua frumoasa tradiție a
arhitecturii noastre.
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A r h i te c t u ra C a s e i Re g a l e
pe simezele muzeului băcăuan
de arh. Gelu TUDORACHE, președintele
Filialei Regionale Bacău-Neamț a UAR

Prin statutul său, Uniunea Arhitecților din România are ca scop promovarea
arhitecturii și urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit și a
peisajului. Această instituție dorește să promoveze activitatea de recuperare și promovare a
patrimoniului prin implicarea organismelor statului, dar și prin inițiative private sau
combinate, așa cum expoziția despre Karel Zdenek Liman a fost posibilă prin implicarea
Ambasadei Cehiei, dar și a firmei CEZ care operează în România.
Avem obligația de a duce o activitate mai intensă, așa cum fac majoritatea statelor, în
special europene, de a prezenta multele valori naționale și contribuția la dezvoltarea culturii
și civilizației.
Uniunea Arhitecților din România - Filiala Regională Bacău-Neamț în parteneriat cu
Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău-Neamț și împreună cu
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Direcția de Cultură a județului Bacău s-au
preocupat de aducerea, la Bacău, a expoziției „Karel Zdenek Liman - arhitect al Casei Regale
a României”.
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Expoziția a avut loc în Galeria „Hol” a
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” și a
însumat optzeci de panouri cu fotografii
mari, de o distinctă frumusețe și acuratețe a
detaliului arhitectural.
Pentru prezentarea mai interesantă și
eficientă a fost invitat, la vernisajul care a
avut loc în data de 13 iulie 2017, curatorul
expoziției, prof. dr. arh. Sorin VASILESCU.
Acesta a făcut o prezentare a expoziție, plină
de informații și farmec.
După ce a prezentat datele biografice
ale arhitectului, a dat publicului răspunsul la
întrebarea care, inevitabil, stătea pe buzele
tuturor: „Cum poate fi abordată astăzi opera
unui arhitect ceh, cu formațiune
profesională germană, care și-a practicat
partea cea mai consistentă a meseriei servind
într-o țară latină, unor regali beneficiari de
origine anglo-saxonă?”.
Profesorul Sorin Vasilescu a știut să
poarte publicul prin alambicatele, dar și
interesantele povești ale arhitecturii
românești și universale.
Evenimentul a fost unul de notorietate,
presa fiind prezentă, fapt văzut în ziarele
locale și centrale.
În cadrul parteneriatului, Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu" a pus la dispoziție
spațiul în care s-a montat expoziția, iar
Direcția de Cultură a județului Bacău a
asigurat transportul domnului arhitect Sorin
Vasilescu.
(Fotografiile sunt preluate din
cotidianul „Deșteptarea”)
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