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INFO 1

EXPOZIȚIE

HAZ DE NECAZ
NECAZ

de Ana DONȚU
foto&video: R. HATEA, L. MIHĂESCU
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INFO 1
Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la absolvirea facultății a promoției de arhitecți 1968, Uniunea
Arhitecților din România a organizat expoziția de pictură „Haz de necaz” a dnei arh. Ioana Veronica
MAMALI. Vernisajul a avut loc pe 28 iunie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, cu participarea
scriitorului și eseistului Bedros HORASANGIAN, bun prieten al familiei Mamali.

„Lucrările Ioanei Veronica MAMALI
au o valoare picturală deosebită.
Culoarea, compoziția, ideile care
se transformă plastic dau o notă
valorică picturilor sale, dincolo de
explicațiile care se pot găsi sau în
jurul cărora putem croșeta idei la
fiecare lucrare în parte. Există aici
în acest non-figurativ, amestecat cu
surrealism, cu un hiperrealism pe
alocuri, foarte multe locuri care sunt
stric picturale și îmi pare că aici e
nota dominantă a acestei artiste
care e și arhitectă”

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”.

Bedros HORASANGIAN
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„Vreau să vă mulțumesc că sunteți prezenți aici.
Este datoria mea de gazdă. Ne dorim să vă
vedem aici cât mai des, pentru că legătura între
noi e foarte importantă. Ne dorim să veniți și cu
persoane din exterior, pentru ca răspândirea
culturii în București (măcar în București) să o
facem conștient. O felicit pe doamna Mamali
pentru expoziție. Nu vreau să fac o critică a
tablourilor, pentru că nu am girul necesar. Are o
coloristică deosebită, cel puțin în lucrările de
față observ o apocalipsă interioară, venită din
Statele Unite, unde capitalismul este în
putrefacție, este pe marginea prăpăstiei și se
uită la noi cu disperare. Țin să-i mulțumesc
autoarei pentru această expoziție interesantă.
Fiecare tablou te face să gândești, îți pune niște
probleme și cred că asta e cel mai important”

Liviu BRANDABUR
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Ioana Veronica Mamali s-a născut în
1946, în județul Prahova și a
absolvit, în 1968, Institutul de
Arhitectură „Ion Mincu” București,
unde a urmat programul complex în
educația artistică (desen, pictură,
modelaj, desen etnic, perspective),
se menționează într-un comunicat al
UAR.
Arhitecta locuiește în prezent în
orașul Dubuque, Iowa, Statele Unite,
unde își dedică timpul artei, pictând
în culori de apă, în ulei, grafică în
creion, cărbune, tuș. Lucrările sale
se află în colecții particulare din
Austria, Belgia, Canada, Elveția,
Marea Britanie, Polonia, România,
Statele Unite ale Americii și muzee
din Statele Unite ale Americii.
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EXPOZIȚII - IOANA VERONICA MAMALI (selectiv)
2002 - Roundtree Gallery - Paltteville - Wisconsin - mențiune
2003 - Roundtree Gallery - Paltteville - Wisconsin - premiu
- Expoziția anuală a Asociației Artiștilor Plastici din Wisconsin
- Madison - Wisconsin
2004 - Chait Gallery - Iowa City - Iowa - Five Architects as
Painters
- Expoziția anuală a Muzeului de Artă - Dubuque - Iowa
(licitație în beneficiul muzeului)
2005 - Clare Bank - Paltteville - Wisconsin - Expoziție
individuală
- City Gallery - Iowa City - Iowa
- Expoziția anuală - Iowa Watercolor Society, Museum of Art Waterloo - Iowa (lucrări acceptate prin juriu de evaluare)
- Expoziția anuală a Muzeului de Artă - Dubuque - Iowa
(licitație în beneficul muzeului)
2006 - Expoziția anuală - Iowa Watercolor Society - Cedar
Rapids - Iowa (lucrări acceptate prin juriu de evaluare)
- Expoziția anuală a Muzeului de Artă - Dubuque - Iowa
(licitație în beneficiul muzeului)
- Expoziția Dubuque Bank and Trust - expoziție de grup
- Lucrări depuse la Mississippi River Museum - Branch o
Smitsonian Museum
2007 - Bienala de Artă a Statelor Illinois, Iowa și Wisconsin Muzeul de Artă - Dubuque - Iowa (lucrări acceptate prin juriu
de evaluare)
- Carnegie Librarie Dubuque - Dubuque - Iowa
- Expoziția anuală a Muzeului de Artă - Dubuque - Iowa
- Expoziție Dubuque Bank and Trust - expoziție de grup
2008 - Expoziția anuală a Muzeului de Artă - Dubuque - Iowa
- Expoziție Dubuque Bank and Trust - expoziție de grup
2009 - Expoziție Dubuque Bank and Trust - expoziție de grup
2010 - Expoziție Dubuque Bank and Trust - expoziție de grup
2012 - Expoziție Galeria de Artă „Elite Prof Art" București
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Ioana MAMALI

link foto: https://we.tl/czyGpv1pfB
link video: https://we.tl/HLld3sKbDZ

10

INFO 2

Lansarea volumului
„Confluențe arhitecturale”

de Ana DONȚU
foto&video: Răzvan HATEA,
Lucian MIHĂESCU
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INFO 2
Cum am promis în numărul anterior, revenim cu detalii despre lansarea volumului aniversar
„Confluențe Arhitecturale - In Honorem Professoris Nicolae Lascu”, care a avut loc miercuri, 27 iunie
2018, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală a UAR, str. Jean Louis Calderon 48. Volumul este
prilejuit de aniversarea domnului profesor Nicolae Lascu la 70 de ani. În continuare, îi vom prezenta pe
cei care au vorbit despre carte.
„Această carte este zidită din 22 de cărămizi și se
numește «Confluențe» pentru că, așa cum spunea
odată Ernest BERNEA în «Trilogia educației», un
profesor bun reușește un dual: să-l învețe pe
student ceva, dar și să-i transmită convingerea,
pasiunea, determinarea de a se consacra unui
subiect. Lucrările din această carte au în comun
nu temele, ci intensitatea de a crede într-un
subiect, consecvența studiului - ele provin din
perspective distincte ale unor colegi profesori,
ale unor foști studenți doctoranzi”.
link video: https://we.tl/ind92IkawH
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„După cum este numit în germană acest tip de
publicație, un termen care s-a încetățenit în
mai multe limbi, de altfel, un «festschrift»
sărbătorește. Îl sărbătorește pe cel căruia îi
este dedicat, prin bucuria colegilor, foștilor
studenți și prieteni de a se asocia într-o carte în
care firul roșu care leagă capitolele îl
reprezintă activitatea profesională, didactică
și de cercetare a acelui sărbătorit. Astfel,
studiile cuprinse într-un festschrift au legătură
directă cu cel căruia îi este adresat, reieșind
din preocupările împărtășite de colaboratori.
Deși în acest volum contribuțiile sunt
organizate în ordine alfabetică a numelor
autorilor, eu voi încerca să prezint cartea
grupând studiile după criterii care cred că sunt
sugestive pentru activitatea prolifică și
complexă a dlui profesor Nicolae LASCU”.
link video: https://we.tl/ind92IkawH
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„În primul rând aș vrea să vă spun că nu sunt
arhitect și nu eram foarte încrezător în faptul că
aș putea să vorbesc despre o carte de arhitectură,
decât după ce m-am gândit că, la urma urmei,
dacă aș fi scris, ce aș fi scris despre cel pe care îl
sărbătorim - Nicolae Lascu. Mi-am amintit
momentul în care ne-am întâlnit la Centrul de
Excelență în Studiul Imaginii la Universitatea din
București, așa că eram, într-un fel, în același
spațiu fizic și, dacă aș putea spune, și în același
spațiu mintal. Deși ceilalți vorbeau la propriu, noi
doi vorbeam la figurat despre spațiu și timp.
Gândindu-mă la asta, mi-am dat seama că, de
fapt, ceea ce ne unea, dar ne și despărțea erau
exact spațiul și timpul”.
link video: https://we.tl/rzq5ShFE6T
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„Editura Ozalid a fost atrasă de coordonatoarea
volumului care a pus la cale toată surpriza pentru
domnul profesor. A fost o mare bucurie pentru mine
personal să pot să contribui la acest volum și e o onoare
mare pentru editura noastră foarte mică să publice
această carte”. link video: https://we.tl/HJocS4wyfA

„Nu mi-am imaginat vreodată că voi fi pus în această
situație stânjenitoare pentru mine, totuși, să
mulțumesc atâtor persoane care au muncit pentru
mine, prin această carte, și care sunt aici prezente.
Mulțumesc, în primul rând, colegilor, prietenilor,
tuturor acelora care au pregătit acest volum.
Mulțumesc de asemenea celor care, din diferite motive,
nu au apucat să predea la timp lucrările și știu câteva
persoane care ar fi vrut foarte mult să contribuie. Îi sunt
recunoscător Editurii Ozalid pentru răbdarea și munca
migăloasă. Mulțumesc domnului profesor Sorin
ALEXANDRESCU și doamnei profesoare Ada HAJDU
pentru că au avut răbdarea să citească acest volum
suficient de voluminos și pentru comentariile lor,
doamnei Françoise PAMFIL, de asemenea, pentru că a
avut bunăvoința să accepte să modereze această
întâlnire. Sunt extrem de onorat pentru toate aceste
cuvinte frumoase care sunt, cu siguranță, exagerate”.
link video: https://we.tl/HJocS4wyfA
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„Eu am aflat întâmplător, astăzi, de la un
coleg că se lansează această carte. Am
deschis-o acum și am citit puțin, dar am avut
plăcerea să fiu coleg cu Nae pe la sfârșitul
anilor '60 - început de '70, când Nae era
secretarul Asociației Studenților la
Arhitectură și nu era deloc simplu, pentru că
Asociația de la Arhitectură era probabil cea
mai puternică asociație studențească din
România, iar el, cu discreția, cu liniștea și
înțelepciunea lui, reușea să fie coloana
vertebrală a acelei asociații care era condusă
de o energie teribilă în persoana lui Mac
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POPESCU. Nu întâmplător Mac l-a ales pe Nae
să fie secretarul asociației, pentru că, în
realitate, ducea tot greul acelei organizații.”
link video: https://we.tl/4AirIllDQj

„În fiecare zi, la ora 8, era la bibliotecă și se
întorcea seara la 9, când se închidea
biblioteca. De acolo pleca la cursuri, la
seminare, la ateliere. I-am zis de multe ori:
«mai potolește-te, că n-o să ajungi popă» - nu
m-a înțeles. I-am mai zis o dată după '90 să se
potolească, pentru că toată lumea face
acum, în primul rând, pentru sine, apoi
pentru societate. El a făcut întotdeauna
invers. În anul II am stat într-o cameră cu 16
colegi, printre care și Nae. La ora 9-10 era în
pat. Noi până la 3 stăteam de bancuri, de
scandal, de bătăi cu perne. Nu-l deranja
absolut nimic. Când dădeam drumul puțin la
zicea să ne mai potolim”.
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link video: https://we.tl/Q9638zJRoE
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SERATA DIPLOMELOR
de Ana DONȚ U

foto&video: arh. Mircea Ț IBULEAC
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INFO 3
O nouă ediție a Seratei diplomelor - „Diplome de patrimoniu internațional" a avut loc miercuri 18
iulie, ora 18.00, în sediul din str. Jean-Louis Calderon Nr. 48
Din comunicatul de presă al UAR aflăm că „SERATA DIPLOMELOR propune un dialog între generațiile de
arhitecți, între seniori și juniori. Și cum se pot face cunoscuți mai bine tinerii absolvenți decât
prezentându-și ultima și cea mai complexă lucrare din timpul facultății - proiectul de diplomă”.
Pentru ediția lunii iulie au fost invitate autoarele a două proiecte, temele cărora au abordat obiective
de patrimoniu din afara țării, mai exact din Italia, din două localități aflate în apropierea orașului
Napoli.

Evenimentul a fost moderat de dna arh.

Dorina Onescu-TĂRBUJARU
„Avem o temă cu totul și cu totul specială
«Diplome de patrimoniu internațional». Aș vrea
să vi le prezint pe cele două autoare: Iulia
MUNTEANU - Arhitectură, Mihaela Stela
GHIMPU - Arhitectură de interior. Aș vrea să vă
întreb pentru început: nu întâmplător v-ați ales ca
subiect o diplomă în afara țării, care a fost
motivația voastră?”

Iulia MUNTEANU
„Noi am locuit aproape un an în zona orașului
Napoli. Ne-a cucerit acest oraș cu patrimoniul și
bogăția pe care o are. Este un oraș care merită
descoperit și, locuind acolo, l-am descoperit întrun mod destul de sensibil. Pregătindu-ne pentru
examenul de diplomă, era important să fim
aproape de locul pentru care ne-am gândit să
facem proiectul și aceasta a fost motivația: să fiu
acolo, să vizitez des, să fac parte din viața
cotidiană a locului în care am ales să proiectez”.
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INFO 3
arh. Dorina Onescu-TĂRBUJARU: „Coincidența face
ca amândouă să alegeți un loc foarte aproape de Napoli”

Mihaela Stela GHIMPU
„Am avut aceeași generație de Erasmus, același
oraș ca zonă de studiu. Am avut două facultăți de
arhitectură separate, în schimb ca patrimoniu și
locuri de vizitare este aproximativ același lucru. Și,
cred că este valabil pentru toți studenții Erasmus,
orașul de bursă o să rămână întotdeauna orașul
de suflet, iar diploma, cred că pentru toată lumea,
este un proiect de suflet, drept pentru care te
gândești că, după ce termini, vei face parte din
proiecte cât de cât cu picioarele pe pământ, mult
mai ancorate în realitate, mult mai problematice și
nu fiecare proiect îți permite să îți pui atât de tare
imaginația la contribuție și nu fiecare îți dă șansa
să faci ceva pentru sufletul tău, ci ceea ce trebuie
făcut”
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Arhitectură - Iulia MUNTEANU: „Muzeul
Pietrei I Caserta, Italia”
Îndrumator arh. Robert Negru
link video: https://we.tl/U4sTemPy8w
foto prezentare: https://we.tl/wxwR2mCOsn
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Arhitectură de interior - Mihaela Stela
GHIMPU: „Centru de reintegrare dedicat
toxico-dependenților I Casina
Vanvitelliana - Napoli”
Îndrumatori arh. Dorina OnescuTărbujaru și arh. Fulvio Rino.
link video: https://we.tl/Lsml9oFYBC
foto prezentare: https://we.tl/1zNNyDGULD

Mai multe imagini de la eveniment descărcați AICI
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INUGURĂM CU ACEST NUMĂR AL BULETINULUI FILIALEI NOASTRE SERIA
DE ARTICOLE DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1918.
PENTRU A ÎNCEPE, SĂ NE AMINTIM DE MARILE PERSONAJE ALE ISTORIEI
CĂRORA LE DATORĂM, TEHNIC, SUCCESUL UNIRII ȘI FAPTUL CĂ ASTĂZI
AVEM ACTUALUL TERITORIU STATAL!
arh. Dorin BOILĂ

de arh. Dorin BOILĂ & arh. Alin NEGOESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

21

CENTENAR

ROMÂNIA MARE – 100 DE ANI

Geograful francez Robert Ficheux.
Marile puteri victorioase, hotărîseră în 1918, destul de corect, să împartă înfrântul și destrămatul
Imperiu Austro-Ungar, după criteriile populaţiilor majoritare. Aveau loc recensăminte,se făcuseră hărţi
ale tuturor provinciilor imperiale după naţionalităţi, se pregăteau infiinţarea de noi ţări şi frontiere.
Ungaria înaintase Parisului, unde aveau loc negocierile,hărţi ale Transilvaniei, în care zona montană,
platourile locuite numai de români din Maramureş, Oaş, Haţeg, Lăpuş, Apuseni, Năsăud, etc., apăreau
ca pustii.
Într-o primă variantă, populaţia maghiară, aglomerată în oraşe (acolo unde românilor le era interzis să
se aşeze –n.r.), apărea ca majoritară în Ardeal.E meritul unor misiuni de geografi francezi, de-a fi urcat
pe toate cărările transilvane şi de-a fi inventariat şi anunţat existenţa unor numeroase comunităţi
române, acolo unde hărţile maghiare marcaseră pete albe, lucru care a contribuit determinant la decizia
marilor puteri de la Trianon (prin care Transilvania a revenit României –n.r.)”.
Acele misiuni de geografi francezi, despre care scria regretatul Radu Anton Roman, au fost
conduse de geograful Robert Ficheux. Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi
Transilvania ar fi fost pământ unguresc.
(notă de arh. Dorin BOILĂ)
Omul acesta, scria Roman, „făcuse şi dăruise istorie şi geografie României”. O Românie care, din
nefericire, l-a uitat de tot, după trecerea sa la cele veşnice, săvârşită acum un deceniu. N-am auzit
nicăieri să se organizeze măcar un simpozion sau o adunare în memoria sa.
Acum, încercăm să aducem modestul nostru omagiu personalităţii lui Robert Ficheux, să povestim şi
altora despre cine a fost şi cât de mult bine ne-a făcut acest om, cu speranţa că anii care vor veni şi,
poate,generaţiile de după noi, îl vor aşeza la locul care i se cuvine în istoria modernă a României.
S-au împlinit 117 ani de la naşterea lui Robert Ficheux, omul căruia România îi datorează graniţele de
azi, unul dintre cei mai mari geografi francezi, un foarte bun vorbitor de limba română (aviz amatorilor...)
şi un mare prieten al României.
A fost, alături de celebrul lingvist suedez Alf Lombard, unul dintre cei mai mari iubitori ai ţării noastre, de
când existăm ca stat întregit.
Iată câteva repere din biografia profesorului Ficheux:
* Membru corespondent străin (1 iunie 1948) şi membru de onoare din străinătate (9 martie 1991) al
Academiei Române.
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* Studii superioare la celebra Universitate Sorbona, fiind licenţiat în istorie şi geografie (1919-1920).
* Încadrat, în urma recomandării lui Emmanuel de Martonne (un alt nume ilustru al geografiei mondiale),
la Institutul Francez de Înalte Studii din Bucureşti (1924-1927).
* Teză de doctorat cu un subiect privitor la studiul geomorfologic al întregului masiv al Munţilor Apuseni.
* Revenit în România în anul 1932, devine secretar general al Institutului Francez din Bucureşti (până în
1935), apoi al Misiunii Universitare Franceze în România. În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviţă, a
fost numit succesor al lui George Vâlsan la Universitatea din Cluj-Napoca, unde a predat geografia
fizică, până în 1938, când s-a întors în Franţa.
* Între 1927 şi 1996, a publicat nu mai puţin de 27 de cărţi, referitoare toate la România.
* Distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer, de către preşedintele Emil
Constantinescu, în 1997. Două dintre cărţile lui Robert Ficheux le dau şi azi dureri de cap contestatarilor
tratatului de la Trianon: „Les Motzi” (Moţii), apărută în 1942 şi „Roumains et minorites ethniques en
Transylvanie” (Români şi minorităţi etnice în Transilvania), apărută în 1990.

Acestui om, cvasinecunoscut marelui public, România şi românii îi datorează enorm de
mult. Practic, lui Robert Ficheux îi datorăm, tehnic și academic, Marea Unire de la 1918 şi
existenţa ţării noastre între frontierele ei de azi.
Iar ca încheiere, marcăm intervenția colegului nostru arh. Ionescu, privind datoria neonorată
a statului român față de acest mare savant și prieten al națiunii noastre!
(notă de arh. Dorin BOILĂ)

Nu există cuvinte suficiente (în toate limbile importante) spre a-i mulțumi acestui onest
truditor pe altarul Geografiei fizice și domeniilor conexe, precum Folkloristica !!!
Așa cum de curând (Nov. 2017) d-na Primar G. Firea a redenumit Parcul Giulești (din Prel. Căii
Giulești, anii 1960) cu numele marelui scriitor Marin Preda, așa și în onoarea lui Robert
Ficheux ar trebui inițiate demersuri spre a i se atribui numele unor străzi, piețe, parcuri,
instituții, etc, etc. Plus statui, busturi...
Dr.arh. Dan I. IONESCU
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INOVATORI ȘI CREATORI ROMÂNI

Dragi colegi în ale creației,
Continuând serialul nostru omagial, trebuie să subliniem că un adevărat creator, indiferent
de câmpul disciplinei de elecție, este și un cetățean al prezentului epocii sale, unul dintre
acei membri ai elitei care, prin munca sa fizică și intelectuală, își așează națiunea pe trepte
superioare de civilizație și pe locuri mai avantajoase în concertul dintre națiuni !!
De aceea este de maximă importanță să subliniem și aici faptul că un eveniment atât de
complex ca reunirea tuturor provinciilor românești sub Coroana României a fost pregătită de
activitatea creatoare, mobilizatoare și perseverentă a generației EMINESCU – MAIORESCU –
HARET !!
Dr. arh. Alin NEGOESCU și arh. Dorin BOILĂ

TRAIAN VUIA
(17 aug. 18723 sept.1950)

Aparatul de zbor Vuia 1

s-a nascut in Banat la
Surducul Mic (azi
Traian Vuia). A absolvit
Scoala Politehnica din
Budapesta.
La 8 oct. 1906 a reusit
un salt de 5m. de la
pamant cu un aparat mai

Elicopter experimental

greu decat aerul (Vuia1), in
premiera mondiala.
A mai realizat doua elicoptere
experimentale.
Este considerat parintele
zborurilor cu aparate
moderne de zbor, mai grele
ca aerul.
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AUREL VLAICU (19 nov.1882- 13 sept. 1913) s- a nascut in
localitatea Bintinti, langa Geoagiu. A urmat scoala in Orastie,
bacalaureatul l-a dat in 1902 la Sibiu. A urmat Universitatea Tehnica
din Budapesta si Technische Hochschule din Munchen (1907 diploma de inginer). In 1909 se expatriaza din Transilvania la sfatul
lui Octavian Goga si la 1 noiembrie1909 incepe constructia
aparatului de zbor Vlaicu 1 la Arsenalul Armatei Bucuresti.
Cu acest aparat de zbor la 28 sept 1910 parcurge traseul SlatinaPiatra Olt. In dec.1910 incepe constructia lui Vlaicu 2, cu care
zboara in apr.1911. In intervalul 23- 30 iunie 1912 , Vlaicu participa la
„Saptamana de zbor international de la Aspern- Viena concurand cu
alti 42 piloti (printre ei , Roland Garros).
Castiga premiul pentru „precizia zborului”
in valoare de 7500 coroane austriece. Se
intoarce de la Viena cu Licenta „FAI pilot
licence nr. 52”. La 13 septembrie 1913
langa Campina , comuna Banesti, Aurel
Vlaicu- inginer, inovator, constructor de
aeroplane si pilot se prabuseste cu
aparatul Vlaicu 2

in finalul traversarii

Carpatilor. Este ales postmortem
membru al Academiei Romane.

Aparatul Vlaicu 2
Aparatul Vlaicu 1
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HENRI COANDA (7iunie 1886- 25 nov.
1972) - Fizician si inginer roman, pionier al
aviatiei, academician, autor a 250 brevete
de inventii s-a nascut in familia generalului
Constantin Coanda, prim ministru, ministru
al afacerilor externe si presedinte al
Senatului. Absolvent al liceului „Sf. Sava”
din Bucuresti. Dupa absolvirea Scolii
militare germane de ofiteri de artilerie, in
1909 intra la Scoala superioara de
aeronautica si constructii devenind sef al primei promotii de ingineri aeronautici. Realizeaza designul,
constructia si pilotarea turbopropulsorului „Coanda - 1910”, precursorul avioanelor cu reactie motorjet si
turbojet. Unicul zbor, din dec.1910, cand aparatul pilotat de Coanda a fost distrus luand foc, a fost
comemorat printr- importanta expozitie organizata la Parlamentul European.
Dupa ce a fost Director tehnic al Aeroclubului din Liege, in intervalul 1911- 1914 lucreaza ca Director
Tehnic la Uzinele de aviatie din Bristol. Apoi, intre 1914 si 1916, Coanda realizeaza la DelauneyBelleville-Airplanes in Saint Denis propiul avion „Coanda 1916” (cu doua elice apropiate de coada
aparatului) care avea elemente comune cu avionul de transport Caravelle unde Coanda a colaborat.
Amintim alte inventii remarcabile:
- Platforma mobila pentru experimente aerodinamice; era montata pe un tren, experimentele se
desfasurau in miscare, la o viteza de 90 km/h, pe linia Paris-Saint Quentin. A putut face determinari
cantitative aeronautice, folosind un tunel de vant cu fum, o balanta aerodinamica si o camera fotografica
speciala, de conceptie proprie. Datorita acestor experimente a stabilit un profil de aripa functional
pentru viitoarele sale avioane.
- 1911: in Reims, Henri Coanda prezinta un avion dublu motor cu o singura elice.
-1911-1914: in calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol, Henri Coanda proiecteaza cateva
avioane „clasice“ (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coanda. In 1912 unul dintre ele castiga
premiul intai la Concursul international al aviatiei militare din Anglia.
- Inventia unui nou material de constructie, beton-lemnul, folosit pentru decoratiuni la Palatul Culturii
din Iasi, ridicat in 1926, decorat in totalitate cu materialul lui H. Coanda)
- 1926: in Romania, Henri Coanda pune la punct un dispozitiv de detectie a lichidelor in sol. E folosit in
prospectarea petrolifera. In Golful Persic inventatorul roman construieste un echipament oceanic de
depozitare a petrolului extras departe de malul marii.
- 1928: lentila aerodina, avionul cu 2 motoare, pusca fara recul, tancurile de combustibil din beton.
- 1930: medalie de aur la Padua pentru inventarea constructilor in configuratie multicelulara.
- „Efectul Coanda“. Primele observatii le face cu ocazia studierii primului avion cu reactie din lume,
„Coanda-1910“. Dupa ce avionul decola, Henri Coanda observa ca flacarile si gazul incandescent iesite
din reactoare tindeau a ramane pe langa fuzelaj. Abia dupa peste 20 de ani de studii ale lui si ale altor
savanti inginerul roman a formulat principiul din spatele fenomenului fizic.
In 1990, guvernul tarii noastre a luat decizia de a infiinta un muzeu al Aviatiei, in care sa fie aduse toate
documentele si obiectele care tin de domeniul zborului. Printre altele, muzeul a primit in 1998 si „arhiva
Coanda“, un pachet de 800 de kilograme de documente care au apartinut inventatorului si care
fusesera donate statului roman de catre fiica savantului la sfarsitul anilor '70.
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Documentatia nu a fost desfacuta
pana in 1999, cand muzeografii
militari au inceput sa cerceteze
documentele fila cu fila. Printre
hartiile de o inestimabila valoare
documentara s- a gasit si proiectul
Aerodinei Lenticulare, celebra
farfurie zburatoare a lui Coanda.
Proiectul a fost un secret american
de stat si a intrat in posesia familiei
Coanda intr-un mod neelucidat. O delegatie a armatei americane nu a putut sa-si ascunda surprinderea
cand a vazut documentele si a intrebat unde este prototipul. Li s- a raspuns ca ei ar trebui sa ne spuna
noua, deoarece Henri Coanda a fost chemat in Statele Unite, la sfarsitul razboiului, si a lucrat acolo la
acest proiect“, a declarat Valeriu Avram, seful catedrei de Istorie a aviatiei din cadrul Facultatii de
Inginerie Aerospatiala si al sectiei de Istorie a Muzeului Aviatiei.
Aparatul descris in dosarele „Coanda“ are propulsie neconventionala, are o forma de lentila si dispune
in jurul coroanei de mai multe fante prin care ies jeturi ce formeaza un strat de gaze care imprima
miscare ansamblului. Directia gazului determina miscari ascensionale sau de translatie. Conform
descrierii, aerodina are un sistem de vaporizare a hidrocarburilor aduse sub presiune.
Întors în ţară în anul 1969, Henri Coandă a înfiinţat Institutul de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică
INCREST. Aici a proiectat un tren care circula în conducte și atingea viteze record pe baza diferenţei de
presiune atmosferică. În anul 1972, Coandă s-a stins din viață iar invenția sa a fost perfecționată și
experimentată de către discipolii săi.
În anul 1971, la C.E.T. Vitan, cercetătorii romani au realizat, în premieră mondială, transportul unor
mărfuri, prin conducte, pe baza diferenței de presiune atmosferică, pe o distanță de 300 de metri.
Invenţia lui Coandă a fost aplicată pe distanţe mici la două unităţi miniere de stat, la Baia Mare şi
Caraorman, pentru transportul materiilor prime de la cariere spre uzine. După `89, statul român nu a fost
interesat să dezvolte sistemul de transport de mare viteză gândit de Coandă. Cercetătorii au propus
acest sistem de transport unor firme private, însă afaceriștii români nu s-au arătat interesați să cumpere
tehnologia.
În anul 2012, Statele Unite au anunţat că vor să construiască un tren de mare viteză care va
funcţiona după principiul gândit de Coandă. Trenul este proiectat să circule, într-un sistem tubular, cu
viteze de până la 6500 de kilometri la oră şi va face legătura între oraşele New York şi Los Angeles.
Distanţa dintre cele două metropole, de 4.000 de kilometri, va putea fi parcursă în aproximativ 45 de
minute.
In România nu am dus și nu ducem lipsă de oameni geniali, cu invenții excepționale, care pot
schimba lumea. Ne lipseşte însă curajul și interesul să le punem în practică realizările. Cât
despre opera excepțională a lui Henri Coandă, în timp ce noi i-am transformat experimentele în
ruină, americanii sunt deciși să i le preia și să revoluționeze transportul cu trenul în întreaga
lume.
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GOGU CONSTANTINESCU (Craiova, 4oct.1881- 11dec. 1965) Recunoașterea lui George (Gogu) Constantinescu pe plan
internațional este atestată printr-un tablou publicat de revista britanică
„The Graphic” în anul 1926, în care sunt prezentate ilustre personalități
științifice ale vremii, începând cu Einstein, Bell, Edison, Kelvin,
Gogu Constantinescu (primul pe rândul al doilea), Marconi,
Rutherford, Thomson, Marie Curie etc.
In 1904 termina, ca sef de promotie, Scoala Nationala de Poduri si
Sosele. A proiectat si executat 4 poduri din beton armat, materialul sau
preferat- promovat in 1906 la Expozitia Jubiliara Carol I prin
construirea frumosului pod ce poate fi admirat si azi, purtator al
placutei cu numele autorului. A fost printre primii care a folosit betonularmat în construcția clădirilor din România - printre clădirile construite de acesta: Cazinoul din
Constanța, Castelul de apă de la Periș, podurile de peste râul Siret de la Adjud, Răcătău, Roman,
Palatul Patriarhiei, Hotelul Athénée Palace, Marea Moschee din Constanţa (Moscheea Carol I).
A plecat în Marea Britanie unde s-a stabilit şi a introdus o nouă ramură a mecanicii mediilor continue
numită sonicitate. În 1918 a publicat lucrarea „The Theory of Sonics. A treatise on transmission of
power by vibrations”. S-a preocupat apoi de aplicaţiile practice ale acestei ştiinţe. Este autorul a
numeroase invenţii: motoarele, pompele, ciocanele şi perforatoarele sonice, injectoarele sonice,
convertizoare de cuplu (cutii de viteze sonice), generatoare de energie sonică, aparate pentru
transmisii şi receptoare ale acestei energii. Guvernul britanic a realizat in 1918 pentru inginerul român
Gogu Constantinescu laboratorul din West Drayton numit Uzinele Sonice.
Gogu C. Constantinescu a demonstrat că lichidele sunt compresibile (tot domeniul sonicităţii se
bazează pe acest lucru) deşi toate manualele de fizică susţin şi azi exact opusul. I-au fost refuzate
primele brevete în America deoarece conducerea institutului de patente a considerat nerealizabile
invenţiile tocmai datorită teoriei incompresibilităţii lichidelor. A fost responsabil pentru crearea unui nou
domeniu al mecanicii, numit sonicitate, care descrie transmiterea energiei prin vibrații în corpurile fluide
sau solide. A aplicat noua teorie în numeroase invenții: motorul sonic, pompa sonică,ciocanul sonic și
altele. Printre alte realizări ale sale se mai numără și un dispozitiv de tragere printre palele elicei
indiferent de turația acesteia și primul schimbător de viteze automat.
A participat activ la construcția de avioane engleze, tipul Bristol, în perioada cât a locuit în Anglia.
Inginerul roman este încă comemorat cu stimă de publicul general și piloții din Serviciul Aerian ca omul
care a inventat dispozitivul de tragere sincronizată a tirului mitralierelor de bord printre palele elicei
pentru avioanele din Primul Război Mondial. În acest context, la 29 martie 1920, renumitul ziar "The
Times" publica: "Vice Mareșalul Sir John Maitland a prezidat sâmbătă o prelegere a domnului Gogu
Constatinescu în Sonicitate (transmiterea puterii prin vibrații), dată la Politehnică, sub auspiciile unei
serii de prelegeri pentru profesori ai Consiliului Ținutului Londrei.
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Sir John Maitland a spus
că datorită d-lui
Constatinescu și
dispozitivului de tragere pe
care l-a inventat, noi am
deținut supremația peste
germani în aer, așa cum am
făcut-o". A fost scos de pe
lista candidatilor la Premiul
Nobel pentru faptul ca
aceasta aplicatie a
sonicitatii a fost folosita in
razboi , contrar principiului lui
Nobel ca lucrarile laureate sa
fie realizate in folosul omenirii.
În contul lui Gogu Constatinescu figurează circa 400 de brevete de invenție, patentate în
SUA, Danemarca, Elveția, Austria, Germania, MareaBritanie, Franța, România etc., precum și
altele, care nu au fost niciodată publicate. Un mic calcul ne arată că de la apariția primei invenții
(1907), până la data trecerii în eternitate (1965), a realizat câte un brevet la mai puțin de 2 luni.
În ultima parte a vieţii a cercetat transformarea energiei electrice în energie sonică şi a energiei
mecanice în energie calorică, utilizarea ultrasunetelor în practică. A murit la 11 decembrie 1965, la
Londra. Gogu Constatinescu a fost unul dintre acele minți geniale ale cărui idei au devansat cu mult
timpul existenței sale fizice, dar care astăzi își păstrează actualitatea, surprinzând prin acuratețe,
inventivitate și aplicabilitate.

GEORGE EMIL PALADE ( Iasi,19 nov.1912- 8oct. 2008) - La data de 19 noiembrie 1912 se năştea
omul de ştiinţă George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel
pentru Medicină, în 1974, pentru contribuţiile la înţelegerea structurii
şi organizării funcţionale a celulei. A descoperit ribozomii şi a descris
sistemul şi funcţiile membranelor intracelulare.
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''M-am născut în noiembrie 1912 în Iaşi, vechea capitală a Moldovei, în estul României.
Educaţia mea a început în acel oraş şi a continuat prin luarea bacalaureatului la Liceul “Al. Haşdeu” din
Buzău. Tatăl meu, Emil Palade, a fost profesor de filozofie, iar mama mea, Constanţa Cantemir Palade,
a fost învăţătoare. Mediul familial m-a ajutat să capăt, cu timpul, un mare respect pentru cărţi, şcoală şi
educaţie . în 1930 am intrat la Şcoala de Medicină de la Universitatea din Bucureşti. Încă din primii ani
de studenţie am manifestat un interes crescut pentru ştiinţele biomedicale, ascultându-i şi vorbind cu
Francisc Rainer şi Andre Boivin, profesori de anatomie şi biochimie. Ca urmare, am început să lucrez
ca asistent la laboratorul de anatomie, în timp ce eram student'', povestea George Emil Palade în
autobiografia pe care acesta a scris-o în 1974. A obţinut titlul de doctor în medicină cu o teză asupra
unor probleme de structuri histologice. A plecat cu soţia sa în Statele Unite ale Americii, unde a fost
angajat pe post de cercetător la Universitatea Rockefeller din New York. A obţinut în 1952 cetăţenia
americană.
Cel mai important element al cercetărilor lui Palade a fost explicaţia mecanismului celular al
producţiei de proteine. A pus în evidenţă particule intracitoplasmatice bogate în ARN, la nivelul cărora
se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui Palade. Împreună cu Keith
Porter a editat revista The Journal of Cell Biology („Revista de Biologie Celulară”), una dintre cele mai
importante publicaţii ştiinţifice din domeniul biologiei celulare.
În 1961 G. E. Palade a fost ales membru al Academiei de Ştiinte a SUA. În 1973 a părăsit Institutul
Rockefeller, transferându-se la Universitatea Yale, iar din 1990 a lucrat la Universitatea din San Diego
(California). În 1974 dr. Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu
Albert Claude şi Christian de Duve for discoveries concerning the functional organization of the cell that
were seminal events in the development of modern cell biology (în traducere: „pentru descoperiri
privind organizarea funcţională a celulei ce au avut un rol esenţial în dezvoltarea biologiei celulare
moderne”), cu referire la cercetările sale medicale efectuate la Institutul Rockefeller pentru Cercetări
Medicale).

De la stanga: a treia, a patra si a cincea persoana au format echipa castigatoare a Premiului Nobel
pentru Fiziologie si Medicina - 1994 (Albert Claude, Christian de Duve, George Emil Palade); a opta
persoana din fotografie fiind laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Alexandr Soljenitîn.
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George Palade a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1975. În 1989 a fost ales
membru de onoare al Academiei româno-americane de arte şi ştiinţe (ARA) la Universitatea din
California.
La 12 martie 1986, preşedintele Statelor Unite, Ronald Reagan i-a conferit Medalia Naţională pentru
Ştiinţă pentru „descoperirea fundamentală” a unei serii esenţiale de structuri complexe cu înaltă
organizare prezente în toate celulele biologice. În 2007, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat cu
Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Colan. A murit în Statele Unite la vârsta de 96 de ani.
Romania are pana in prezent 4 laureati Nobel născuți în această țară: Stefan Hell, Chemistry- 2014,
Herta Müller, Literature- 2009, Elie Wiesel, Peace- 1986 si George E. Palade, Physiology / Medicine,
1974.
Dr. doc. Ioan Moraru (născ. în Dârlos, jud. Sibiu) a făcut parte din boardul organizației „International
Physicians for the prevention of Nuclear War“ (n.r. – Medicii lumii pentru prevenirea războiului nuclear),
care în 1985 a primit premiul Nobel pentru Pace.

HERMANN OBERTH (Sibiu 25 iunie1894- 28 dec. 1989)
Hermann Oberth s-a născut la Sibiu, pe 25 iunie 1894. Poartă
numele de „părintele navigaţiei spaţiale” deoarece a fost primul care,
în ideea unui zbor cosmic real, a pus mâna pe rigla de calcul şi a
elaborat concepte şi proiecte de construcţie a rachetelor pe bază de
calcule numerice, astfel aducând invenţii şi idei noi privind construcţia
rachetelor moderne din ziua de astăzi. El este întemeietorul unei şcoli
de rachete a cărei emblemă este Werner von Braun, părintele
rachetei Saturn 5 şi a programului Apolo. Este numit de asemenea
părintele navigaţiei spaţiale deoarece el a luptat pentru ideea zborului
spre alte planete într-o perioadă când a întâlnit mulţi adversari şi
sceptici pe care a trebuit să-i combată pas cu pas, prin argumente
proprii, prin teorii ştiinţifice şi prin aplicaţii concrete. De asemenea
este cel care a creat şi a construit racheta cu combustibil lichid.
Legat de ideea zborului cosmic mai îndeaproape, pasiunea lui începe de la vârsta de 10 ani când tatăl
lui îi dăruieşte un telescop, păstrat astăzi în casa memorială de la Mediaş, iar mama îi dăruieşte la 12
ani cărţile lui Jules Verne „Călătorie de la pământ la lună” şi „Călătorie în jurul lunii”. Fascinat de cărţile
lui Jules Verne şi privind luna prin telescopul dăruit de tatăl său îşi întreabă tatăl la un moment dat dacă
se poate ajunge la lună. Tatăl fiind un medic renumit şi foarte pasionat de ceea ce făcea, îi spune că
orice se poate dacă îţi doreşti cu adevărat.
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HERMANN OBERTH împreună cu studentul său preferat WERNHER VON BRAUN
La 13 ani, prin calcul matematic, stabileşte că viteza de desprindere din spaţiul gravitaţional pe care o
calculează Jules Verne este corectă, că timpul de zbor până la lună este corect dar că Jules Verne
greşeşte când nu ţine cont de presiunea foarte mare care s-ar fi exercitat asupra celor din capsulă, şi
anume că era de 47.000 de ori mai mare decât ar fi suportat omul, ceea ce ar fi dus la dezintegrarea lor.
Tot legat de ideea zborului, de acea suprasarcină care s-ar fi exercitata asupra oamenilor, construieşte
la vârsta de 15 ani un carusel cu două braţe lungi de 35 de metri prin care încearcă să crească
acceleraţia, viteza, şi astfel prin calcul matematic stabileşte practic suprasarcina pe care o poate
suporta omul, între 6 şi 10 G, ceea ce nici în ziua de astăzi nu a fost combătut.
La 17 ani Hermann Oberth construieşte racheta cu combustibil lichid, racheta cu alcool şi oxigen lichid.
În 1912, la terminarea liceului, părinţii îl trimit la studii în Germania, la Facultatea de Medicină de la
Munchen. Face doar primul an pentru că începe primul război mondial şi este trimis pe front, la
regimentul 31 de la Sibiu. Fiind rănit pe front, se întoarce la Sighişoara unde lucrează ca agent sanitar
alături de tatăl lui. Este un moment care îl ajută să îşi continue cercetările privind starea de
imponderabilitate, acel fenomen care se manifestă în spaţiu, dar de data aceasta ajunge la un timp mai
mare de 30 de minute şi astfel constată că nu este letală pentru organism şi că aceasta se poate
perfecţiona si îmbunătăţi.
După terminarea războiului, în 1918, nu mai urmează Facultatea de Medicină ci îşi urmează visul
privind ideea zborului cosmic şi se înscrie la Facultatea de Matematică şi Fizică din Cluj. De aici pleacă
la Munchen, Gottingen şi Heidelberg pentru perfecţionarea pregătirii, îşi continuă cercetările şi astfel
descoperă racheta multietajată, racheta care să transporte oameni în lună. Scrie cartea „Racheta spre
spaţiile planetare”, cu care încearcă să îşi susţină licenţa la Heildeberg şi, fapt, curios lucrarea este
respinsă. În acea lucrare, abordează mai multe probleme, şi din punct de vedere mecanic al zborului, şi
din punct de vedere al medicinei spaţiale, şi din punct de vedere astronautic, astfel comisia neputând
să cuprindă toate domeniile despre care vorbea Hermann Oberth i-a respins lucrarea.
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Foarte dezamăgit se întoarce în ţară iar în anul 1923 facultatea din Cluj redeschizându-şi porţile el se
prezintă cu acel manuscris pentru a-şi susţine licenţa, fapt favorabil pentru el pentru că acea comisie îi
acordă licenţa. Îi acordă titlul de profesor, ceea ce îl stimulează în cercetare mai departe.
În 1925 se mută cu soţia şi cei 3 copii la Mediaş, oraş unde vine pe lume cel de-al patrulea copil al
familiei. Este profesor de matematică şi fizică şi în paralel îşi continuă cercetările. Începe şi scrie cea
de-a doua carte a sa, „Căile navigaţiei spaţiale”, pentru care este premiat cu 10.000 de franci de
Asociaţia Aeronautică Franceză, fiind prima carte de asemenea anvergură, este considerată Biblia
navigaţiei spaţiale. Aici construieşte racheta cu combustibil lichid, pe care o lansează în anul 1935,
Mediaşul este al patrulea oraş din lume din care s-a lansat o rachetă după Berlin, New Mexico şi
Moscova.

Wernher von Braun, părintele programului Apolo
- al lui Apolo 11 și al aselenizării.

In 1941 se stabileşte în Germania, lângă Nurumberg, acolo unde va trăi până la sfârşitul vieţii, unde
este şi înmormântat. Continuă să fie un specialist extrem de căutat în domeniu, şi mai publică alte două
volume, „Automobilul lunar” şi „Oameni în spaţiul cosmic”, ultima descriind acele staţii spaţiale în care
oamenii să îşi desfăşoare activitatea. Se pensionează în 1962, iar în 1969, când Neil Armstrong
zboară pe lună, este în tribună cu soţia lui Mathilde la invitatia realizatorului lui „Apolo 11” si al
programului aselenizarii, cel mai bun student al lui Oberth, Wernher von Braun. In interviul luat de
reporteri spune - „Sunt foarte bucuros că tot ce am prevăzut în prima mea carte, „Racheta spre spaţiile
planetare, s-a adeverit pas cu pas”.
În 1972 se întoarce în ţară cu soţia şi primeşte titlul de doctor honoris causa din partea facultăţii din
Cluj. În 1982 participă la festivităţile de aniversare a 25 de ani de la lansarea priumului satelit Sputnik.
Se stinge în Germania, pe 28 decembrie 1989, la vârsta de 95 de ani. Imobilul în care a locuit la
Mediaş a fost transformat în casă memorială şi inaugurat în 1994, la 100 de ani de la naşterea sa.
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Casa se află pe drumul care tranzitează Mediaşul spre Sighişoara, pe partea dreaptă cum se vine
dinspre Sibiu, fiind uşor de identificat deoarece are o rachetă amplasată chiar în faţă. Muzeul este
deschis de luni până vineri între orele 9:00 şi 17:00 şi sâmbătă şi duminică înntre orele 10:00-12:00.
Arhitectii si studentii arhitecti sunt asteptati aici, ei facand parte din familia inovatorilor si creatorilor.
Oare ei intuiesc ca aici a trait si a creat marele savant sibian care putea fi mare laureat al Premiului
Nobel?
NOTĂ – ca medieșan, cunosc câteva amănunte asupra acestui Muzeu. Demersurile pentru
realizarea unui asemenea muzeu au fost începute în anii 1980 și au durat mult timp, pentru că
închistarea societății comuniste din acea vreme era tot mai pregnantă. Succesul a venit prin
demersurile stăruitoare ale unor intelectuali din comunitatea germană sibiană și brașoveană, dar și
din comunitatea medieșană (prof. Doina Boilă, care, din poziția de administrație și domeniu cultural,
a tranșat atribuirea imobilului pentru muzeu, arh. Hermann Fabini ș.a.) Apoi am mai cunoscut un
inginer sibian, Liviu Fâciu, pasionat constructor de aeromodele funcționale (ajuns în Canada), care
a donat din lucrările sale excepționale (machete de rachete, navete NASA,etc.).

Mediaș - Casa memorială „Hermann Oberth” și „Hermann Stadt”- orașul lui Hermann, Sibiul.
Oberth se stinge în Germania, pe 28 decembrie 1989, la vârsta de 95 de ani. In decembrie 1989
romanii ieseau in strada la Timisoara, Bucuresti si Sibiu fiind preocupati de castigarea libertatii,
pentru un trai neingradit de granite. Au vrut sa redevina europeni.
Sa-l sarbatorim pe Hermann Oberth pe 25 iunie, ziua sa de nastere! Pe omul care a spart granitele
asa cum au facut ceilalti eroi romani ai inventicii si creativitatii: Traian Vuia , Aurel Vlaicu , Gogu
Constantinescu , Henri Coanda si George Emil Palade .
Sper ca se observa ca majoritatea celor de mai sus provin din Banat si Transilvania , Sibiul fiind
zona cea mai productivă... in savanti de nivel inalt. Și meșteri inventatori, cum a fost austriacul
Conrad Haas, naturalizat în garnizoana Sibiu, cel cu rachetele militare în trepte - pe la 1550 !!
Arh. Dorin BOILĂ.
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OCTAV DOICESCU

DE CE DOICESCU?
Subsemnatul am urmat Scoala de Arhitectură în perioada 1961- 1967. Profesorii noştri erau
modelele noastre; aşa era în vremea aceea...
DE CE, Doicescu? Primul motiv, legat de curiozitatea mea nativă, exersată probabil în
experienţele continuităţii pe mulţi ani în proiectare: existenţa importantei arhive Octav Doicescu la
Uniunea Arhitecţilor. Cum se proiecta în perioada interbelică?
DE CE, Doicescu? Al doilea motiv, legat de o revelaţie mai profundă legată tot de inegalabila
arhivă a profesorului arhitect: avea profesorul arhitect un secret al succesului?
Simpatia şi admiraţia creată mie de schiţele, crochiurile şi variantele de proiect din
“laboratorul lui Doicescu”, am numit astfel Arhiva Doicescu, ţin desigur de intropatie sau Einfuhlung,
termenul impus de Wilhelm
Worringer în filosofia şi estetica de
artă. Citind în româneşte
“Introspecţie şi intropatie”- lucrarea
filosofului german, înţelegem cum
contemplarea unei opere de artă te
pune în profundă legătură cu autorul
ei, relaţia privitor- creator fiind una
specială, legată de sensibilitatea şi
pregătirea amândoura.
Opera lui Doicescu poate fi
socotită operă de artă, autorul ei
urmând dealtfel Academia de arte
frumoase în paralel cu Scoala de
Arhitectură. Posibil ca, multor
arhitecţi români să le fi lipsit secretul
meşteşugului înaintaşilor şi
înţelegerea continuităţii construirii pe
pământul moştenit de la aceştia.
Doicescu este puţin cunoscut azi şi
arhiva cu lucrările sale este,
paradoxal, puţin cercetată.
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Al treilea motiv:

Octav Doicescu se dovedea a fi o personalitate emblematică pentru

arhitectura românească interbelică, perioadă care se doreşte a fi cunoscută mai profund, generaţiei
tinere fiindu- i ascunse sau minimalizate personalităţile perioadei cele mai fertile din cultura română.
Erau greu de ascuns însă, un Blaga, un Eliade, un Ţuţea, Noica sau părintele Staniloaie. In
plus, Octav Doicescu, prin inteligenţa şi profesionalismul său, dovedea că este posibilă adaptarea
într- o societate înfrânată de dictatura politicului.
Istoriografia săracă privitoare la Doicescu poate fi completată prin colecţionarea unor
documente privitoare la marele arhitect. Dacă fotografii importante, secvenţe din viaţa lui Octav
Doicescu, au fost puse la dispoziţie de dl. Andrei Doicescu şi de Cabinetul de Stampe al Bibliotecii
Academiei, dacă am colindat pe străzi, cu aparatul foto pregătit pentru a fotografia interioare şi
exterioare ale unor case investigate în arhivă şi apoi localizate în oraş, datele privitoare la persoana
Doicescu puteau fi completate prin colecţionarea unor documente privitoare la marele arhitect. Am
avut personal şansa de achiziţionare a 9 foi cu antet de la World' Fair New York- 1939 şi a cărţii de
vizită a prof. Doicescu- preşedinte de onoare al UA. Menţionez şi şansa neaşteptată de cumpărare
de la un târg de antichităţi a Legitimaţiei de liberă practică nr. 59/ 6 mai 1933 a lui Octav Doicescu,
piesă de colecţie, având semnăturile originale ale lui Doicescu şi ale rectorului Statie Ciortan (piesă
rămasă nevândută şi în prezent, din cauza sumei mari cerută de proprietarul ei).
În patru ani de studiu, motivaţia iniţială poate transforma cercetătorul, treptat, într- un
pasionat detectiv... La capitolul “Investigaţii legate de activitatea şi persoana arh. Octav Doicescu”
putem trece:

Ř descoperirea, prin dl. Andrei Noica, proprietarul imobilului din str. Mântuleasa nr. 28A, a locuinţei de

două apartamente - proprietate Florica Capră, ce s- a dovedit o inedită creaţie din 1935 a lui Octav
Doicescu (lucrare ce nu apare pe nici- o listă cu lucrări ale lui Octav Doicescu);
Ř procurarea şi studierea unor documente legate de proprietarii unor importante vile proiectate de Octav

Doicescu, ce a făcut posibilă prezentarea în lucrare a acestor imobile alături de succinte biografii ale
proprietarilor (destinul caselor fiind legat de cel al proprietarilor), prezentare inedită însoţită de
fotografiile acestora;
Ř necesitatea analizării “Dosarelor arh. Doicescu”, trei dosare cu peste 200 pag. de documente din

Arhiva Informativă a CNSAS; vom avea confirmarea imixiunii politicului şi nocivitatea sa asupra
societăţii civile.
Ř “descoperirea”existenţei unor foşti studenţi, asistenţi sau colaboratori ai prof. Doicescu, azi în afara

ţării, care au răspuns cu multă dragoste la solicitările de a transmite mărturii ce vor apărea în lucrare;
Ř descoperirea şi prezentarea “Colţului Octav Doicescu”, realizat la Librăria Bizantină în str. Bibescu

Vodă, de arh. Liliana Chiaburu (Anexa 8), cu participarea repetată a subsemnatului şi a invitaţilor săi la
lansările de carte organizate aici.
Ř descoperirea în marginea cimitirului Bellu a mormântului celor trei arhitecţi Octav, Aurel şi Anton

Doicescu înmormântaţi alături de Suzana Doicescu, soţia profesorului; se propune Uniunii
Arhitecţilor lăsarea unui semn de omagiu la mormântul arhitecţilor Doicescu.
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Arhitectura modernului tradiţional promovată de Doicescu poate va deveni o alternativă a
gândirii tinerilor arhitecţi, studenţi şi doctoranzi care împărtăşesc crezul profesorului Doicescu că
arhitectura este făcută pentru om şi contribuie la identitatea sa spirituală. In timpul studiului meu
pentru teză, l- am socotit pe Profesorul Doicescu un părinte de la care poţi învăţa mult mai mult
decât o poţi face în facultate sau în proiectare. Ca arhitect funcţionalist am aflat târziu că toţi marii
arhitecţi au ridicat frumosul deasupra utilului.
DE CE, Doicescu? Restituirea vieţii şi operei profesorului arhitect Octav Doicescu e
necesară ca tinerii să afle mai devreme că arhitectura practicată de ei le poate defini
personalitatea şi cultura. A lor şi a concetăţenilor. Restituirea ne oferă un profesor în plus, alături
de profesorii din actuala Scoală de Arhitectură; mai ales, că acest reputat profesor a fost
profesorul multor generaţii de profesori din învăţământul superior de arhitectură. Avem nevoie de
notorietatea unor arhitecţi de talia lui G.M. Cantacuzino sau Octav Doicescu ca o confirmare a
geniului artistic şi constructiv al românilor; restituirile marilor personalităţi le vor oferi tinerilor
exemplele de care au atâta nevoie. Exemplele oferite de arhitecţii străini ţin de modă; cele oferite
de arhitecţii români trebuie selectate cu grijă, făcute cunoscute în interiorul şi în exteriorul ţării,
niciodată subestimate.
Cu respect, vă asigur că Octav Doicescu nu a imitat pe nimeni, asa cum singur afirma în
lucrarea sa de doctorat despre Institutul Politehnic Bucureşti. Aştept totodată, critica noastră de
arhitectură să găsească un singur caz în care Doicescu a realizat o lucrare îndoielnică.
În spiritul restituirii utile a unei excelenţe în arhitectură, a fost întocmită lucrarea de faţă.

Dr. arh. Alin NEGOESCU
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Gala Forbes Life Awards
de la Camelia CAVADIA
tehnoredactare: Ana DONȚU

Cristina Căpitanu și Elena Oancea, creativele de la Lemon Interior Design,
au fost premiate la gala Forbes Life Awards cu premiul Best Design
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Pe 28 iunie, în cadrul
galei Forbes Life Awards,
Lemon Interior Design a
primit distincția Best Design
din partea prestigiosului
brand Forbes. Cristina
Căpitanu și Elena Oancea,
creatoarele boutique-ului de
design interior, au fost
premiate în cadrul unui
eveniment de gală pentru
viziunea inovatoare în
designul contemporan de
interior, profesionalism, dar
și pentru

pasiunea și

preocuparea constantă pentru calitate și frumos. Eveniment marca Forbes Life, Gala Forbes Life Awards i-a
premiat pe cei mai importanți actori din domeniul de business-lifestyle de anul acesta.
„Lemon Interior Design este pentru noi mai mult decât un job, este un stil de viață. Tocmai de aceea,
venind din partea unei reviste și a unui brand atât de prestigios, Forbes, acest premiu ne onorează. Suntem
bucuroase că eforturile noastre sunt apreciate, mai ales că designul este o muncă delicată, care cere
imaginație, dar și una în care trebuie să te dovedești a fi un aprig organizator și un fin psiholog”, mărturisește
Cristina Căpitanu.
„Suntem onorate să primim această distincție, pentru care mulțumim publicației Forbes Life. Ne facem
meseria cu multă pasiune, dăruire, entuziasm și ne propunem să nu ne abatem de la principiile care ne
ghidează zi de zi la birou: servicii de calitate, originale, durabile pentru clienții care ne calcă pragul. Lemon
Interior Design este un vis început acum 11 ani, este un drum la care am pornit cu implicare totală din dorința
de a aduce piața de design interior din România la un nivel occidental. Fiecare proiect încheiat cu succes,
fiecare client fericit și mulțumit, fiecare apreciere sau premiu reprezintă pentru noi confirmarea că trebuie să
mergem mai departe pe acest drum”, adaugă Elena Oancea.
Lemon Interior Design este un boutique de design interior de numele căruia se leagă unele dintre cele
mai spectaculoase amenajări de interioare din Capitală. Elena Oancea si Cristina Căpitanu au primit premiul
pentru design vizionar în 2015 acordat de divizia de design interior a revistei Casa Lux, dar și premiul pentru
categoria cea mai bună amenajare de locuință privată oferit de ELLE Decoration în cadrul ELLE Decoration
Romanian Design Awards. Cu specializări efectuate la Milano, Londra și New York, Elena și Cristina sunt
autoarele unor proiecte mari de design, printre care One Herăstrău Park, One Floreasca Lake, Madrigalului
Residence, Spitalul Ponderas, Asmita Gardens.
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EXPO „Arhitectura Interbelică
a Bucureștiului și Regalitatea”
de la arh. Mihai Iacob MAICOVSCHI
tehnoredactare: Ana DONȚU

40

Primim de la cititori

Am primit
pe adresa redacției această
scrisoare deschisă din partea dl-ui arh. Luca
Matei STOIAN, adresată președintelui Filialei
UAR Gorj Mihai Iacob MAICOVSCHI, pe care
o reproducem în cele ce urmează.

Stimate domn,
În urma unei cercetării amănunțite atât în
România cât şi în Italia, ca bursier „Vasile Pârvan”
la „Accademia di Romania” în Roma, am plăcerea
să vă prezint expoziția : ARHITECTURA
INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI ȘI
REGALITATEA.
Expoziția, componentă a proiectului
cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și
Regalitatea”, pune în valoare identitatea culturală
și istorică, contribuind la integrarea acesteia în
spațiul european.
Expoziția, ce a fost găzduită de Muzeul
Municipiului București, în holul central al Palatului
Suțu, în perioada 1-15 noiembrie 2017, a cuprins
30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor
edificii de arhitectură modernă relevante, lucrări
reprezentative pentru arhitectura modernistă a
Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este
considerat capitala est - europeană cu cele mai
numeroase monumente de arhitectură
modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în
perioada interbelică. Vernisarea expoziției și
lansarea catalogului bilingv au avut loc în data de 7
noiembrie 2017.

„Ceea ce a reușit arhitectul Luca Matei Stoian,
este să realizeze o expoziție absolut remarcabilă,
cu o deschidere de orizonturi și ea absolut
remarcabilă. În orice caz lui Luca Matei Stoian îi
datorăm această deschidere, care nu contează
numai pentru istoria arhitecturii ci contează
pentru întreaga istorie a culturii Românești.”
Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu
Președintele Secției de Arte, Arhitectură și
Audiovizual a Academiei Române
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Proiectul a fost realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București. Acest proiect cultural a fost
finanțat în cadrul Programului cultural „București Oraș participativ” de către Primăria Municipiului București
prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.
În vederea promovării patrimoniului construit de arhitectură modernă din Capitala României,
consider salutară si oportună expunerea acestei expoziţii de fotografie de arhitectură la Târgu Jiu cu
sprijinul UAR, OAR, UAP Filiala Gorj, prin integrarea sa ca eveniment inclus în programa culturală a
Anului Centenar 2018 - „Centenarul Marii Uniri” și a „ Anului European al Patrimoniului Cultural”.
Vă rog să primiţi, domnule arhitect, expresia înaltei mele consideraţii.
dr. arh. Luca Matei Stoian
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ZILELE DESCHISE LA
CULA NEAMȚU-CORNOIU

de la arh. Mihai Iacob MAICOVSCHI
foto: arh. Cristian GALMA
tehnoredactare: Ana DONȚU
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În cadrul manifestării „SĂPTĂMÂNA
PATRIMONIULUI PRIVAT EUROPEAN”, în data de 1
iunie, a avut loc la Curtișoara-Gorj, sub
patronajul familiei Bortnowski – proprietara
domeniului Culei Neamțu / Cornoiu, evenimentul
„ZILELE DESCHISE LA CULA NEAMȚU-CORNOIU”,
organizat de arh. Pierre Bortnowski.
La invitația lansată prin mass media de către
ospitaliera gazdă arhitecților și publicului
interesat, au răspuns colegi membri ai U.A.R.Filiala Gorj, Filiala Teritoriala O.A.R.-Oltenia
Rep. Gorj, precum și invitații dlui Pierre, familii
de arhitecți români care-și desfășoară activitatea
în țară și în Europa.
Evenimentul s-a petrecut în aer liber, în
mirificul peisaj al locului, constând în mese
rotunde, discuții, vizitarea Culei, Conacul
Neamțu, a acareturilor vechi, recent restaurate
impecabil de proprietari prin eforturi proprii,
precum și a construcțiilor nou realizate prin
tehnici tradiționale locale. O bună parte a
acestora sunt rezultatul „taberelor de
construcție & restaurare de vară” ce au loc de 11
ani aici, prin participarea studenților români și
străini, de la școli de artă și arhitectură,

sub

îndrumarea și suportul fam. Bortnowski următorul workshop urmând să aibă loc între 14 și
28 Iulie 2018.
Ospitalitatea gazdelor, bine cunoscută în
zonă, a fost dovedită și de această dată prin
amabilitatea și căldura cu care am fost primiți,
concretizată târziu în noapte prin focul de
tabără, care a finalizat vizita.
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A fost o experiență minunată pentru care le
suntem recunoscători gazdelor-proprietari-organizatori
și vă

recomandăm că atunci când veți ajunge pe

meleaguri gorjene să vizitați Cula Neamțu-Cornoiu de la
Curtișoara (cca12 km de la Târgu-Jiu spre Defileul Jiului)
spre bucuria dumneavoastra și a proprietarilor care nu au
condiționat niciodată accesul în

incinta proprietății,

având în același timp și ocazia de a viziona și Muzeul
Satului Curtișoara cu un patrimoniu construit remarcabil,
în proxima vecinătate. Nu veți regreta.
Arh. Mihai Iacob Maicovschi
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INTERVIU

cu arhitectul Romeo BELEA

de la arh. Gheorghe IONAȘCU
tehnoredactare: Ana DONȚU
preluat de pe https://adevarul.ro
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Primim de la cititori
Hotelul Intercontinental, Teatrul Național „I. „Weekend Adevărul“: V-a povestit cineva din
L. Caragiale“ și Complexul Studențesc Grozăvești familie despre ziua în care v-ați născut?
sunt doar câteva dintre elementele așezate de

Romeo Belea: Și mama, și tata, și rudele. M-am
arhitectul Romeo Belea (85 de ani) pe harta născut la Tulcea. Mama mea era constănțeancă,
Bucureștiului. În acest interviu, el nu își amintește tata era dintr-un sat de pe Târnava Mică – nu i-am
doar de proiectele mari, ci și de unele mai mici, întrebat niciodată unde s-au întâlnit – și au plecat la
precum înmormânatarea manualelor de limba Tulcea să-și vadă ea bunicii. Aveau un conac cu o

latină, în curtea liceului.

cramă imensă și cu un pridvor care dădea spre vie.
Într-o seară, pe mama au apucat-o durerile și m-a

Romeo Belea crede că școala, familia și născut la 5.00 dimineața. Tata stătuse toată
prietenii au creat scutul care a ținut la distanță noaptea și degustase din ce era în cramă, alături de
atmosfera apăsătoare din anii comunismului. S-a cumnatul lui. Au stabilit ei – erau în pridvor și
întâlnit de mai multe ori cu Nicolae Ceaușescu, însă vedeau luna plină – că, dacă se naște băiat, o să-l
un moment bine ancorat în memorie e cel legat de cheme Romeo, și, dacă e fată, Julieta. Bunicii
Teatrul Național „I. L. Caragiale“, când, nemulțumit
de fațadele clădirii, acesta i-a cerut să le
înlocuiască, ca să se apropie de arhitectura

mamei au zis, totuși, să adauge și un nume de sfânt
și au ales Ștefan, cum îl chema pe fratele mamei.
Am rămas acolo trei luni, după care ne-am dus la
Târgu Mureș, unde locuiam de fapt. Dar am mers de

socialistă. „Despre una dintre săli, care arsese, m-a multe ori la Tulcea, cât a mai existat casa. Pe urmă
întrebat câte locuri a avut. Fuseseră 900. O voia de s-a demolat, în ’70 și ceva, și n-am mai călcat
1.500. I-am explicat că la teatrul de dramă esențial niciodată acolo, chiar dacă am trecut aproape în
este să vezi și să înțelegi, nu să auzi. Mulți aud și nu fiecare an prin Tulcea. Am două nepoate care își
înțeleg, sunt două fenomene diferite în acustică“, petrec vacanțele în România și vor întotdeauna o
povestește astăzi Belea. Până la urmă, Ceaușescu l- săptămână de pescuit în Deltă. Nu mă mai opresc,
a îndepărtat de șantier, unde arhitectul a revenit

pentru că orașul cu blocuri nu-mi mai spune nimic.

abia după 2006, întâi pentru expertiza tehnică. Din
pricina fațadei adăugate înainte de Revoluție, un
cutremur puternic ar fi destabilizat cu ușurință
clădirea, așa că Belea a coordonat remodelarea
teatrului. Arhitectul are o sumedenie de amintiri și
puține regrete. Îi pare rău, de pildă, că se împacă
doar cu franceza și cu engleza. În Târgu Mureș, unde
a locuit în primii cinci ani ai copilăriei, vorbea limba
maghiară, dar apoi, când s-a mutat cu ai lui la
Craiova, nu s-a mai atins de ea. Și a uitat-o. În
Oltenia, a învățat la o școală primară nemțească,
dar, în următorii ani, a uitat și limba germană, căci
n-a mai studiat-o la Colegiul „Carol I“.
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Primim de la cititori
Ce mai țineți minte despre anii petrecuți în Târgu Era Al Doilea Război Mondial.
Mureș?
Da, abia începuse. Eu am intrat la școala primară în
Puține lucruri, pentru că n-am stat acolo decât până ’39.
când am împlinit 5 ani. Tata era directorul civil al
Liceului Militar din Târgu Mureș, unde era și Existau discuții despre asta la școală sau în
directoratul liceelor militare. Dar a fost rugat să se familie?
ducă la Craiova, când s-a înființat un alt liceu,
pentru un an sau doi, ca să îl pună pe picioare. Tata,
când a auzit de Oltenia... Și am rămas acolo, pentru
că între timp s-a cedat Ardealul.

În familie sigur că da, pentru că tata era un
admirator al culturii germane, dar nu al nemților, în
comportarea lor de atunci, care a fost pentru el,
probabil – n-am vorbit despre asta – un șoc. În

De ce nu voia să se mute în Oltenia?

Craiova au fost trupe germane puține, le vedeam,

Era obișnuit cu lumea asta ardelenească foarte dar nu pot să spun că le-am simțit prezența. Pe mine
civilizată, numai că, după vreun an, chiar dacă nu s- nu m-au interesat, pentru că aveam alte
ar fi cedat Ardealul, nu s-ar mai fi întors. Craiova preocupări.
era un oraș surprinzător: avea Teatru Național și
Filarmonică. Până la urmă, am încercat să devin și

Liceul tot în Craiova l-ați terminat?

eu oltean.

Da, vizavi de școala germană erau două licee

Cum poți să devii oltean?

celebre: cel de fete, „Elena Cuza“, și Colegiul
Național „Carol I“. Tata mi-a spus: „Să nu cumva să-

Oltenii au un caracter special. De multe ori, am stat ți treacă prin minte să dai examen de admitere la
de vorbă cu doamna Ispas (n.r. – Sabina), probabil
Liceul Militar, că nu te vreau acolo“. Nu eram un tip
cea mai mare etnoloagă a noastră, care nu e
ușor de stăpânit și probabil nu voia să am eu sau să
olteancă și, odată, mi-a spus despre olteni că sunt
aibă el probleme mai târziu. M-am înscris singur la
foarte solidari între ei.
admitere la „Carol I“, am intrat și pe urmă a trebuit
V-ați obișnuit repede în noul oraș?
să dau un concurs ca să intru și în corpul bursierilor.
Părinții m-au dat la grădiniță, dar după prima zi am

L-am dat, l-am luat și acolo rămâneai cu două

refuzat să mă mai duc. Nu mi-a plăcut. Problema condiții: să nu ajungi corigent și să ai media
era că amândoi erau profesori și tata era și foarte generală minimum 8.50 la sfârșitul fiecărui an. Și
ocupat. Țin minte că el era un admirator al culturii am avut grijă să nu depășesc cu mult niciodată.
germane și franceze, pentru că își făcuse studiile ca
bursier și într-o parte și în alta. La 12 ani a plecat de
la țară la Blaj pentru liceu, după ce taică-su i-a Articolul îl puteți citi în întregime pe următorul
spus: „Gheorghe, mi-a zis învățătorul că ție îți place
link: https://adevarul.ro/cultura/arte/interviucartea. Te duc la Blaj“. Probabil de asta, în Craiova,
romeo-belea-arhitect-dupa-conflictul-ceausescutata m-a dat la o școală primară germană.
fost-inlocuit-teatrul-nationalÎnvățătorii erau preoți și patru ani am suportat
1_5b371a34df52022f75aeeae0/index.html
rigorile unui sistem disciplinat.
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

LANSAREA LA SIBIU A NUMĂRULUI
ANIVERSAR AL REVISTEI „ORAȘUL”
de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU
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În 4 iunie a avut loc la Sibiu, în holul festiv al Bibliotecii Naționale ASTRA, lansarea numărului 4445/2018 al revistei de cultură urbană ORAȘUL, care este editată de 4 ori pe an în Cluj-Napoca, de către
un larg colectiv multidisciplinar de specialiști, sub egida Fundației „Carpatica”.
Colegul nostru arhitect Ionel Vitoc, fermentul acestei fundații, a reușit să coaguleze o echipă dintre cei
mai titrați intelectuali ai cetății universitare clujene și să scoată fiecare număr al revistei ca un adevărat
volum de interferențe spirituale, perfect integrat tradiției transilvane din capitala intelectuală a
Ardealului. Specificul și prospețimea acestei publicații sunt vădite prin temele predilecte abordate –
istorie, artă, urbanism și arhitectură, biografii culturale și interferențe spirituale peste granițe.
Numărul prezentat este expres legat de Centenarul istoric al României Mari, dar și de aniversarea a 70
de la fundarea statului modern Israel. Ca de fiecare dată, dar mai evident în acest an, revista Orașul își
probează rolul strategic de bastion al unei rezistențe culturale, tot mai necesare în arena unui război
spiritual care macină fundamentele statului român. Va rămâne ca o redută a intelectualilor onești și
vizionari, care au ales din nou, în spațiul tansilvan, să fie ochiul și mintea trează în vremuri grele !
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

„LITURGHISIRI ÎN ADÂNCURI”
Frescele Bisericii Ortodoxe din satul Vința

de arh. Dorin BOILĂ

tehnoredactare: Ana DONȚU
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În holul pentru expoziții al Primăriei Sibiu s-a deschis în a doua decadă a lunii iulie o expoziție itinerată
prin mai multe centre universitare ale țării : este vorba despre o biserică ortodoxă din zona Roșia Poieni,
ai cărei pereți au început să fie cuprinși de apele în creștere ale lacului cu steril Valea Șesii, deversat de
exploatarea de minereu din zonă. Pe lângă drama satului Vința (comuna Lupșa), care s-a depopulat
tocmai din cauza fermentului economic-minier de care s-a bucurat o vreme, are loc o dramă legată de
dispariția unei valori patrimoniale : „ Nu este vorba de o simplă biserică, ci de un simbol cultural și
identitar din Țara Moților, pe cale de a fi distrus de iresponsabilitatea noastra.”
Aserțiunea aparține doamnei Raluca Prelipceanu, iconar și restaurator de artă, care de câțiva ani se
luptă pentru salvarea măcar a frescelor din această biserică, unele pictate pe tencuială, altele direct pe
lemn. Acestea sunt opera unui maestru cunoscut în Transilvania, care a lucrat pentru Vința la 1820 –
Simion Silaghi-Sălăgeanu, ce a activat în centrul de iconari Abrud.
Cu același prilej, doamna Prelipceanu și-a lansat și albumul Liturghisiri în adâncuri, care cuprinde
totalitatea documentației fotografice asupra capodoperei lui Silaghi-Sălăgeanu, pe marginea
demersurilor de salvgardare a bisericii și picturii sale având loc un amplu dialog cu cei prezenți la
vernisaj. Episodul Vința este emblematic pentru soarta monumentelor de artă și arhitectură în România
de astăzi, pentru cedările, trădările deontologice și spirituale, lipsa de patriotism și forță moral-creștină a
comunităților respective, dar și a breslelor interesate, ca să nu mai vorbim de autorități și politicieni!
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Ce este de reținut, din toată istoria așezărilor și ctitoriilor Munților Apuseni, este că bogăția resurselor
subterane nu generează inerent o continuitate a dăinuirii comunităților acolo, și cu atât mai puțin un
angajament social de transmitere a tezaurului patrimonial generațiilor viitoare ! Patrimoniul material și
imaterial acumulat în acea zonă are o soartă fluidă, ceea ce constituie, în fond, un adevărat pericol
strategic pentru valorile identitare ale națiunii.
Toate acestea se petrec în anul Centenarului României Mari - în paralel cu o acțiune de zeci de ani, de
partea cealaltă a munților, unde s-a dovedit că se poate prezerva aproape intactă o comunitate alogenă,
construită tot pe minerit, dar a cărei moștenire urbanistică-arhitecturală-și de patrimoniu imaterial
generează o prosperitate contemporană exemplară – satul Rimetea, de sub Munții Trascăului...
Arh. Dorin BOILĂ

56

57

SFÂRȘIT

58

Echipa de redacție:
Mircea ȚIBULEAC - redactor șef
Ana DONȚU - redactor și tehnoredactor
Dorin BOILĂ - redactor
Redactori asociați:
c. arh. Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA
Corector: Claudia ȘTEFĂNESCU

Contacte:
Uniunea Arhitecților din România Filiala
Sibiu
Adresă temporară: str. Calea Cisnădiei 64,
Sibiu
Tel: 0371.399.192
Email: filiala@uarsibiu.ro
Adresă web: http://www.uarsibiu.ro/

foto din cadrul expoziției „Haz de necaz” de Ioana MAMALI
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