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SEMNAL 1
Miercuri, 27 iunie 2018,

Lansarea volumului
„Confluențe
Arhitecturale In
Honorem
Professoris
Nicolae
Lascu"

ora 17.00, la Centrul de
Cultură Arhitecturală a
UAR, str. Jean Louis
Calderon 48 a avut loc
lansarea volumului
a n i v e r s a r
„ C O N F L U E N Ț E
ARHITECTURALE dedicat
lui Nicolae Lascu. Volumul a
fost prezentat de: prof. Ruxandra
Demetrescu și prof. Sorin
Alexandrescu.
Editura Ozalid
Confluențe arhitecturale
autori: Irina Băldescu, Alexandru Beldiman,
Ioana Beldiman, Smaranda Bratu Elian, Anca
Brătuleanu, Irina Calotă, Mircea Crișan, Rodica
Crișan, Mihaela Criticos, Valeriu Eugen Drăgan,

Teodor Octavian Gheorghiu, Amalia Gyemant, Liviu Ianăși, Augustin Ioan, Kázmér Kovács,
Mădălina Lascu, Horia Moldovan, Anamaria Mortu, Petru Mortu, Sergiu Nistor, Carmen Popescu,
Toader Popescu, Magda Teodorescu, Irina Tulbure, Ana Maria Zahariade Colecția
Academiacuprinde cărți ce sunt rezultatul unor cercetări doctorale și alte lucrări cu caracter academic.
***
Volumul Confluențe arhitecturaleeste prilejuit de aniversarea domnului profesor Nicolae Lascu,
la 70 de ani.
Nicolae Lascu este doctor arhitect, profesor la departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea
Patrimoniului de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM). De-a lungul timpului a
predat cursuri de istoria arhitecturii și urbanismului, a îndrumat proiecte de diplomă și cercetări doctorale,
a fost coordonator al studiilor doctorale la UAUIM, membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
și autorul unor cercetări și lucrări importante în domeniul istoriei arhitecturii și urbanismului. A coordonat
numeroase proiecte de cercetare, seminarii, conferințe și proiecte europene. Este coordonatorul
proiectului european „Forcopar – Centru pentru formare la distanță, documentare și informare în
arheologia industrială”. Volumul cuprinde contribuții din partea unor colegi de departament și a altor
arhitecți, istorici de artă și filologi, iar textele abordează teme de teoria și istoria arhitecturii, protecția
patrimoniului, istorie urbană, istoria artei și filologie.
Vom reveni cu mai multe detalii despre acest eveniment în numărul următor al Buletinului
Informativ.
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Newsletterul poate fi citi în întregime AICI
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INFO 1

Balul Arhitecților
Craiova, 19-22 aprilie 2018

Partea a II-a

de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Reluând episodul din numărul precedent, unde am pomenit de spectacolul cultural de
excepție „BAL la PALAT", revenim cu câteva imagini de la Muzeul de Artă al Craiovei, după
cum vedeți mai sus, și continuăm cu Balul propriu-zis în cele ce urmează.
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BALUL ARHITECȚILOR ediția 2018 s-a desfășurat
în Salonul restaurantului Ramada, special amenajat
pentru această ocazie. Evenimentul a început cu o
scurtă cuvântare a doamnei președinte Ileana
TUREANU, prin care și-a exprimat recunoștința față
de dl arh. Pavel POPESCU pentru organizarea
impecabilă a excursiilor instructive, de asemenea, ia îndemnat pe toți cei prezenți să vină cu soluții
pentru salvarea culelor: „Cred că trebuie, în numele
nostru, al tuturor, să-i mulțumim domnului Popescu
pentru zilele astea minunate, pentru vacanța plină de
studiu. A fost foarte instructiv. Aștept din partea
fiecăruia dintre dumneavoastră o idee, trebuie să
facem ceva pentru a nu dispărea din cultura română
aceste cule”.
Ana Maria ZAHARIADE a transmis mesajul dlui
Șerban ȚIGĂNAȘ, președintele Ordinului
Arhitecților din România, care nu a putut fi prezent:
„Doamnelor și domnilor, dragi colegi, gazde și
invitați, obișnuiți și în premieră, optimiști și realiști,
bine ați venit din nou sau poate pentru prima oară la
bal. Tradiția deschiderii balului arhitecților de către
reprezentanții Uniunii și Ordinului alături unii de
ceilalți continuă. În această seară nu sunt cu voi la
Craiova, mă întorc spre casă de la Adunarea
Generală a Arhitecților din Europa, din care facem
parte de drept și unde am fost mândru să vă reprezint
și să vă port cuvântul, optimismul, așteptările și
îngrijorările”.
Iurie POVAR, președintele Uniunii Arhitecților din
Republica Moldova: „Doamnelor și domnilor, stimați
colegi, sunt cu amintirile anului 1995, când pentru
prima dată am pășit pragul Craiovei, invitat la un
seminar urbanistic internațional cu sloganul «O
afacere prosperă doar Craiova ți-o oferă». Acum,
după 23 de ani, când sunt iar la Craiova, sunt ferm
convins că acel slogan se realizează cu pași rapizi și
durabili. Probabil că ar trebui să fac și o paralelă între
ultimii ani de colaborare între UAR, OAR și Uniunea
Arhitecților din Moldova. Cu aproape patru ani în
urmă am făcut cunoștință cu doamna Viorica
CUREA, aflată la conducerea UAR, și am aflat că
există o mare deschidere pentru a amplifica relațiile
dintre noi. Mă bucură foarte mult acest fapt și,
evident, ne impune și niște responsabilități
suplimentare, motiv pentru care noi, din invitați,
devenim treptat parte a tuturor manifestărilor care
Cula MIOVENI
sunt organizate de dumneavoastră. Vă mulțumim!”.
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Maksym PASICHNYK, membru în Colegiul
Director al Uniunii Locale a Arhitecților din
Cernăuți: „Îmi cer scuze că nu posed încă limba
română, din cauza aceasta voi vorbi în engleză.
Mulțumesc că ne-ați invitat la acest minunat
eveniment, în orașul acesta superb, și ne-ați oferit
ocazia să comunicăm cu atâția alți arhitecți”.

Cula GRECEANU

Oleksandr HRYHORCHUK, membru în Colegiul
Director al Uniunii Locale a Arhitecților din
Cernăuți: „Mulțumesc organizatorilor și tuturor
participanților pentru această experiență
frumoasă. Este un eveniment
Culaminunat”.
CERNĂȚEȘTILOR
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Cula BRABOVA

Biserica COȘUNA

Cula MIOVENI
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Biserica COȘUNA

Cum s-a desfășurat balul puteți urmări pe aceste
linkuri video: https://we.tl/RinWYhuQ9A
și foto: https://we.tl/jOJsqGZZ7i
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A doua zi de după bal, din parcarea hotelului
Ramada, s-a pleacat pe ultimul traseu conceput ca
deplasare documentară către culele României,
prin comuna Diosti (Ansamblul rural Diosti - 1936 și
Biserica Sf. Nicolae - 1866), orașul Caracal (Teatrul
Național ridicat în 1900-1901, categoria „A” în LMI),
com. Fărcașele (turnul de apărare și semnalizare
Hotărani și Mănăstirea Hotărani). La Prunaru s-a
făcut o mică oprire pentru un moment deosebit:
„ȘARJA DE LA PRUNARU”, cu cei 300 de eroi,
Cula BRABOVA
cavalerişti din Regimentul 2 Roşiorii de Vede, care în
Primul Război Mondial și-au pierdut viaţa într-o
misiune sinucigaşă pentru a salva Bucureștiul. Şarja
de la Prunaru este considerată a fi cea mai eroică
luptă a oastei române din Primului Război Mondial.
Numele PRUNARU se găsește pe mausoleul de la
Mărășești. Traseul s-a întins pe o distanță de 245
km. Ghid, până la Hotărani, a fost dl arh. Pavel
Popescu.

Casa DOLDUREA din Caracal
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Teatrul Național din Caracal

Biserica COȘUNA

Mircea ȚIBULEAC
foto: Ileana TUREANU
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Biserica COȘUNA

Mănăstirea Hotărani
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Turnul din Hotărani

Aici încheiem relatarea evenimentului. Mai multe
detalii despre Balul Arhitecților puteți afla
descărcând poze și filmări de pe linkurile de mai
jos:
link foto: https://we.tl/mVvN5INbvi
link video: https://we.tl/UI56cMMDwO
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Arta a inundat Palatul

Retrospectivă Traian BOICESCU - Desen. Pictură. Tapiserie.
de arh. Mircea ȚIBULEAC

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Noaptea

s-a
terminat! Mă refer strict la
expoziția pe care o să mă
străduiesc să o descriu. Noaptea
minții din clădirea de mai sus are șanse
să se risipească dacă arta, ca expresie
supremă a culturii, va învinge. Personal, așa
cred și, ca dovadă, mă străduiesc cu mijloacele de
care dispun. De această dată vă voi povesti despre o
expoziție de suflet, pentru că povestea ei începe cu 30
de ani în urmă, când am fost prima dată vrăjit de farmecul
tapiseriei, această tehnică prin care artistul se exprimă cu un
material plin de căldură cum numai lâna poate să fie.

14

Am avut, în 1988, o șansă mică să întâlnesc niște oameni pasionați,
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încă studenți în ultimul an al Institutului de Arte Plastice din București.
Slujba mea de atunci se desfășura ca angajat al Oficiului Județean de
Turism din Sibiu, unde, în Colectivul Serviciului Tehnic, aveam în
obiectiv o lucrare de mare importanță. Finalizam, după trei ani de
eforturi asidue, o lucrare în premieră pentru colectivul nostru și, de
fapt, dacă mă gândesc, era unicat cel puțin în zona noastră.
Ceva asemănător făcea în acea perioadă colegul Iancu
Rădăcină la Hotelul Aro, din Brașov. Noi modernizam
și ridicam gradul de confort la Hotelul Împăratul
Romanilor, care avea să devină posesorul a
două minunate tapiserii, lucrări de diplomă
a doi minunați și talentați studenți la
acea vreme. Unul din ei este
subiectul articolului de față:
BOICESCU Traian Ștefan,
al cărui CV impresionant
îl găsiți AICI.

Ideea
mi-a venit
de la prima vizită
la Institut, când unul
din artiștii conducători de
ateliere, în persoana dlui
Popovici, mi-a povestit că a existat la
un moment dat ideea ca Institutul de ARTE
„Ion Grigorescu”, cum se numea atunci, să
doteze un hotel cu lucruri executate la fiecare din
secțiile sale.

15

Ideea a fost frumoasă, dar nu am reușit să o punem în practică decât
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făcând contracte pentru vitralii, imprimeuri și două minunate tapiserii, din
care una a lui Traian Boicescu. Țin minte ce încântați au fost cei doi studenți când le-am făcut un tur al
Orașului Istoric Sibiu, de unde s-au inspirat pentru lucrările lor de diplomă. Încântarea lor s-a dovedit
creatoare pentru că s-a concretizat în două lucrări de o remarcabilă valoare artistică, cu care am
mobilat două saloane de protocol.
Aflu acum, după 30 de ani, că nu am fost singurul încântat de munca lor. Datorită
personalității lor, saloanele hotelului au fost frecvent vizitate, iar artistul Traian
Boicescu a avut comenzi pentru lucrări de tapiserie de la ambasadele
Germaniei și Austriei.
Bucuria mea ar fi deplină dacă aș afla că artistul decorator ar
reuși să colaboreze cu unul din colegii mei și pe viitor ar
desăvârși împreună o lucrare comună care ar rămâne de
referință în patrimoniul nostru construit. Ar fi un deziderat
împlinit și din partea Uniunii Arhitecților, care se
preocupă asiduu de promovarea deopotrivă a
valorilor arhitecturale și de artă plastică.
Din acest moment, mă voi rezuma la
etalarea imaginilor pe care cu mare
plăcere le-am cules pentru a
reda un eveniment, după
cum o să vedeți, amplu
ș i

c u

m u l t ă

încărcătură
emoțională.

Recunosc
că măreția
s p a ț i u l u i
expozițional a avut
un cuvânt important de
spus, dând posibilitatea
contemplării lucrărilor în condiții
excelente așa cum merită datorită
mărimii lor și la propriu, dar, mai ales, la
figurat.
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Am ajuns mai
repede cu o oră ca
să pot fotografia în liniște. Primul care a
sosit după mine nu putea fi trecut cu
vederea datorită fizicului său impunător și a
dezinvolturii cu care pășea. Aveam să aflu că este
un pictor pe nume Dan Constantinescu, poreclit
Cocorul, fost student a lui Corneliu BABA, din ultima
generație de studenți ai marelui maestru. Traian mia mărturisit că, la rândul său, l-a avut ca mentor
începând din clasa a IX-a. Amândoi au făcut o tură
prin expoziție și nu m-am putut abține să nu-i urmez
cu aparatul de filmat AICI , captând și imagini
statice AICI
Din păcate sonorul nu este de calitate. În schimb
imaginile foto sunt mai mult decât sugestive pentru
comentariile pe care pictorul le făcea la adresa
expoziției. Mie mi s-a părut că era de-a dreptul
impresionat de ceea ce vedea expus în jurul lui.
Sala a început să se anime cu vizitatorii invitați la
vernisaj, o mulțime de prieteni, tineri artiști și elevi ai
profesorului Traian Boicescu, pentru că, din 1990,
imediat după absolvire, Traian devine profesor la
Liceul de Arte „Victor Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea.
Nu puțini sunt confrații de breaslă care mai de
care cu alură boemă imposibil de confundat. A
fost greu pentru artist să se întrețină cu toți.
Un sentiment însă de profundă emoție la cuprins când în sală a apărut cu
pași înceți și marcată de profundă
emoție profesoara Maria
Mihalache Blendea,
aceeași parcă de acum
30 de ani, când am
cunoscut-o la
Institut și cu
c a r e

am
pus
la cale
planul de
a realiza
cele două
lucrări de
diplomă.
17
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Ea a fost cea care i-a ales pe
talentații studenți care aveau să
țeasă ițele războiului, firele de lână
care au dat viață minunatelor tapiserii.
Ea avea să afirme, în 1989, că „tapiseria lui
Traian Ștefan Boicescu este ca viața,
frumusețea designului, culoarea și compoziția,
toate depind de lucrurile învățate, de experiența vizuală
acumulată”.
În revista „Arta”, din 1989, criticul de artă Dan Grigorescu
afirma: „Substratul simbolic al tapiseriilor lui Traian Ștefan
Boicescu este exaltat de fiorul liric care le străbate, de
claritatea compozițională, de eleganța mișcărilor grafice,
de armonia caldă și profundă a culorilor”.
În continuare, pe măsură ce se va derula pe partea stângă
„filmul” cu imagini din clipele premergătoare momentului
propriu-zis al vernisării expoziției, voi alege din catalogul
artistului câteva citate din părerile expuse cu diferite ocazii
de criticii de artă care au luat contact cu opera artistului.
Horea AVRAM - critic de artă:
„O privire rapidă prin «culisele» creației lui Traian Ștefan
Boicescu ne dezvăluie o constantă: recursul la natură.
Fără a fi contemplator pasiv, Traian Ștefan Boicescu știe să
împingă percepția naturii către un punct «0» al acesteia,
acolo unde cele mai intime structuri germinează pentru a fi
apoi dezvăluite în întregimea lor.
Cu o minuțiozitate de chirurg, artistul «ia probe» din
intimitatea organicului și anorganicului, pe care apoi le
«arhivează» în imagini. Astfel, tapiseriile sale ridică la
scară o microscopică lume vegetală sau minerală în care
structurile reale, plauzibile sunt deturnate către imaginar.
Artistul inventează forme, le compune liber, însă cu
rigurozitatea unui savant, a cărui știință nu-i mai oferă
niciun secret.
Titlurile lucrărilor nu doar denumesc, ci și argumentează:
«Structură vegetală», «Structură minerală»,
«Cefalopodă», «Fosile» etc.
Chiar proiectat în mari dimensiuni, microuniversul își
păstrează culorile. Foarte bine potrivite, alese dintre cele
primare (plus ocruri și brunuri), culorile se așază în pseudotușe care umplu întreg câmpul tapiseriei, într-un adevărat
exercițiu de picturalitate.
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Încă din timpul studiilor, natura a fost
pentru Traian Ștefan Boicescu referință
prioritară. Elaborată atent, natura își face loc și în pictura
sa: o abordare peisagistică la limita dintre figurativ și nonfigurativ, în care recursul la pasta abundentă și la cuțitul de
paletă amplifică tonul decis și răspicat”.
Constantin MATEESCU - scriitor:
„Traian Ștefan Boicescu dovedește receptivitate deosebită
față de experiențele și tendințele înnoitoare în artă.
Compozițiile sale, adesea de o violentă cromatică
încântătoare, dezvăluie un lirism care îmbină trăirea
plenară a emoției cu elaborarea rațională a imaginii. Artistul
este un colorist de mare virtuozitate. Culorile, viguroase și
pure, disipate într-o multitudine de nuanțe, dau o puternică
senzație de naturalețe, de firesc. Traian Boicescu se simte
în largul său pe spații întinse. Complicata geometrie
obiectuală a compozițiilor tinde spre o spiritualizare a
formelor, constituite cu economie de mijloace ce
sugerează, în laconismul lor, o inefabilă tentație a
absolutului. Subiectul, trama anecdotică sunt subsumate
ideii, jocului concis și fascinant al formelor. Desenul deține
o importantă pondere în obținerea efectului estetic. De
remarcat impresia de pregnantă spațialitate pe care o
degajă în special tapiseriile lucrate pe spații generoase”.
Roxana PĂSCULESCU - critic de artă:
„Opera artistului Traian Boicescu trebuie categoric urmărită
pe cele două coordonate esențiale pe care le cuprinde în
sine, amândouă în egală măsură importante în înțelegerea
demersului întreprins de creator. […]
Căldurii materialului textil, artistul îi adaugă în puncte
variate nuanțe catifelate cu care construiește forme
îndulcite ale lumii vizibile. În pictură, care reprezintă cea de
a doua coordonată a creației lui Traian Boicescu, artistul
translatează o seamă de teme dezvoltate în tapiserie
pentru a le afla alte rezolvări în ulei pe pânză. […]
Pictura în ulei semnată de Traian Boicescu dovedește că în
interesul artistului s-au produs modificări substanțiale.
Accentul s-a deplasat fundamental dinspre o estetică a
fineții catifelate recognoscibilă în tapiserie spre o estetică
mai analitică a tehnicii uleiurilor, dar în același timp mult mai
transparentă și mai divers colorată.
Tapiseria și pictura sunt cele două fațete ale creației lui
Traian Boicescu, fiecare având libertatea, dar și
constrângerile tehnicii folosite, amândouă armonizându-se
și jucând roluri importante în potențarea imaginației
creative”.
19
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ocupă circa 40 de pagini în prima parte a
catalogului, al cărui conținut grafic ireproșabil se întinde pe
mai mult de 260 de pagini color, cu imagini prelucrate cu
mare atenție de însuși autorul lucrărilor de artă.
Mă opresc aici cu aprecierile ca să reiau firul povestirii
și să mă refer la cea mai emoționantă parte,
cuvântările de deschidere care au fost
rostite mai întâi de cea care i-a călăuzit
pașii artistului în anii de studiu
academic, profesoara Maria
M I H A L A C H E BLENDEA, care,
invitată să ia
cuvântul, a
spus:

„Am
vizitat
expoziți
a cu mare
bucurie și am
constatat că
a r t i s t u l Tr a i a n
Boicescu este un
poet, un meșter, un om
care gândește tot ceea ce
face și opera lui este
încununată de aceste lucruri pe
care le-a spus. Îl felicit din toată
inima și în momentul acesta sunt
chi
ar emoționată că am participat la
expo
ziția unui absolvent care, din primul an de
facultat
e, a demonstrat calitățile lui pe care le-am
urmărit dea lungul anilor la expoziții diferite. Se simte că este un om
care a cercetat în atelierul propriu tehnicile conform
meșteșugului clasic. A studiat mult, se vede că a studiat
mult, lucrurile nu sunt făcute întâmplător și țin să subliniez
că sunt unele lucrări de mare, mare valoare. Îl felicit din
toată inima și îi doresc în continuare succes, să se afirme
din ce în ce mai mult pe plan internațional, unde s-a
remarcat deja, dar mai mult!”.
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Maria MIHALACHE-BLENDEA, la
frumoasa vârstă de 87 de ani, ea însăși
absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” cu specializare la „Accademia di Belli Arti” din
Roma, din 1961 a participat cu regularitate la expoziții
municipale, republicane, festive, experimentale sau de
grup, în țară și străinătate, numărând peste 30 de
participări. Numeroase lucrări ale sale se află în patrimoniul
colecțiilor de stat și particulare din Franța, Italia, SUA,
Germania, Africa de Sud, Olanda și Canada.
Cuvintele sale au fost simple, spuse din suflet, fiind clar
dominată de emoția pozitivă născută din mândria de a-și
vedea unul dintre studenți în plină glorie creatoare.
Pentru ea realizările lui Traian Boicescu nu au fost o
surpriză, deoarece îmi aduc aminte cu plăcere cum mi l-a
recomandat și m-a încredințat, acum 30 de ani, că dacă
aleg să-i încredințez o lucrare cu siguranță rezultatul va fi
un mare succes.
Cuvintele ei au fost marcate de aplauze puternice venite de
la tânăra asistență formată din numeroși elevi și studenți
care, probabil, și-au imaginat pentru o clipă că peste ani vor
avea parte și ei de asemenea cuvinte calde din partea
profesorilor care acum le sunt mentori.
Ștafeta discursului i-a fost predată distinsului domn
Adrian-Silvan IONESCU, a cărui apariție de fiecare dată
atrage atenția asistenței. Personal, am avut o mare
admirație pentru Domnia Sa de când l-am remarcat cu mulți
ani în urmă, încă de pe când deschidea Balul Arhitecților,
îmbrăcat de fiecare dată festiv, precum și cei doi președinți
ai Ordinului și respectiv Uniunii Arhitecților de la acea
vreme.
În prezent, ocupă postul de director al Institutului de Istoria
Artei, profesor asociat la Universitatea Națională de Arte
din București și conducător de doctorat.
Înainte de a cita din discursul său, vreau să amintesc patru
dintre distincțiile cu care a fost onorat: Cavaler al
Ordinului Meritul Cultural (2004); Medalia Regele Mihai
pentru Loialitate (2010); Ordinul Coroana României în
grad de cavaler (2015) și, nu în ultimul rând, Doctor
Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte
Plastice din Chișinău (2016).
Sunt mândru că un asemenea distins domn - și la propriu, și
la figurat - a recunoscut și el prin prezența sa valoarea lui
Traian Ștefan Boicescu, dar și mai mândru sunt că artistul
m-a invitat să fiu părtaș la acest eveniment.
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Cu bine-cunoscutul său talent oratoric,
domnul Adrian-Silvan IONESCU a
preluat microfonul:
„Onorată asistență, momentul acesta al introducerii pe care
a făcut-o distinsa doamnă profesoară fostului învățăcel are
o notă de sublim, adică recunoașterea valorii unui fost
student ajuns la maturitatea deplină care este salutat ca un
coleg. Nu mai există acea diferență dintre profesor-elev, ci
o colegialitate caldă și o apreciere fără limită.
În această expoziție care are talia unei expoziții
retrospective, Traian Boicescu ne invită practic în atelierul
său pentru că veți observa diverse etape, diverse lucrări,
diverse preocupări. Eu îl știam de multă vreme ca un
textilist, ca un autor de tapiserii de mare anvergură, îl știam
și ca pictor, dar în această amplă expoziție, el se afirmă ca
un plastician cu mare forță de expresie...”.
Dacă v-am stârnit interesul și vreți să aflați cum a prezentat
expoziția în continuare, puteți viziona întregul discurs dând
click AICI
În continuarea serii, după ce emoțiile discursurilor oficiale
au trecut, atmosfera s-a relaxat odată cu invitația de a ne
înfrupta din bogatul bufet ce ne aștepta într-o zonă a sălii
special pregătită. Cum se obișnuiește la asemenea
evenimente, mai ales la cele ale artiștilor plastici s-au servit
două feluri de vin, excelente amândouă și al căror efect
dezinhibant s-a văzut imediat.
Artistul Traian Boicescu s-a pozat cu admiratorii și
bineînțeles nu a scăpat de plăcuta sarcină de a da
autografe asistenței care a primit fiecare câte un album
retrospectiv, precum am beneficiat și eu de unul cu
autograf.
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Închei relatarea acestui emoționant
eveniment care mi-a făcut mare plăcere,
dar mi-a provocat și emoție la revederea după 30 de ani cu
Traian Boicescu (Teo). Îl las în continuare să dea autografe
și pe tinerii admiratori să scrie în cartea cu impresii.
Pentru final, redau câteva fraze din impresiile pe care dl
Adrian-Silvan Ionescu le-a așternut pe hârtie la o lună de
zile după vernisaj:
„Rare sunt cazurile când la un artist descoperi că
preocupările sale depășesc cu mult aria, uneori limitată, pe
care o acordă o diplomă de absolvire. Acesta este cazul
complexului plastician care este Traian Ștefan Boicescu. Pe
lângă arta tapiseriei, pe care o stăpânește la perfecțiune,
profesorul Boicescu - și insist pe acest aspect al carierei
sale didactice pentru că, în calitatea sa de dascăl cu
îndelungă activitate, a modelat și a încurajat pașii
șovăielnici ai multor generații de artiști în devenire - este
un plăsmuitor în multe alte tehnici și
g e n u r i :
grafician experimentat în mânuirea
uneltelor
pentru desen, portretist de
caracter,
inspirat pictor de subțiere și
monum
entalist de forță atunci când
s e
dedică tematicii sacre…” și
înc
heie:
„Recenta expoziție de
la Sala Constantin
Brâncuși a
Palatului
Parlamentului
a avut caracter
retrospectiv oferind
astfel o viziune de
ansamblu asupra
creației sale de-a lungul
unei cariere bogate care se
află în plin avânt și are încă
multe de spus în deceniile care
vin”.
Mă bucur că am regăsit și în textul
dlui Adrian-Silvan Ionescu
aceeași remarcă pe care am
făcut-o și eu vizavi de
numărul mare și, mai
ales, de căldura și
afecțiunea tinerilor
participanți.
Bravo, Teo!

TRAIAN
ȘTEFAN BOICESCU
mobil: 0745967415
email: traianboicescu@yahoo.com

link foto 1:
https://we.tl/R5eX9jcfMv

link foto 2:
https://we.tl/5pKQ6lfnjg
link video:
https://we.tl/9HVyDCw9vs
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de Ana DONȚU
foto&video: R. HATEA, L. MIHĂESCU
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În data de 7 iunie 2018, ora 17, la sediul UAR din str. J. L. Calderon nr. 48, a avut loc workshopul „Energy
day", un eveniment care face parte din programul Bienalei Naționale de Arhitectură și, anume, din
secțiunea nouă intitulată „Arhitectură verde, sustenabilă și energii alternative”, dar și din seria de
evenimente dedicate „Săptămânei Energiei” care se sărbătorește în toată Europa. Workshopul a fost
coordonat de dna arhitect Ruxandra CRUTESCU, conferențiar universitar doctor arhitect la Facultatea
de Arhitectură - USH - București și Active Green Architects, și dl arh. Bogdan TOFAN, comisarul Bienalei
de Arhitectură. La eveniment au participat cu lucrări și prezentări numeroși elevi din clase mici și mari.

Ruxandra CRUTESCU: „Suntem foarte mândri că ați
reușit să ajungeți și să participați la acest eveniment. Vă
primim cu drag în sediul Uniunii Arhitecților din România.
Sper să iubiți această profesie cel puțin la fel de mult cum
o iubim și noi. Suntem atașați de ea zi-noapte, iarnăvară, pentru că este o profesie în care nu există timp liber
de la a proiecta, de la a gândi, de la a crea, de la a
imagina ceva frumos pentru societate. Arhitecții sunt
printre oamenii care reprezintă o societate, iar creațiile
lor ilustrează o parte din istoria respectivă. O să-i dau
cuvântul domnului Bogdan TOFAN, cel care este
comisarul Bienalei de Arhitectură, în cadrul căreia se
desfășoară și evenimentul de astăzi. «Energy Day» se
numără printre multele evenimente de acest fel în
Uniunea Europeană. Toate țările Uniunii serbează în
această săptămână, într-un fel sau altul, prin diverse
evenimente «Ziua Energiei» și «Săptămâna Energiei»”.

Bogdan TOFAN: „Vă mulțumesc foarte mult că ați venit.
Mă bucur foarte mult că avem în sală atât de mulți copii și
elevi. Sunt foarte curios ce o să ne prezinte elevii, elevele
de «Ziua Energiei». În toată Europa astăzi este «Ziua
Energiei» și ne legăm prin această întâlnire de Bienala de
Arhitectură din România, care are loc la fiecare doi ani și
sărbătorește arhitectura românească. Anul acesta se
împlinesc o sută de ani de la Marea Unire, deci e o ocazie
foarte frumoasă de a sărbători și de a ne aduce aminte că
ne-am constituit ca stat în 1918. Bienala este un concurs
adresat tuturor arhitecților români, care cu lucrările lor pot
intra pe o platformă online în 11 secțiuni. În acest fel, vrem
să acoperim un spectru mai larg de tipologii de proiecte. E
prima oară când avem o secțiune de «Arhitectură verde,
sustenabilă și energii alternative». Noi ne înscriem cu
acest eveniment în această secțiune”.
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Pentru a urmări prezentările copiilor, vă invităm să descărcați înregistrarea video la linkul :
https://we.tl/cAoRSH0a74. Mai multe poze aici: https://we.tl/JxKxJu5sKF
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ȘCOALA FORMEI ȘI A CULORII

FOTOMONTAJ ȘI TEXT: ARH. MIRCEA ȚIBULEAC
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13 mai 2018, într-o duminică, la întoarcerea de la
conferința URBAN CONCEPT, a fost o zi cu noroc
pentru mine. Cu trei zile înainte, cu mare părere de
rău am ratat vernisarea expoziției de acuarelă
„Mircea CORCODEL și INVITAȚII”, eveniment
relatat de colega mea în numărul trecut al
Buletinului nostru. De data aceasta, am avut noroc
să surprind imagini de la a 10-a lecție pe care
„Școala formei și a culorii” o ținea în cele două
spații de la parterul Centrului de Cultură
Arhitecturală, pe care UAR l-a pus la dispoziție
acestei activități didactice.
Înainte cu circa o oră și mai bine de a începe
„transfuzia” de pasiune, cei doi dascăli, Mircea
CORCODEL și Vlad TEODORESCU, erau la
poartă așteptând să intre și să pregătească sălile.
Nu știu cum a fost organizarea la celelalte lecții. În
duminica despre care povestesc, s-a întâmplat pe
secțiuni, în ambele săli. În stânga, cu multă lumină
și multe materiale, erau așteptați copiii.

Cula MIOVENI
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De ei s-a ocupat cu multă răbdare și dăruire Vlad
TEODORESCU, iar cuvintele mele nu o pot
descrie foarte bine. Din această cauză o să las loc
imaginilor să vă povestească despre atmosfera din
acea zi de duminică, 13 mai 2018. Vă rog să
apreciați seriozitatea și pasiunea cu care cele trei
fetițe așterneau pe carton petele de culoare.
Pentru Vlad nu a fost greu să le pornească, greu i-a
fost să le oprească la momentul potrivit, când
lucrarea devenea suprasaturată.

Pentru moment, părăsim „grupa mică” și pe
Vlad, ca să aruncăm o privire la grupa lui Mircea,
unde „învățăceii”, cu multă atenție, vor să fure

10
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meserie și nu se pierd cu firea când lucrarea lor
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nu seamănă cu a maestrului. Realist vorbind,
chiar dacă sunt la „grupa mare”, mai au până
când experiența și exercițiul să-și spună
cuvântul.
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Mă întorc la „grupa mică” să văd dacă Vlad a
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reușit să-i oprească la timp, înainte ca prea
multul entuziasm să scufunde operele lor în
culoare.

SFÂRȘIT

Pentru a afla totul despre minunata zi de 13 mai
și despre „Școala formei și a culorii” aveți mai jos:
Link video „grupa mare”: https://we.tl/yrCmt0MuPQ
Link video „grupa mică”: https://we.tl/D8L4HXCOHf
Link poze: https://we.tl/88glzSrzGS
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