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SEMNAL 1

Moștenirea familiei Banffy
Vernisaj și lansare album, marți, 30 ianuarie, ora 15.00, în Calderon 48

Moștenirea familiei Bánffy
în Transilvania este un album, al
unei expoziții vernisate la Balul
Arhitecților din România, ediția
2017, găzduit de Palatul Bánffy
din Cluj, care prezintă sumar, prin
imagini, istoricul și situația unor
clădiri din patrimoniul cultural
național. Cea mai mare parte a lor
se află pe fostele domenii istorice
ale ramurilor baroniale și de conte
ale familiei Bánffy de Losoncz. O
parte din ele au ajuns proprietăți
Bánffy prin căsătorie și moștenire,
respectiv prin cumpărare. Unele
dintre reședințele istorice rurale
au fost locuite de membrii
familiei, neîntrerupt, timp de sute
de ani, acumulând astfel
nenumărate valori artistice.
Palatul din Cluj evocă, și în prezent, locuirea urbană cu stil. Ar fi fost greu să ilustrăm rafinamentul
interioarelor sau al amenajărilor peisagere de epocă, însă documentele și mărturiile fotografice
atestă categoric aceste calități.
Am evitat o prezentare a tuturor ramurilor familiei Bánffy, deoarece am dorit accentuarea
ideii de moștenire culturală de patrimoniu construit – evident, ea reprezintă doar o parte a realității
societății actuale –, care cere imperios o viziune complexă, pentru a putea fi transmisă
corespunzător generațiilor viitoare.
Moștenirea Bánffy reflectă nu numai o genealogie a succesului pe plan politic, economic sau
cultural a uneia dintre cele mai importante familii aristocratice din Transilvania ci, mai ales,
formarea și devenirea ei, sub semnul frumosului. Din păcate, aproape tot ceea ce s-a clădit cândva
s-a destrămat, s-a mutilat sau s-a ruinat după cel de Al Doilea Război Mondial. Decăderea a fost
lentă și, în multe dintre cazuri, încă continuă. După ce au fost utilizate ca sedii pentru diverse
instituții administrative sau culturale, unități agricole de stat, sanatorii de psihiatrie, școli primare,
școli pentru copii cu nevoi speciale sau chiar orfelinate, multe dintre aceste clădiri sunt încă în
suferință. Totuși, supraviețuirea lor, sau chiar reabilitarea lor în unele cazuri, reprezintă o dovadă
că patrimoniul poate supraviețui istoriei.
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Patrimoniu românesc, influențe europene
Vernisaj și lansare album, marți, 30 ianuarie, ora 15.00, în Calderon 48
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Scurt istoric al organizării profesiei de arhitect în România
DE LA „REGULAMENTULU” LUI A. I. CUZA ȘI M. KOGĂLNICEANU PÂNĂ ÎN PREZENT

La sesizarea colaboratorului nostru Lucian MIHAIESCU, facem cunoscut un
scurt istoric postat de cei doi colegi Mariana CELAC și Alexandru PANAITESCU pe
internet în 18 decembrie 2016.
1864 Regulamentul lui A. I. Cuza
La propunerea lui Mihail Kogălniceanu,
ministru de stat la Departamentul de Interne,
Agricultură și Lucrări Publice, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza „dă Înalta Approbare” pe
„Regulamentulu pentru organisarea Serviciului
de Architectură allu Bastimenteloru Civile”.
1866, februarie, 11 / 23
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza este
obligat să abdice. Principele Carol de
Hohenzollern este ales domnitor și, din 10 mai
1866, începe o domnie lungă și rodnică.
1874
Nou-înființata Comisie a monumentelor publice
instituie un regulament „pentru a clasa și a conserva
monumentele noastre publice, având ca președinte pe
ministrul instrucțiunii și cultelor”.
1876
Se înființează o vremelnică „Societate de ingineri și
arhitecți”, sub președinția arhitectului Alexandru Orăscu.
1881, mai, 10/22
Ca o consecință a războiului ruso-româno-turc din
1877-1878 și a obținerii independenței de stat (9 mai
1877), România este proclamată regat, iar principele Carol
este încoronat ca primul rege al țării. Începe un proces
accelerat de modernizare în sens european a României.
1882
V. A. Urechia întocmește un proiect de lege pentru
conservarea monumentelor publice.
Continuarea articolului o puteți citi AICI.
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Patrimoniul cultural european – repere transilvănene
Stimate doamne, stimați domni,
salutăm Anul european al patrimoniului cultural 2018, în care vom sărbători și noi, la Centrul de
dialog și cultură Friedrich Teutsch din Sibiu, la nivel regional și local, diversitatea patrimoniului
nostru cultural.
În acest scop, vom oferi publicului Sibian, în luna februarie 2018, o serie de prelegeri sub
titlul generic:

Patrimoniul cultural european – repere transilvănene
Adresată publicului larg, seria de prelegeri (dintre care trei în limba română și trei în limba
germană) abordează teme legate de patrimoniul transilvănean, în special cel german/săsesc,
pentru a contribui la cunoașterea, păstrarea și punerea în valoare al acestuia. În centrul atenției
sunt colecții din muzee și arhive, orgi istorice din bisericile luterane din Transilvania, opera
arhitectului și urbanistului F. Balthes, Grădinile Baronului Brukenthal etc.
Referenți vor fi: Frank-Thomas Ziegler, istoric de artă, Brașov; pr. András Bándi, arhivist,
Sibiu; Hermann Binder, constuctor de orgi, Sibiu; arh. Heidrun König, muzeograf, Sibiu; Gerhild
Rudolf, referent cultural, Sibiu; prof. univ. dr. Erika Schneider, biolog, Karlsruhe (Germania).
Prelegerile vor avea loc la Casa Teutsch, Sibiu, str. Mitropoliei 30, ora 18,
Detaliile sunt în tabelul și afișul din atașament. Informații sunt de găsit și pe site-ul
www.teutsch.ro și pagina facebook "Teutsch Haus".
Prin această inițiativă dorim să promovăm dezbaterile și conștientizarea cu privire la
importanța și valoarea patrimoniului cultural.
Vă așteptăm cu drag.
Gerhild Rudolf
Director
Biserica Evanghelică C.A. din România
Centrul de dialog și cultură Friedrich Teutsch
CASA TEUTSCH www.teutsch.ro
RO - 550179 Sibiu - Hermannstadt,
Str. Mitropoliei Nr. 30
Tel./Fax ++40 (0) 269/ 206 730
casa.teutsch@gmail.com
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EXPO

„Sufletul meu Murano”
de Ana DONȚU & arh. L. BRANDABUR

foto&video: M. ȚIBULEAC, R. HATEA

Miercuri 13 decembrie 2017, ora 17:00,
la sediul Uniunii Arhitecților din România,
a fost vernisată expoziția „Sufletul meu
Murano” a domnului arh. Liviu
BRANDABUR, în prezența autorului.
Expoziția a fost deschisă în perioada 13
decembrie 2017-8 ianuarie 2018.
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Evenimentul a început cu o scurtă
mărturisire a dlui arh. Liviu BRANDABUR
despre expoziția sa: „Despre procedeu, vă
pot spune că pictura este realizată pe
oglindă. Sunt trei straturi distincte pentru
fiecare dintre cele trei etape. Am căutat să
imit sticla de Murano, pentru că, de fapt,
asta a fost ideea de la care am plecat. În
țara noastră nu se produce și nici în
străinătate nu am reușit să o depistez.
Vopselele din România nu sunt bune
pentru ce vedeți expus aici. Am folosit
vopsele italiene care sunt rezistente la UV,
deci nu se descompun la lumină și nu atacă
sticla. Sunt destul de toxice, de aceea nici
chiar soția mea nu a reușit să vadă picturile
până acuma”.
Autorul a mai adăugat: „Nepoata
mea se duce la bunica și-i spune: «Bunicul
mi-a luat vopselele și pictează, fără să-mi
s p u n ă . Vr e a c u m v a s ă a j u n g ă î n
Parlament?». Nu, nu vreau să ajung în
parlament. În schimb vreau să-l invit pe
domnul Mihai Eugen MARINESCU, coleg
de an și de breaslă, pe care o să-l rog să
spună câteva cuvinte, pentru că are în
spate 40 de expoziții, multe dintre ele în
străinătate”.
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Dl arh. Mihai Eugen MARINESCU a
citit dintr-o scrisoare adresată colegului
său, fragmente din aceasta regăsindu-se
în textul domnului Liviu BRANDABUR
scris pentru revista noastră. Îl reproducem
mai jos:
Astăzi, când mă gândesc la copilăria
mea, văd cum din ceasul bunicului picurau
lacrimi colorate, conturate de calul bălan
înhămat la căruța timpului, cu nostalgia
primelor desene arătate de tata colegilor,
care nu l-au crezut niciodată: un copil de 4
ani nu poate desena așa, sigur că sunt
făcute de o persoană matură. Vorbele
acestea l-au mâhnit nespus… urmarea am
văzut-o mai târziu, când am fost imperativ
îndrumat spre arhitectură. Calul, această
ființă minunată, cu grația unei balerine,
reușește astăzi, sub gestul impudic al
carnavalului sticlos Anonimo Veneziano,
alunecarea spre culorile sticlei de Murano,
cântec din umbra porticului, alunecând
peste apele fluturânde, un adagio în Do
Minor, stins în cristale celeste.
Astăzi sunt parcă obosit de
importanța meseriei de arhitect, strangulat
de incultura unei politici incoerente, a unei
clase în care cultura obosește, iar
diletantismul înseamnă „progres”,
specializarea de mântuială înseamnă
„dreptate”, frumosul înseamnă kitsch,
inteligența este un automobil 4+4 Ful …
Arhitectura o regăsesc în desenele mele,
care prezintă viața de zi cu zi a semenilor
noștri așa cum este ea astăzi și cum va fi
mâine, moștenirea ce o lăsăm nepoților
noștri, cu bucuriile și împlinirile noastre.
Inovația a făcut parte din mine
întotdeauna, căutările s-au oprit asupra
unui material care să mă reprezinte oglinda, sticla cu strălucirile, reverberațiile
nesfârșite în care privitorul se contopește
cu desenul, îl trezește și vorbește
permanent. Mihai Eugen MARINESCU
spunea:
9

INFO 1

10

INFO 1
«Murano din picturile tale clipocește
viu peste laguna coclită în verde smarald,
amintirile venețiene plâng zidul mucegăit al
unui levant mozaicat bizantin, lucrările
inundă clipa solară, timpul ascuns în petalele
florilor alungă herghelii de culori,
strălucitoare versete scrise în oglindă prind
contur pe colțul paginii stinse, gâturi de
lebede cufundate în perfecțiunea unei
amfore, cu soarele prelins pe ogivele
Palatului Dogilor».
Gândurile mele rămân în umbra
talentatului meu coleg de generație, rostite
cu prea multă pasiune, gest colegial pe care
îl doresc sincer, critic, constructiv și prea
măgulitor. Culorile mele izvorăsc din visurile
copilăriei mele, din universul profesorului
CAFFÉ, în care și el și-a desfătat existența,
acid, caustic, corect. Poate că dealurile
acelea subcarpatice, cu vii și codri de foioase
ruginii, ne-au creat și sensibilizat cariera de
mai târziu. Gândurile rămân în urma gestului,
din cioburi colorate, scântei de sărbătoare,
cu început de nou univers solar, scânteiază
ciclic în visele baroce, născătoare de
primăvară, cu iubire incognito, cu iz de sifon
dâmbovițeano-argentinian, în dansul anilor
de studenție, când mergeam de trei ori pe
săptămână, seara, la operă sau operetă, cu
bilete de favoare, culorile, balerinele, toate
sunt schițe pe care le-am păstrat vii până
astăzi. Nu te întoarce, umbră, colorează-ți în
argint tăcuta strălucire și nu pleca, soare,
amână o oră asfințitul.
Link foto: https://we.tl/Mw848C7ARW
Link video: https://we.tl/yq4qc7csC3
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Concursul de idei de arhitectură

FOYER URBAN
tehnoredactare: Ana DONȚU

Î

n cadrul concursului public de idei de arhitectură organizat de UAR au fost predate 8
proiecte, verificate de Comisia tehnică și admise la jurizare. În data de 7 decembrie 2017 a
avut loc jurizarea proiectelor
participante la concurs.
Juriul concursului, membri
titulari:
·

1. arh. Ana Maria Hariton

·

2. arh. Cerasella Craciun

·

3. arh. Marius Mihai Solon

Alegerea juriului s-a oprit
asupra acelor proiecte care au răspuns cerinței esențiale a temei: recuperarea pentru oraș și
comunitate a spațiului adiacent noii clădiri a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion
Dacian”. Readucerea la viața urbană a unui spațiu, actualmente abandonat, poate constitui
un prim punct de plecare în transformarea calitativă a unei zone cu un imens potențial, nu
numai prin suprafață ci și prin vecinătățile/conținuturile funcționale și naturale. Fără
realizarea unui cadru adecvat și ofertant pentru publicul larg, facilitând contactele sociale și
utilizarea continuă a spațiului urban, clădirile ar rămâne izolate și lipsite de semnificație.
Organizatorii concursului nu doresc sa comenteze nici tipul de arhitectură si nici modul
de atribuire a proiectării clădirii teatrului, însă consideră că ignorarea unui spațiu urban, cu
capacități latente evidente, este inacceptabilă. De altfel rezolvarea unei bune părti a
proiectelor participante reflectă o raportare mai degrabă critică la acest existent, tinzând fie
să-l mascheze, fie să-l concureze. Cele trei proiecte câștigatoare sunt cele care au reușit să
propună modalități convingătoare (total diferite formal, însă apropiate din punct de vedere al
creeri unui cadru funcțional al socializării) de vitalizare a foayerului urban și zonelor
adiacente.
Partea a II-a urmează în numărul din Februarie 2018 al BIUAR.
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Expo-Conferința
Arhitectul Ștefan BALȘ (1902-1994)
de Ana DONȚU

foto&video: Ștefan OCNĂRESCU

Evenimentele din 2017 ale Filialei noastre
s-au încheiat cu Expoziția „Arhitectul Ștefan
BALȘ (1902-1994)”, care a fost vernisată în data
de 21 decembrie, ora 17:00, la Biblioteca Astra,
urmată de Conferința „Evocarea activității
complexe desfășurate de arhitectul Ștefan BALȘ
în domeniul restaurării monumentelor istorice”.
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Domnul Silviu BORȘ , directorul
Bibliotecii ASTRA, care a găzduit
evenimentele noastre și în anii precedenți,
și-a exprimat speranța unei colaborări pe
mai departe : „Vă mulțumesc că ați venit și
vă rog să mă credeți că o spun din suflet.
Sper să fie cât mai de durată această
colaborare între noi, la care țin chiar de la
primele întâlniri pe care le-am avut aici.
Nu știu cât de bine se vede din exterior
ceea ce am reușit să fac și anume să fac din
spațiul acestei instituții unul deschis. Asta
înseamnă că toată lumea trebuie să aibă
loc aici”.

Doamna arhitect Anca FILIP, coordonatoarea proiectului „Restauratori români”,
care ar fi trebuit să susțină conferința, în ultimul moment, nu a mai putut veni, din
motive întemeiate, și situația a fost salvată de excelenta prezentare a domnului arhitect
Dorin BOILĂ, vicepreședintele Filialei UAR Sibiu pe probleme culturale.
Dl arh. Mircea ȚIBULEAC, președintele
Filialei UAR Sibiu: „Nu-mi place să mă ocup de
reclame mincinoase, dar invitația de azi era
pentru un conferențiar, Anca FILIP, care până
acum trei zile era convinsă și extrem de
bucuroasă să vină din nou în Sibiu. Eu
încărcam expoziția când m-am întâlnit cu
domnul Ștefan Bâlici, directorul de la Institutul
Național al Patrimoniului, care știa și el că
Anca va veni la Sibiu. Însă ieri m-a sunat să-mi
spună că nu poate. I s-a pus în cârcă o
conferință pe care trebuie să o țină, pentru că
astăzi se împlinesc 125 de ani de la înființarea
Institutului. Prin urmare, a trebuit să apelez la
o soluție și soluția a fost Dorin Boilă, cine altul
decât vicepreședintele pe cultură? I-am dat
DVD-ul și i-am zis: «Dorine, te faci Anca Filip.
Cu perucă sau fără perucă, vii și ții o
prezentare». Dorin cred că face treaba asta cu
mare plăcere, pentru că e un domeniu care
sunt convins că îi place foarte mult”.
14
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Arh. Dorin BOILĂ
„Datorită acestor proiecte din ciclul
«Restauratori Români», care au fost
prezentate și aici în anii precedenți, se
organizează aceste expoziții care ne
prezintă lucruri făcute de înaintașii noștri,
datorită cărora imaginea unor situri, unor
localități, unor monumente, aflate în afara
localităților, este cea pe care o cunoaștem
și care a devenit simbol. Cu ocazia acestei
expoziții venim în contact cu unul dintre cei
mai vrednici restauratori: arhitect, istoric,
cercetător, conferențiar, autor de cărți Ștefan BALȘ, care a transgresat mai multe
etape odată. Din fericire, pregătirea
profesională a făcut-o în interbelic, când a
fost maximul dezvoltării spirituale și
culturale în această țară. Din 1955 îl
regăsim pe meterezele restaurării. Este
unul dintre profesioniștii care spun: «Nu eu
am ales restaurarea, ci ea m-a ales pe
mine». Nu a pornit de la început pe acest
drum, însă a devenit unul dintre cei puțini, 5
maximum 10 profesioniști în domeniu,
care au salvat enorm de multe monumente
și situri din această țară, după 1945, mai
ales”.
15
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Proiectul a început în anul 2016 și face
parte din ciclul de proiecte culturale intitulat
„Restauratori români", beneficiar al unei
finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din
România din Fondul Timbrul Arhitecturii.
Acest ciclu de proiecte culturale îşi propune
să readucă în actualitate şi să pună în
valoare opera înaintaşilor arhitecţi,
reprezentanţi de seamă ai şcolii româneşti
de restaurare, care au activat în cadrul
Comisiunii Monumentelor Istorice şi al
Direcţiei Monumentelor Istorice.
Ciclul de proiecte culturale a fost iniţiat
în anul 2014, prin evocarea activităţii de
restaurator a arhitectului Horia Teodoru
(1894-1976), fiind urmat, în anul 2015, de
proiectul cultural dedicat arhitectului Ion D.
Trajanescu (1875-1964).
Proiectul din 2016 îşi propune să
evoce, să aducă în actualitate şi să difuzeze
activitatea celui mai important reprezentant
al şcolii româneşti de restaurare, arhitectul
Ştefan Balş, printr-o complexă documentare
asupra vieţii şi activităţii sale şi prin
cercetarea, digitizarea şi inventarierea
documentelor datorate acestuia, aflate în
arhiva şi biblioteca Institutului Naţional al
Patrimoniului.
Prin înlesnirea accesului publicului
specializat precum şi a publicului larg la
documente legate de istoria arhitecturii
româneşti şi de protejarea monumentelor
istorice aflate în arhive şi prin difuzarea
activităţii unui mare restaurator român,
proiectul îşi propune să contribuie la sporirea
interesului şi întărirea ataşamentului pentru
protejarea patrimoniului cultural.
16
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Acest eveniment a întrunit membrii
filialei ca la ficare sfârșit de an, pentru a
împărtăși idei și a depăna amintiri la o cupă
de șampanie, ceea ce i-a făcut să se simtă
foarte bine. Fiecare și-a avut pregătit sub
brad pachetul de la „Moș Crăciun”. Cei care
nu au putut fi prezenți pot urmări
înregistrările video AICI.
Pozele pot fi descărcate AICI.
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EXPOZIȚIE
Locuința Interbelică în sectorul 3
de Ana DONȚU & arh. Sorin Mircea VASILESCU

foto & video: arh. Mircea ȚIBULEAC,
Răzvan HATEA, Lucian MIHĂESCU

Printre primele evenimente din 2018,
organizate de Uniunea Arhitecților din
România, este Expoziția de fotografie
„Locuința Interbelică în sectorul 3”,
vernisată miercuri, 10 ianuarie 2018, ora
17.30, la Centrul de Cultură Arhitecturală,
str. Jean Louis Calderon, nr 48, din
București.
Această expoziție pune în valoare
identitatea culturală și istorică locală, prin
prezentarea unor edificii reprezentative
pentru arhitectura modernistă a Capitalei,
blockhaus-uri sau vile, realizate în sectorul
3, în perioada interbelică.
Zona studiată, cuprinsă între Calea
Călărașilor și Calea Dudești, făcea parte din
vechiul Cartier Evreiesc, care se desfășura
pe malul stâng al Dâmboviței.
18

INFO 4
Scopul acestei expoziții este să aducă
în atenția publicului valorile de patrimoniu
arhitectural existente în această zonă mai
puțin cunoscută a orașului. Multe dintre
edificiile prezentate sunt pe lista
monumentelor istorice sau situate în zone
construite protejate, iar arhitecții care au
lucrat sunt nume reprezentative pentru
arhitectura interbelică: Marcel Iancu, Boris
Zilberman, Jean Monda, Herman Clejan,
Isak Mahler, Leon Hirsch, Victor Asquini,
Duiliu Marcu etc.
Majoritatea lucrărilor, realizate într-o
arhitectură modernă autohtonă, au nevoie
de consolidare şi restaurare pentru a fi
repuse în valoare. Procesul de degradare şi
distrugere, care afectează multe clădiri de
patrimoniu din Bucureşti, poate fi oprit prin
mai multe metode, una dintre ele fiind
difuzarea de informaţie către autorităţi,
specialişti, public.
Fotografiile expuse în cadrul expoziției
au fost realizate de Sorin Mircea
VASILESCU și de Gabriela PETRESCU.
Panourile conțin fotografii de ansamblu și de
detaliu ale clădirilor, dar și informații despre
acestea. Ideea proiectului îi aparține
doamnei arhitect Sidonia TEODORESCU.
Grafica a fost realizată de dna arhitect Delia
PRISECARU.
Într-o atmosferă festivă, animată de un
public numeros, au vorbit despre expoziție și
importanța ei arhitecții Ileana TUREANU
(președintele Uniunii Arhitecților din
România), Nicolae LASCU, Sidonia
TEODORESCU, Gabriela PETRESCU și
Delia PRISECARU. Discuția a fost
completată de istoricul Anca CIUCIU, care a
explorat în studiile sale comunitatea
evreiască din Bucureștii de altădată, și de
Oana MARINACHE, specializată în istoria
artei și arhitecturii secolului al XIX-lea.
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„Îmi face mare plăcere că expoziția,
pe care au organizat-o colegii mei de la
sectorul 3 a trezit un asemenea interes și o
să vedeți că nu ați venit degeaba. Avem la
bibliotecă și un CD, deci am putea să vă
dăm și materialul grafic. Îi mulțumim
doamnei Lucia APOSTOL, cu care am
început această colaborare, din partea
Comunității Evreiești, pentru că, așa cum
ați văzut, lucrând, încetul cu încetul,
fondul cultural de interes din sectorul 3 se
suprapune peste Cartierul Evreiesc și
vrem să extindem aceste studii și să le
valorificăm pe măsură ce înaintăm”.
Dna arh. Ileana TUREANU
„Această expoziție e un eveniment
pentru UAR, din mai multe puncte de
vedere. În primul rând, pentru subiectul
acestei întâlniri. O primă încercare foarte
reușită a colegilor noștri din sectorul 3, de
a pune în valoare o arhitectură foarte
particulară pentru București și pentru
perioada anilor '30. Având această
prezență extrem de numeroasă, eu cred
că interesul este și pentru expoziție, dar și
pentru obiectul expoziției. Îi felicit pe
colegii noștri din sectorul 3 care au avut
această inițiativă pe care au dus-o la bun
sfârșit”.
Dna arh. Gabriela PETRESCU

Dl arh. Nicolae LASCU
„Această expoziție a pornit de la o
decizie a noastră, a celor din sectorul 3 și,
mai ales, a Sidoniei TEODORESCU, de a
face o expoziție care să reflecte locuirea
interbelică în sectorul 3, adică să ne
limităm la această zonă. După câteva luni
de efort, cu ajutoare restrânse, am reușit
să aducem această expoziție la Uniunea
Arhitecților, pentru a o putea prezenta
acum. Zona este foarte interesantă și,
plimbându-te pe acele străzi, îți dai
seama de importanța acestui cartier care
face parte din vechiul Cartier Evreiesc, și
care este plin de locuințe P+1, P+2, sau
chiar mai înalte, precum cel făcut de
Marcel IANCU și de alți arhitecți din zonă,
pe care nu am reușit să-i descoperim”.
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„Totul se bazează pe niște cărți, pe niște cercetări
vechi aprofundate, în cercetările domnului LASCU, ale
doamnei MACHEDON etc. Fără ele am fi la un nivel în care ar
trebui să intrăm în arhive și atunci este o invitație de a mări
echipa proiectului, pentru a face cu adevărat ceva, nu
restrâns doar la sectorul 3. În sectoarele 1 și 2 sunt mult mai
multe imobile de această factură. Eu, lucrând în sectorul 2,
sunt cu adevărat impresionată de străzile Mântuleasa,
găsim și Zilberman acolo, găsim mulți alți arhitecți. Dacă
arhitectul nu și-a scris numele pe casă, e greu să dai de el.
Doar căutând în cărți sau în arhive putem să întregim cu
adevărat această cercetare”.
Dna arh. Sidonia TEODORESCU
Delia PRISECARU a explicat
rolul codului de bare pe panourile
din expoziție: „Codul de bare este
un instrument prin care cei mai
puțin inițiați în meandrele
orașului, scanându-l, pot să ajungă
la clădirea pe care o au pe panou. În
acest mod, își pot crea propriul
traseu”.
Delia PRISECARU
Lucia APOSTOL : „Spre deosebire de alte cartiere
din București, sectorul 3 a fost teatrul unor evenimente
foarte tragice. Ceea ce vedem astăzi este doar ceea ce a
rămas. A fost o demolare masivă a cartierelor evreiești.
Ce a rămas și puteți vedea în expoziție este un cartier
mai elevat, cu oameni care au mai multe mijloace, iar
clădirile sunt mult mai bine proiectate și au avut un
buget mai mare. Este un cartier nu de oameni bogați, ci
de negustori și se vede exact parcursul de la ce erau și ce
au lăsat în urmă”.

Anca CIUCIU

„M-am ocupat de imaginarul cartierului evreiesc,
care este și tema mea de doctorat, reprezentat prin
fotografie și tipuri de locuire, mergând până la
reprezentarea pe fiecare stradă și la tipuri de cartier,
pentru că ideea mea, încă de la început, a fost că nu
există un singur cartier, ci mai multe cartiere, mai
multe străzi diferite, ceea ce mi s-a confirmat prin
cercetările ulterioare”.
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Sorin Mircea VASILESCU
Cartierul Evreiesc,
o palmă de loc ce se
întindea de la
Magazinul Unirea de
astăzi, vizavi fiind
prima alee pietonală
din București
sistematizată de
Vladimir Blaremberg
la ordinul lui Pavel
Kiseleff, până-n
fosta mahala a Dudescului, străjuită pe de
o parte de o Dâmboviță, pe atunci,
nesistematizată, iar de partea cealaltă de o
cale, Calea Călărașilor, cum i se spunea, și
de un pod... Podul Târgului de Afară Calea Moșilor de astăzi -, traversată odată
de un râu numit Dâmbovicioara, venit din
mahalale Batiștei și a Scaunelor, ce se
vărsa în apropierea Bisericii lui Bucur
ciobanul.
În cartierul Evreiesc au locuit Anton
Pann, arhitecții Luigi Lipizer, Leonida
Negrescu, povestitorul Bucureștiului profesorul Ionescu Gion, a cărui locuinţă a
fost construită de Ion Socolescu, sau
actorul Grigore Vasiliu Birlic, scenaristul
Francisc Munteanu, regizorul Mircea
Veroiu. Dacă te pierzi în meandrele
străduțelor pline de parfum de epocă,
observi amprentele inginerului Victor
Asquini, prima în perioada pe când lucra cu
tatăl său, a doua prezentată în cadrul
expoziției, acesta dând primul Indicator
Tehnic de Deviz în anii '40 ai secolului
trecut.
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O comunitate, indiferent de epocă,
raportată la începuturi se rezumă la trei
cuvinte: Spiritualitate - biserică, Locuire ce s-a format în jurul bisericilor, numită
mahala, astăzi cartier, Han - acestea erau
independente sau ale bisericilor.
Despre Locuire este vorba în
această expoziție a imobilelor realizate de
arhitecți mai puțin cunoscuți în Cartierul
Evreiesc, în perioada cea mai fertilă din
toate punctele de vedere, deși cea mai
scurtă, și anume perioada interbelică.
Aventura mea a început de la un
mesaj dat de arh. Sidonia Teodorescu,
coordonatoarea proiectului expoziției
„Locuința interbelică în sectorul 3”.
Hortensia Papadat Bengescu spunea
odată: „Ce frumoși sunt oamenii pe care
nu-i cunoaștem”. Parafrazând-o aș spune:
„Ce frumoase sunt casele pe care nu le
cunoști!”. Am acceptat cu bucurie.
De profesie sunt inginer constructor proiectare. În timpul liber îmi place să mă
plimb cu aparatul de fotografiat, să
surprind detalii ale caselor, imobilelor,
întrebându-mă retoric: „Cine a construito?” sau „A cui o fi fost?”. În mare parte,
această expoziție pe care v-o oferim mi-a
dat răspunsurile la întrebările pe care mi leam pus. În fotografiile expoziției, m-am
axat pe detaliile arhitecturale, acestea
făcând uneori diferența, imobilul nefiind,
poate, astăzi, decât unul comun.
Sper din tot sufletul ca expoziția
„Locuința interbelică în sectorul 3” să
continue precum un bulgăre ce se
rostogolește în zăpadă, nu numai în
această frumoasă perioadă sau sector, ci
și cu acele imobile/case de sfârșit de secol
XIX, început de XX, având frize,
mascheroni sau coloane, chiar dacă
arhitectul și constructorul nu sunt
cunoscuți.
Link foto: https://we.tl/4CDemIHJOo
Link video: https://we.tl/Qrwk0P9wt6
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Mes aquarelles
de la arh. Emilian ALEXIANU
tehnoredactare: Ana DONȚU

Dragi prieteni,
vă mulțumesc din suflet că mă țineți la curent cu
activitățile artistice și arhitecturale ale colegilor români.
Țin să vă informez că, fiind un acuarelist pasionat am creat pe internet un
site intitulat „mes aquarelles” ( adresa: https://emilalex.com/ )
Dacă considerați că acest blog prezintă un interes pentru dvs. și pentru colegii
arhitecți, vă rog să-l difuzați numai unor persoane avizate.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă și a Anului Nou 2018, vă urez LA MULȚI
ANI și un CRĂCIUN FERICIT, vouă și celor dragi.
Arhitectul Emilian ALEXIANU,
Paris, 23 Decembrie 2017.

Stimate coleg,

îți mulțumim pentru aprecierile făcute
și pentru urarea pe care ne-ai adresat-o.
Pentru că noi îi Considerăm pe toți
destinatarii buletinului nostru a fi persoane
avizate, ca să se bucure in orice moment de
niște lucrări de excepție, le facem cunoscute
tuturor.

Architect Mircea ȚIBULEAC

Patio Tomar – Portugal- dim 46x67cm
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Village sous le versant -dim. 71×49 cm

La vague scélérate- dim. 52×72 cm

Mont Saint Michel- dim. 61x46cm

Le lac misterieux -dim. 62x47cm
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Brouillard sur la cathédrale- dim. 62×48 cm

La symphonie des branches- dim. 38x30cm
Mai multe acuarele ale dlui arh. Alexianu le puteți vedea AICI
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10 orașe insule
desprinse din basme
de la arh. Eugeniu PĂNESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

O insulă pustie poate fi, de multe
ori, cel mai bun remediu pentru relaxare. Liniște,
plaje curate, cu ape limpezi și cristaline, și câțiva palmieri la
umbra căruia să te odihnești par destinația perfectă pentru o vacanță. Însă,
când aceste insule încep să fie locuite de tot mai mulți oameni, se transformă în orașe
insulă, cu toate facilitățile necesare unei metropole.

Lindau, Germania
Orașul istoric Lindau se află la
intersecția granițelor Austriei, Germaniei și
Elveției, în partea de est a lacului Constance.
Orașul este conectat la continent printr-un
pod și o cale ferată. Cu aproape 3.000 de
locuitori, Lindau este un oraș frumos, plin de
clădiri medievale. Lindau este o populară
atracție turistică din Germania.

Santa Cruz del
Islote, Columbia
Santa Cruz del Islote se află pe
coasta Caraibelor din Columbia și
este cea mai aglomerată insulă din
lume. Insula Santa Cruz del Islote are
1.200 locuitori, înghesuiți în 90 case,
aflate pe o suprafață de 1 hectar. Dacă
vor să joace fotbal sau tenis,
locuitorii merg în golful Mucura din
apropiere, deoarece principala și singura piață de pe insulă este foarte mică.
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Isola dei
Pescatori, Italia
Isola dei Pescatori (Insula
Pecarilor) este cea mai nordică insulă
din cele trei insule Borromean de pe
Lacul Maggiore. Insula are o stradă
principală, cu numeroase alei înguste
cu care se intersectează.
Promenada este adesea inundată,
dar casele sunt construite în așa fel
încât să nu se prăbușească sau să fie luate de ape. Turismul este principala sursă de venit
pentru localnici, care se ocupă și cu pescuitul.

Mexcaltitán,
Mexic
Mexcaltitán este o insulă
artificială, construită pe coasta
Pacificului din Mexic. Orașul se
află într-o zonă mlăștinoasă și este
înconjurat de mangrove. În timpul
sezonului ploios, care durează din iunie
până în octombrie, apa inundă străzile,
iar localnicii se mută din loc în loc, cu
ajutorul bărcilor. Unii experți sunt
convinși că Mexcaltitán este legendarul
Aztlan, legendara casă ancestrală a
popoarelor Nahua.
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Trogir, Croația
Aflat în apropiere de orașul Split, Trogir
este unul dintre cel mai bine conservate orașe
medievale din Europa. Străzile înguste, cu aer
medieval, străbat insula, scoțând la iveală
restaurante ascunse și galerii impresionante.
Insula este înconjurată de o promenadă
încântătoare, culminând cu un port plin de
vase de lux. Clădirile orașului sunt ridicate în
stilul arhitecturii gotice și românești,
principalele atracții ale orașului fiind
Catedrala Venețiană a St. Lawrence, primăria și fortăreața medievală.

Nessebar, Bulgaria
Nessebar este unul dintre cele mai vechi
orașe din Europa, vechimea de 9000 de ani
fiind redată de bisericuțele, ruinele fortificate
și străzile înguste, pavate cu flori colorate și
parfumate. Din 1983, Nessebar a intrat în
patrimoniul UNESCO. Stațiunea Nessebar
este localizată în regiunea Burgas din
Bulgaria. Aflată la 5 km de Sunny Beach,
Nessebar este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță, stațiunea fiind populată, în
mare parte, de nemți și britanici. Prețurile decente, mâncarea delicioasă, precum și hotelurile
primitoare îndeamnă turiștii să revină în fiecare an la Nessebar.

Flores, Guatemala
Flores este o insulă de pe lacul Peten Itza
și este conectată la continent printr-un drum
pietruit, pe partea cealaltă a insulei aflându-se
orașele Santa Elena și San Benito. Insula
Flores este locul în care ultimul stat
independent mayas a ținut piept cuceritorilor
spanioli. Orașul se numea Noh Peten și a fost
distrus în 1697 de atacurile vaselor spaniole.
Principala atracție a orașului sunt ruinele
mayase Tikal. Pe lângă istoricul monument, Flores impresionează prin străduțele romantice,
biserica uimitoare și restaurantele cochete.
29

Primim de la cititori

Male, Maldive
Male este capitala și cel mai aglomerat
oraș din Maldive. Cu o populație de peste
100.000 locuitori, Male este o destinație
preferată de cuplurile proaspăt-căsătorite.
Energia electrică provine de la generatoarele
cu diesel, iar apa din pământul desalinat.

Manhattan, SUA
Manhattan este cea mai renumită și
luxoasă zonă din New York. Aici se află cele
mai importante atracții turistice din New York.
Manhattan-ul posedă cel mai mare cartier de
afaceri din Statele Unite, fiind și sediul
majorității centrelor de afaceri ale orașului și
al Bursei din New York. Deși populația sa este
doar a treia ca mărime dintre cele cinci
cartiere, după Brooklyn și Queens, iar din
punct de vedere geografic este cel mai mic,
Manhattan-ul este cartierul identificat de
mulți turiști cu orașul New York.

Veneția, Italia
Faimos în lumea întreagă pentru
canalele sale, orașul Veneția este construit
într-un arhipelag de 117 insule, conectate prin
455 poduri. În centrul orașului, canalele sunt
folosite ca drumuri, singurele mijloace de
transport în Veneția fiind pe jos sau cu barca
sau gondola. Iarna și primăvara, Piazza San
Marco, cel mai jos punct al insulei, este
inundată. În ultimii 1.000 de ani, Veneția s-a
Sursa
http://www.touropia.com/island
-citiesscufundat cu 7 cm, la fiecare secol.
around-the-world/
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Cele mai valoroase
10 opere ale artiștilor români
de la ing.Vintilă DĂSCĂLIȚĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Chiar dacă
nu de acest nivel, țara noastră
are mulți alți artiști ale căror lucrări fac furori
în lume. “Vizibilitatea românilor în străinătate e în
creștere. Pe lângă nume grele ale artei naționale, asistăm și la o
revoluție a artei contemporane tinere la nivel mondial. Reprezentanții din
«noul val» au intrat în atenția celor mai importanți colecționari ai lumii, ceea ce
confirmă ascensiunea fulminantă a pieței de artă în ultimii ani”, susțin reprezentanții casei
de licitații Artmark. Libertatea vă prezintă un top al recordurilor de autor aparținând
artiștilor români. Sursa: https://www.libertatea.ro/stiri/magazin/iata-cele-maivaloroase-10-opere-ale-artistilor-romani-foto-851330

1. Constantin Brâncuși,
«Madame L.R.»
29.000.000 de euro
Recordul absolut pentru o operă a
românului a fost atins în urmă cu
trei ani. La o licitație care a avut
loc la Paris, un colecționar a dat
29 de milioane de euro pentru
“Madame L.R.” (foto sus). Piesa,
realizată între anii 1914-1917 și
care făcea parte dintr-o colecție
Yves Saint Laurent, fusese ținută
aproape ascunsă până atunci.
Acesta e, de fapt, și motivul
pentru care a stârnit o curiozitate
enormă, iar prețul a crescut
amețitor. Într-un top zece al celor
mai scumpe opere de artă din
toate timpurile, Brâncuși este
depășit doar de Giacometti,
Modigliani și Matisse, devansând
chiar și cel mai bine cotată lucrare
a lui Picasso.
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2. Victor Brauner,
«Cazul straniu al domnului K»
700.000 de euro
Victor Brauner s-a născut în Piatra
Neamț, dar a trăit o bună perioadă în
Franța, la Paris. E cel mai bine cotat
pictor român în lume. Trei dintre lucrările
lui au depășit 500.000 de euro la
licitațiile din New York și Paris, iar alte
cinci au trecut de 300.000, însă recordul
a fost atins cu lucrarea “Cazul straniu al
domnului K”, adjudecată pentru 700.000
€.

3. Demeter Chipăruș,
«Les Girls»
590.240 de euro
Demeter Chipăruș a fost unul dintre cei
mai cunoscuți sculptori ai perioadei Art
Deco. Cele mai importante lucrări ale sale
înfățișează dansatoare exotice și
balerine. Artistul s-a născut în 1886, în
România, însă a plecat în Franța înainte
de Primul Război Mondial. Cea mai
scumpă operă a sa, “Les Girls”, s-a
vândut, la New York, cu 590.240 de euro.

4. Reuven Rubin,
«Copaci bătrâni de
sicomor», 332.592 de euro
Născut la Galați, Reuven Rubin a
devenit unul dintre cei mai valoroși
artiști în Israel, cu un record
personal de 332.592 de euro. Suma a
fost plătită de un colecționar la o
licitație din Tel Aviv, pentru lucrarea
“Copaci bătrâni de sicomor”.
Reuven a fost ministru al statului
Israel în România, cu misiunea de a
îndupleca autoritățile noastre să
accepte emigrarea evreilor.
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5. Nicolae Tonitza,
«În iatac»
290.000 de euro
Lucrările lui Nicolae Tonitza, considerat în anii ’30
cel mai mare pictor în viață, au reapărut pe piața
de artă după 1990 cu peisaje și pânze inspirate de
prizonieratul său în Bulgaria, dar mai ales portrete
de copii.
Prețul mediu pentru picturile lui Tonitza era în
anul 1995 de aproximativ 10.000 de euro pentru un
tablou, iar această “limită” s-a menținut până în
anul 2004.
Ulterior, prețurile operelor sale au început să
“sară”, cea mai mare sumă fiind plătită de un
colecționar în 2009 pentru un tablou semnat
Tonitza, la o licitație Artmark pentru nudul “În
iatac”: 290.000 de euro. E cea mai mare sumă
tranzacționată vreodată pe piața de artă din
România.

6. Nicolae Grigorescu,
«Țărăncuță odihnindu-se»
270.000 de euro
În ultimii ani, picturile lui Nicolae
Grigorescu s-au vândut la licitațiile din
Capitală cu sute de mii de euro.
Recordul de autor a fost atins cu
“Țărăncuță odihnindu-se”, pentru care
cineva a plătit 270.000 de euro.
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7. Saul Steinberg, «Vedere asupra
lumii de pe Ninth Avenue»,
179.890 de euro
Desenatorul și graficianul american de origine
română Saul Steinberg este cunoscut mai ales
datorită operelor sale publicate în “The New
Yorker”.
Tabloul “Vedere asupra lumii de pe Ninth
Avenue” s-a vândut la o licitație a casei
Christie’s din New York, în 1993, cu 179.890 de
euro.

8. Camil Ressu,
«Aișe»
160.000 de euro
Nudul “Aișe” al lui Camil Ressu, care făcea parte
dintr-o celebră colecție interbelică, a fost
adjudecat, în 2009, la o licitație pentru un preț
record la acea vreme obținut vreodată la un
eveniment public din România: 160.000 de euro.
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9. Ștefan Luchian, «Flori de primăvară», 155.000 de euro
Cele mai multe lucrări ale lui Ștefan Luchian ilustrează personaje feminine pline de grație, în
portrete și nuduri, însă cea mai valoroasă pictură a lui înfățișează natură moartă.
Astfel, tabloul “Flori de primăvară” al discipolului lui Nicolae Grigorescu a fost vândut anul trecut
cu suma-record de 155.000 de euro.

10. Adrian Ghenie,
«Dr. Mengele 2»
140.476 de euro
Lucrarea “Dr. Mengele 2“ a pictorului Adrian
Ghenie a fost vândută, cu o sumă de patru ori
mai mare decât valoarea estimată, ajungând
la 140.746 de euro.
Rezultatul obținut la licitația de la Londra,
Marea Britanie, confirmă poziția artistului pe
lista celor mai căutați 50 de artiști
contemporani.
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Cella Delavrancea
de la arh. Gheorghe IONAȘCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

Fiica scriitorului Barbu Ştefănescu Delavrancea a fost singurul artist român care a
asistat la aniversarea propriului centenar. Cella Delavrancea, a fost pianistă, scriitoare şi
profesoară de excepţie, una dintre cele mai complexe şi interesante personalităţi ale
culturii româneşti. A rămas în istorie ca cea mai longevivă figură culturală românească,
fiind singurul artist care a participat la aniversarea propriului centenar.
S-a născut pe vremea monarhiei, a supravieţuit regimului comunist şi murit la 104
ani, după ce a apucat să vadă şi primii paşi făcuţi de ţara sa spre democraţie. A iubit muzica
şi şi-a făcut din pasiune o profesie şi un crez, după cum ea însăşi declara la aniversarea a 90
de ani de viaţă:
„Am purtat în mine o vie curiozitate pentru toţi contemporanii mei, chiar şi cei
necunoscuţi. Să ştiţi că nimic nu dezvoltă supleţea cerebrală mai bine decât o Fugă de Bach
şi nimic nu trezeşte emotivitatea ca o Nocturnă de Chopin.”
Despre longevitatea sa, Cella Delavrancea spune că se datorează faptului că a fost
ferită de bolile care distrug sufletul: gelozia, invidia şi orgoliu.
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„Bunicii din partea tatălui meu au depășit vârsta de o sută de ani. Poate că am
moștenit de la ei o durată lungă, proiectată acum înspre un viitor de care nu mă sperii. Mi-l
doresc generos în ani, cu atât mai mult cu cât eu închei un lung șir de vieţi, neavând
urmaşi. Am avut fericirea de a fi apărată de trei calamităţi: gelozia, invidia si orgoliul.
Acestea sunt bolile care distrug fiinţa umană”, mărturisea artista la aniversarea celor 90
de ani, în expozeul susţinut cu această ocazie.
A crescut sub ochii lui Ion Luca Caragiale şi a avut o relaţie cu marele dramaturg. L-a
iubit şi a fost iubită de Nae Ionescu. L-a acompaniat la pian pe Enescu şi se spune că ar fi
trăit o idilă scurtă cu Constantin Brâncuşi. Secolul de viaţă trăit de artistă a fost prezentat
într-o manieră de excepţie în memoriile Cellei Delavrancea „Dintr-un secol de viaţă”.
Fiica cea mare a scriitorului şi avocatului Barbu Ştefănescu Delavrancea s-a născut
pe 15 decembrie 1887. Longevitatea avea să o moştenească genetic de la bunicii care au
trăit peste 100 de ani. Dragostea pentru artă, sensibilitatea şi pasiunea pentru muzică i-au
fost transmise de la părinţi. Cella Delavrancea a început să facă muzică la vârsta de 3 ani.
Se spune despre ea că a fost un copil genial. La opt ani era deja o pianistă talentată
care susţinea concerte în cercurile frecventate de părinţii săi.
Până la vârsta adolescenţei vorbea fluent germană şi franceză.
Cu mama Maria Lupaşcu, pianistă licenţiată în filozofie şi matematică şi tatăl, Barbu
Ştefănescu Delavrancea, Cella a avut toate premisele dezvoltării ca artist încă de la primii
ani din viaţă.
A crescut între nume mari ale vremii, unul dintre cei mai buni prieteni ai tatălui său
fiind Ion Luca Caragiale. Se spune
că, la vârsta de 14 ani, i-a cântat lui
Caragiale un vals de Chopin

şi

dramaturgul a fost impresionat:
„Un copil minune, care
domesticeşte

un monstru

sălbatic": Așa scria Caragiale
despre pianistă în 1909.
Continuarea articolului o
puteți citi
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Pentru „Coroana de Oțel”
– trm. I. 2018.
de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

MUTAREA LA DOMNUL A REGELUI
NOSTRU MIHAI I AL ROMÂNIEI.

Și a sosit prima iarnă fără Regele Mihai I.
Timp de câteva zile, într-un început de iarnă, la
fel de cald ca în 1989, gardul cel mare din fața
Palatului Regal din București a dispărut.
A nins cu flori peste singura Speranță a
românilor! Aproape trei decenii, românii cu gândul la țara lor natală, la creșterea ei
spirituală și la prosperitatea ei între cele ale acestei lumi, nu au încetat să spere și să încerce
refacerea Regatului cu Regele Mihai I pe Tron!
Dar nu am meritat destul de mult, poporul nu a găsit calea cea dreaptă, și vremelnicii
conducători l-au trădat din nou... Dar Regele, Majestatea Sa, nu a meritat??
Cum scria pe gardul acoperit de flori: „Trădat de toți / Loial tuturor”! Regele Mihai I a
așteptat 70 de ani ca poporul românesc să-I ajungă alături...
Iată cum s-a închis o roată a istoriei, la Curtea de pe râul Argeșului: De la Meșterul
Manole, care și-a zidit jumătatea lui de cununie, la M.S. Regele Mihai Întâiul, cununat cu
Țara, care s-a zidit pe Sine-Însuși, pentru a ține, totuși, națiunea noastră în lumina
Credinței, Adevărului și a Vieții!!
Și rămâne chiar cum a spus, ca dintr-o poveste veche, un basarabean ce a venit la
București să-și ia rămas-bun de la Regele său:
„Regele Mihai nu a murit! S-a mutat doar dintr-un palat în alt Palat!”

Arh. Dorin Boilă.
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de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Cartierele de la periferia Timișoarei
vor fi regenerate, pentru Capitala
Europeană a Culturii 2021
Cartierele situate la periferia Timişoarei vor fi refăcute
aproape în totalitate până în anul 2021, când municipiul
îşi va exercita titlul de Capitală Europeană a Culturii,
urmând o infuzie semnificativă de bani europeni în
realizarea infrastructurii zonelor, printr-o finanţare
nerambursabilă de 14 milioane de euro.
”Recent ni s-a aprobat o finanţare, e prima finanţare frumoasă a anului 2018, prin care zonele
Plopi – Kuncz şi Fratelia – Freidorf beneficiază de o finanţare totală de 14 milioane de euro, ceea ce
înseamnă o refacere aproape totală. Sunt zone de care nu am uitat, dar pentru care am aşteptat, pentru
că aveam posibilitatea să obţinem aceste fonduri europene, fiind încadrabile, oarecum, în partea de
zone mai puţin favorizate'', a declarat miercuri presei viceprimarul Timişoarei Dan Diaconu.
Banii au fost obţinuţi prin aprobarea a două proiecte GAL (Grupul de Acţiune Locală), fiecare în
valoare de câte şapte milioane de euro. Proiectele GAL pentru Timişoara au fost aprobate la Ministerul
Dezvoltării, iar Timişoara a fost singurul oraş care a câştigat două finanţări, banii putând fi folosiţi în
proiecte cu o paletă diversă, de la infrastructură până la investiţii în sănătate şi protecţie socială.
Municipalitatea doreşte ca refacerea celor două zone să se finalizeze mai devreme de anul
2021. Înainte de a deveni cartier al Timişoarei, zona Plopi era o mică aşezare în care majoritatea
terenurilor erau deţinute de văduva contelui Ladislau Gyurky. Zona alăturată Kuncz este un fost
domeniu al marelui industriaş Joszef Kuncz, care a construit aici mai multe fabrici şi barăci pentru
muncitori.

39

AGERPRES
Cartierul timişorean Freidorf, în care s-a născut actorul Johnny Weissmuller, alias ”Tarzan”, a
fost locuit de colonişti din provincia Alsacia, dintr-un sat care a purtat şi el numele de Freidorf. Cartierul a
fost iniţial o comună germană formată din circa 500 de locuitori, înfiinţată în anul 1723 şi scutită de
impozite, ceea ce i-a dat şi numele de Freidorf (satul liber). La sfârşitul veacului al XVIII-lea, din
Timişoara până la Freidorf se putea naviga pe Canalul Bega, iar odată cu extinderea oraşului, satul a
devenit cartier municipal un veac mai târziu.
Fratelia este considerat cel mai vechi cartier al actualului oraş, cu vestigii de de peste şase
milenii, descoperite de arheologi. Fratelia de astăzi a apărut în jurul anului 1900, ca o colonie
muncitorească cu populaţie săracă de muncitori, inclusiv italieni, care lucrau în fabricile de aici şi între
care s-au stabilit relaţii de frăţie, de unde provine şi numele cartierului. Toate aceste cartiere au rămas
într-un grad ridicat de pauperitate, cu cea mai săracă populaţie din oraş.

Proiectul de regenerare urbană a municipiului Arad
poate demara în vara acestui an
Primarul Gheorghe Falcă a declarat că proiectul intitulat “Regenerarea urbană a Aradului”, care
ar trebui finanţat dintr-un împrumut în valoare de 50 milioane euro contractat de municipalitate de la
BERD, ar putea demara până în vara acestui an.
“Proiectul care se adresează unui număr de circa 60.000 de arădeni vizează regenerarea
urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din opt zone ale cartierelor Alfa, Faleza Mureş,
Confecţii, Micălaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată a municipiului şi are ca scop modernizarea
circulaţiei auto şi pietonale, dar şi de a asigura noi spaţii de recreere. La primărie au fost depuse două
oferte pentru executarea lucrărilor. O firmă a depus oferte pentru toate cele opt zone, iar cea de a doua
firmă a depus oferte pentru numai trei zone“, a spus primarul Gheorghe Falcă.
El a adăugat că specialiştii din primărie vor demara procedura de evaluarea a ofertelor, conform
criteriilor impuse de BERD, şi dacă nu vor exista contestaţii, în câteva luni va exista un constructor
desemnat, iar undeva în vară vor putea începe şi lucrările. “Vom lucra la modernizarea spaţiilor verzi
dintre blocuri; vom lucra la realizarea de parcări la sol, între blocuri; vom realiza locuri de joacă pentru
copii. În cartierele Alfa şi Micălaca vom realiza parcări supraterane etajate, într-o primă fază P+1, dar
care vor putea fi supraânălţate ulterior până la P+3”, a mai spus Gheorghe Falcă.
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