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tehnoredactare: Ana DONȚU

Expoziția Atelier

SEMNAL 2
tehnoredactare: Ana DONȚU

U

NIUNEA ARHITECȚILOR DIN

ROMÂNIA, cu sprijinul Filialei UAR din
Sibiu, a făcut o donație Bibliotecii ASTRA
din Sibiu, care a constat în sute de volume și
reviste de arhitectură, îmbogățind în acest
fel patrimoniul bibliotecii. Cărțile au ajuns
pe data de 18 octombrie 2016, cu un mare
aport contribuind domnul arhitect Mircea
ȚIBULEAC, președintele Filialei UAR din
Sibiu, care s-a implicat în transportarea
volumelor. La primirea donației a fost
prezent directorul bibliotecii ASTRA,
domnul Silviu BORȘ, aducând mulțumiri
UAR și persoanelor implicate.
Prin acest gest, Uniunea Arhitecților
din România urmărește să realizeze pași în
atingerea obiectivului de a se implica în
viața societății civile, în acest caz
contribuind la îmbogățirea fondului de
carte a filialelor Bibliotecii Astra din
cartierele sibiene și bibliotecile comunale
din județul Sibiu.

Cărți pentru Biblioteca ASTRA

SEMNAL 3
tehnoredactare: Ana DONȚU

Destine Paralele

SEMNAL 4

Tendințe contemporane în arhitectură

tehnoredactare: Ana DONȚU
Tendințe contemporane în arhitectura pentru educația pre-universitară,
7 noiembrie 2016
Sala Frescelor UAUIM București,
str. Academiei 18-22
Colegii arhitecți, profesori și doctoranzi interesați de subiect sunt invitați la o dezbatere/colocviu:
Tendințe contemporane în arhitectura pentru educația pre-universitară, 7 noiembrie 2016 Sala Frescelor
UAUIM București, str.Academiei 18/22
Colocviul își propune reunirea și publicarea experienței de legislație, de proiectare și expertiza
existentă în domeniul arhitecturii contemporane în domeniul educației pre-universitare. În vederea
edificării viitoare a acestor grădinițe, școli noi, licee și centre de zi în România rurală și urbană, este
momentul să adunăm împreună expertiza deja existentă. Scopul este publicarea unui ghid de bune
practici și a unui viitor normativ de proiectare. În acest scop, aducem împreună un numor de tineri
specialiști care și-au dedicat studiile doctorale unui asemenea subiect insuficient cercetat și dezvoltat în
țară. Prezența conducerii ministerului de profil este o dovadă în plus că tema este serioasă, gravă chiar și
că soluțiile ei vor fi sprijinite să capete contur de expertiză și realitate.
Programul colocviului:
09.30 Deschiderea oficială. Cuvânt de bun venit al Rectorului UAUIM, prof. dr. arh. Marian
MoiceanuCuvânt de deschidere a colocviului rostit de ministrul Educației, dl. prof. dr. Mircea Dumitru
Prezentarea temei și o introducere a oaspetelui colocviului, făcute de secretar de stat Gheorghe Pătrașcu
10.00 – 11.00 Conferința oaspetelui colocviului, arh. Alain Manoilesco, Franța, de prezentare a
arhitecturii proprii de școli și licee
11.00 – 11.30 Pauză de cafea
11.30 – 13.00 Prezentări de referate: legislația în vigoare și limitele ei, probleme de autorizare sanitară și
ISU a școlilor existente, arhitectura prezentă a școlilor din Europa
13.00 – 14.00 Pauză de prânz
14.00 – 15.30 Prezentări de referate: exemple de bune practici din lume, condiționări psiho-spațiale ale
școlilor noi
15.30 – 16.00 Pauză de cafea
16.00 – 18.00 Masă rotundă, moderator prof. dr. arh. Augustin Ioan, director CSUD UAUIM: Contribuții și
concluzii la un ghid de bune practici în arhitectura viitoare pentru educația pre-universitară din România

SEMNAL 5
tehnoredactare: Ana DONȚU

Eveniment care a avut loc la IAȘI

INFO 1

Trienala de Arhitectură East Centric

de Ana DONȚU
foto&video arh. Mircea ȚIBULEAC

Modulul II. Premiile Arhitext

C

ea de-a II-a ediție a Trienalei de

Arhitectură East Centric continuă ı̂ntre
23-25 septembrie cu prezentă rile publice
ș i jurizarea Premiilor Arhitext East
Centric, arhitecți din mai multe țări stră ine
venind să -ș i adjudece premiile pentru
arhitectură ș i design est-european.
Deschisă pe 16 septembrie, Trienala
de Arhitectură a continuat cu prezentă rile
din al doilea modul - Premiile Arhitext East
Centric. 26 de proiecte din toate ț ările
regiunii au fost nominalizate ș i expuse la
ArCuB Gabroveni, autorii lor urmâ nd să
susțină vineri ș i sâ mbă tă prezentă ri publice
ı̂ n sesiuni de jurizare dedicate celor 5
secț i uni. Câ ș tigă torii au fost anunț a ț i
duminică, la ora 18:00, ı̂n cadrul unei
ceremonii ce a avut loc la Sala Media a
Teatrului Național din Bucureș ti.

După o selecție minuțioasă ce a luat ın
̂
considerare toate proiectele realizate ı̂n
ultimii 3 ani ı̂n țările din regiune, 26 de
proiecte au fost nominalizate la cele cinci
categorii de concurs. Autorii lor au fost
prezenț i ı̂n Româ nia pentru a-ș i susț ine
proiectele ı̂ n faț a juriilor formate din
renumiți arhitecți.
Premiile pentru categoriile
Regenerare, Clă diri Rezidenț iale, Clă diri
Publice, Amenajă ri Interioare ș i Amenajă ri
Exterioare au fost prezentate de: Vlad
Alexandrescu - istoric, profesor, ministru al
culturii (2015-2016); Gheorghe Pătrașcu Secretar de Stat MENCȘ , fost arhitect-ș ef al
capitalei; Șerban Țigănaș - preș edinte al
Ordinului Arhitecților din Româ nia; Mihaela
Dedeoglu - realizator de radio; Dietmar
Feichtinger (Franța / Austria) - maestru al
podurilor contemporane ș i preș edinte al
juriului competiț i ei; renumiț i arhitecț i
(practicieni ș i teoreticieni), membrii ai
juriului PAEC: Mihael Dešman (Slovenia) profesor la Universitatea din Ljubljana),
Vanja Ilic (Croaț ia) - câ ș tigă toare a
Premiului Arhitext East Centric pentru
design interior la ediț ia din 2013), Jurij
Kobe (Slovenia), Vlad Gaivoronschi
(Româ nia) - profesor ș i arhitect timiș oarean,
parte a unuia dintre cele mai importante
birouri de arhitectură din Româ nia,
Aleksandar Jankovic (Serbia/Franța).

Secț iunea „Clădiri Rezidențiale” a
reunit 26 de proiecte - obiecte construite,
va r i a te c a s c a ră , p ro g ra m , b u g e t ș i
amplasament (context urban ș i extraurban), locuințe individuale, de vacanță ș i
locuinț e colective, din diferite contexte
sociale ș i culturale, după cum mă rturiseș te
Boris KORUZNJAK, profesor titular ș i decan
al Facultă ții de Arhitectură , Universitatea din
Zagreb (Croația). „Majoritatea proiectelor au
o calitate conceptuală aparte, atât în relația
cu situl, cât și ca expresie arhitecturală. Unele
dintre proiecte manifestă un grad sporit de
complexitate în raport cu scara programului.
Caracterul inovator al clădirii în relația cu
mediul natural/construit, precum și în relația
cu contextul contemporan în ansamblu, este o
trăsătură ce poate fi regăsită la majoritatea
lucrărilor”, spune el.
Proiectul câ ș tigă tor la această secțiune
este „Ansamblul de locuințe în București”
re a l i z a t d e A D N BA ( a u to r i : A n d re i
Șerbescu, Adrian Untaru, Claudiu Forgaci,
Valentina Țigâră, Bogdan Brădățeanu,
Simina Ignat), un premiu ce se adaugă la
deja mult-premiatul proiect româ nesc.
Șerban ȚIGĂNAȘ: „Casele sunt pentru
a fi locuite, dar cât de mult sunt pentru a fi
văzute și arătate? Din îmbinarea celor două,
trecute bine prin aspirația arhitectului de a
face parte din aventura fiecărui proiect, au
apărut casele. Mă întreb, după ce am avut
șansa să privesc lucrări venite din atâtea
spații culturale central și est-europene, spre ce
viitor se îndreaptă arhitectura prin locuințe?
Răspunsul e, firește, al fiecăruia, pentru că
suntem atât de diferiți! Totuși, condiția umană
păstrează, în pofida diferențelor, care sunt
mai mult variațiuni decât direcții divergente,
un același și același drifting, pe temele date.”

Dietmar FEICHTINGER,
președintele juriilor: „Concursul Premiile
Arhitext East Centric 2016 este emblematic
pentru scena arhitecturală plină de vitalitate
a europei Centrale și de Est, în căutarea
propriei identități în interiorul unei abordări
globale contemporane. Diversitatea și
calitatea de ansamblu a proiectelor este
remarcabilă, acestea fiind inspirate de
condițiile actuale și răspunzând dorinței de a
trăi într-un mediu armonios. Prelucrarea
senzuală a materialității într-o expresie
asumat modernă a devenit o temă comună.
Arhitectura ca reflecție a unei societăți
deschise, egalitare și tolerante constituie un
important dezirat.”
Arpad ZACHI, directorul Trienalei
de Arhitectură East Centric: „Rolul / rodul
„Premiilor Arhitext East Centric 2016” este și
de această dată să identifice, pe vasta
întindere a oceanului de clădiri și amenajări
marcate de instrumentalitatea economicofinanciară (neo)liberală și politico-socială
(corectă), pe de o parte, și de cea
tehnică/tehnologică, pe de alta, a unor mici
insule de arhitectură, care poartă cu ele încă
(în)semnele unui context/unor narațiuni
culturale, geografice și istorice. Deriva lor, deși
evidentă, pare să fie un mijloc de adaptare
eficient, pentru contracararea crizelor
masive, din ce în ce mai numeroase și mai
diverse. Dar pericolul/provocarea cea mai
mare pentru aceste insule desprinse din
continentele de normalitate (umană) de mult
dispărute, ca în cazul iceberguri-lor, rămâne
fenomenul „încălzirii globale” și consecințele
acestuia - eroziuni ale geografiei locale,
dislocări ale spațiului și timpului istoric,
rupturi ale țesutului și ale texturilor
i d e n t i t a re , ș t e rg e re a d i f e re n ț e i ș i a
diferențelor, prăbușiri ale ecosistemelor
culturale, iar în final topirea și dispariția lor în
supa primordială a oceanului. Dar până
atunci, trebuie să ne bucurăm de găsirea unor
noi insulițe și regăsirea altora mai vechi. PAEC
este o formă de a împărtăși această bucurie.”

Pentru secțiunea „Clădiri publice”,
Vlad Alexandrescu a decernat premiul
biroului Radionica Arhitekture din
Croația, asociat cu Vanja Ilić . Echipa (Iva
Pejić, Goran Rako, Josip Sabolić, Mario
Škarijot, Vanja Ilić) a fost nominalizată
pentru proiectul Muzeului Culturii
Vucedol din Vukovar, Croația.
Ministrul Culturii ın
̂ perioada 20152 0 1 6 a a c o r d a t p r e m i u l d u p ă c e
nominalizații categoriei au fost prezentați de
arhitectul sloven Mihael Dešman.
Miha DESMAN, membru al echipei
redacționale a Editurii Krt, a revistei pentru
teorie de arhitectură AB, precum ș i a revistei
pentru teorie ș i practică ı̂ n domeniul
planifică rii spaț i ale Creativity Game,
profesor la Universitatea din Ljubljana:
„Lista proiectelor din cadrul secțiunii Clădiri
Publice a fost destul de lungă - ca membri ai
juriului, am putut alege dintre 30 de proiecte
interesante, finalizate în ultimii ani. Toate
proiectele înglobează gândirea și imaginea
culturii arhitecturale contemporane din
Europa Centrală și de Est. Puse laolaltă,
acestea constituie o amplă trecere în revistă și
o resursă de informații privind dinamica
scenă arhitecturală. … Voi încheia citându-l
pe Tadao Ando: „A gândi arhitectural nu
înseamnă numai a gestiona factori exteriori
sau a rezolva chestiuni ce țin de funcțiune.
Datoria noastră este să creăm spații
arhitecturale în care omul poate experimenta
- la fel ca în poezie sau muzică - surprize,
descoperiri, satisfacție intelectuală, liniște și
bucuria vieții.”

Arh. Mihai PIENESCU : „Ca pentru
orice concurs serios notarea proiectelor s-a
făcut ținând seama de criteriile generale (9 la
număr) și de cele particulare (5 la număr) au
ales - în unanimitate - 11 proiecte ca fiind nenominalizabile, alte 19 rămânând a-și disputa
cele 5 poziții ale finalei. Așa începe sinuosul
drum printre … discursuri și gusturi, concepte
și opțiuni, istorii și atitudini. … Nu îl contrazic
pe Hayao MIYAZACHI care - considerând o
mare parte a culturii contemporane ca „lejeră,
superficială și falsă” - spune, „fără multă
glumă”, că așteaptă o eră apocaliptică în care
„ierburile sălbatice vor acoperi Pământul”.
Eră în care existența refugiilor (Călțun prefigurare a viitorului? (proiect participant)
pare necesară. Până atunci să ne bucurăm
când macaralele împânzesc cerul, când ies
case din pământ și piatră seacă, când
festivaluri și concursuri de arhitectură se
întâmplă.”
Alexandru BELDIMAN, membru ș i
fost preș edinte al Uniunii Arhitecților din
Româ nia, preș edinte al Fundaț iei pentru
Arhitectură ș i Urbanism „Simetria”:
„Exercițiul judecării mi-a produs o mare
bucurie, am văzut lucrări de bună calitate și
nu de puține ori de foarte bună calitate. …
Parcurgând aceste proiecte, consider
remarcabilă inițiativa Arhitext întru
organizarea trienalei. Punerea la un loc a
atâtor proiecte de calitate din Europa „Estului
naivităților noastre” este mai mult decât utilă,
este NECESARĂ.”

La secț iunea „Design interior”
premiul a mers la arhitecții Iva Letilović,
Igor Pedišić de la AB Forum (Croația)
pentru amenajarea Expoziției permanente
a Muzeului de Arheologie din Zadar.
S e c ț i u n e a a fo s t p re z e n t a t ă d e
Constantin Gorcea – preș edintele OAR
Filiala Nord-Est, iar premiul acordat de
Mihaela Dedeoglu – realizator RFI
Româ nia.
Vanja ILIC, câ ș tigă toarea concursului
Premiilor Arhitext East Centric 2013,
secțiunea Amenajă ri interioare: „Impresia
generală asupra tuturor proiectelor înscrise
în concurs este una de optimism și atmosferă
creativă, ceea ce poate coagula o viitoare
scenă arhitecturală plină de consistență și de
vigoare. … Majoritatea lucrărilor
nominalizate exprimă un mod subtil și atent
de folosire a materialelor în forma și nuanțele
proprii, pentru a pune în valoare
caracteristicile materialului, urmărind parcă
o întoarecere către natural. În cele din urmă,
există o anumită valoare mai greu de
cuantificat, anume atmosfera generală
degajată de spațiu, ceea ce face în general
diferența în arhitectură și, în același timp,
ceea ce este imposibil de definit ca o
componentă rațională.”
Marcel KLAMER, designer, membru al
Uniunii Designerilor Industriali din
Germania: „Seriozitatea abordării, calitatea
și complexitatea proiectelor este remarcabilă.
Sunt foarte elaborate și clar exprimate.
Mulțumiri și felicitări tuturor participanților
și în special organizatorilor acestui important
eveniment”

Constantin GORCEA , preș edintele
Filialei Nord-Est a Ordinului Arhitecților din
Româ nia: „Concursul de proiecte

a fost

dominat de cei care au căutat și au reușit să
asigure continuitatea și omogenitatea între
ansamblu și detalii, să găsească legături
neașteptate între rezolvarea strict
funcțională și expresivitate și să dea unicitate
spațiilor create, fiind în acdelași timp
preocupați de simplitatea gesturilor și
economia de mijloace. Prin această atitudine
complexă cred că s-au remarcat cel puțin doi
concurenți, regăsiți între cei 5 nominalizați. …
Proiectele secțiunii te fac să descoperi viața
interioară a acestei lumi est-centrice, pe care
Arhitext și-a propus să ne-o reveleze prin
arhitectura ei contemporană.”
Mălina CONȚU, istoric ș i teoretician al
artei ș i arhitecturii ș i doctor ın
̂ Istoria Artei:
„Din punct de vedere al concepției, cele 25 de
proiecte propuse spre jurizare aparțin unei
viziuni comune. Putem observa în acest sens
opțiunea de modulare dinamică a spațiilor,
alegerea unor finisaje și asamblaje
recognoscibile, sau raportarea la anumite
tipologii de design referențiale care nu mai țin
de o anumită zonă, cât mai degrabă de o stare
de fapt specific europeană, actuală.”

Nikiforidis-Cuomo Architects din
Grecia au câ ș tigat premiul Arhitext East
C e n t r i c l a s e c ț i u n e a „ A m e n a j ă r i
ex t e r i o a re ” p e n t r u re c o n f i g u ra re a
promenadei de pe țărmul oraș ului Salonic.
Rectorul Universită ții de Arhitectură ș i
Urbanism „Ion Mincu” – Marian MOICEANU
a prezentat secțiunea, premiul fiind acordat
de coordonatorul concursului, arhitectul
Ionuț BUTU
Marian MOICEANU, prof.dr. arhitect,
rector al Universită ț i i de Arhitectură ș i
U rb a n i s m I o n M i n c u d i n B u c u re ș t i :
„Participarea la concurs în cadrul secțiunii
noastre a fost numeroasă și am fost plăcut
impresionat de nivelul înalt al creațiilor
a u t o r i l o r. A m a p r e c i a t m a j o r i t a t e a
proiectelor, dar am punctat mai bine
realizările în care claritatea compoziției
volumetrice, modul de armonizare a
materialelor și texturilor au fost astfel gândite
încât s-au realizat spații arhitecturale având
o anumită atmosferă, semnificație și
identitate.”
Jurij KOBE, profesor la Facultatea de
Arhitectură din Ljubljana, arhitect asociat ın
̂
cadrul ATELIER arhitekti, birou nominalizat
la Premiile Arhitext East Centric 2013,
secțiunea „Amenajă ri exterioare”: „Am fost
entuziasmat să urmăresc, aș putea spune, un
proces cu totul nou de proiectare a spațiilor
exterioare. Mă refer la faptul că elementele
ca re î n m o d n o r m a l s u n t fo l o s i te l a
proiectarea spațiilor interioare le invadează
acum pe cele exterioare. Ca formă și
materialitate, acestea au o calitate tactilă,
fiind în același timp vulnerabile și efemere.
Apariția din ce în ce mai deasă a acestora în
exterior este incitantă și conduce la noi
experimentări și descoperiri în câmpul
materialelor, însă nu numai. Poate și mai
important este faptul că acest fenomen,
asociat cu noi moduri de locuire și deplasare
urbană (folosirea patinelor, a skateboard-ului
etc.) conduce către noi tipuri de spații publice
exterioare, prezentate deja în selecția din
acest an.”

Secțiunea „Regenerare” a fost
prezentată de Aleksandar Jankovic
(Serbia/Franța), iar Excelența Sa Dl. Mihael
Z U PA N Č I Č , A m b a s a d o r u l Re p u b l i c i i
Slovenia ı̂ n Româ nia a acordat premiul
biroului Hert.Architekten (Austria)
pentru proiectul „Casa din Grădină”.
Premiul Special acordat de echipa
redacției Arhitext a fost ın
̂ mâ nat de Arpad
Zachi – redactor ș ef al publicației ș i director
al Trienalei. Că ș tigă torii sunt EAA–Emre
Arolat Architecture (Turcia) pentru
proiectul Moscheea Sancaklar.
Vlad GAIVORONSCHI, preș edintele
Filialei Timiș a OAR: „Trebuie să atrag atenția
de la început asupra diversității lucrărilor din
toate punctele de vedere: program,
amplasament, amploare etc. Am judecat
proiecte de înaltă ținută și sarcina noastră nu
a fost deloc ușoară. Există un caracter cert al
oricărei jurizări de acest tip, anume
caracterul ei relativ, în condițiile nevizitării și
nelocuirii lucrărilor, lucru imposibil de altfel.
Automat, o serie de parametri de valoare nu
pot fi cântăriți. Alternativa ar fi probabil
completarea materialului uzual (foto, desene,
memorii) care de fapt exprimă opinia
a u t o r i l o r, c u p u n c t e d e v e d e r e a l e
clienților/utilizatorilor plus alte expertize.”
Zoran LAZOVIC, profesor la Facultatea
de Arhitectură la Universitatea din Belgrad:
„Întâlnirile și interferențele culturilor
„marginale” pot fi pot fi extrem de interesante
pentru autenticitatea și caracterul local al
acestora, asemeni unor prisme care refractă
fluxul informațional global și practica
arhitecturală contemporană la nivel local,
într-o manieră care adesea implică ineditul și
diversitatea. Astfel de aduceri laolaltă, la care
această competiție ne-a condus, aceste
întâlniri ale culturilor diferite, chiar dacă
vorbim de relații regionale, de vecinătate, ale
unor culturi care se află de secole în
proximitate, poate încă să surprindă destul de
mult. …

Bogăția constă în diversitate și
alteritate. De aceea, întâlnirile în care se
examinează și se confruntă realizări locale și
regionale sunt cu atât mai valoroase, mai ales
dacă vorbim despre relațiile pe care lucrări de
arhitectură ale practicii actuale le stabilesc cu
artefactele istorice, preexistente, deci cu
elemente active ale istoriilor naționale.”
Aleksandar JANKOVIC, deț ină torul
biroului de arhitectură AJAA: „Proiectele
secțiunii Regenerare a concursului PAEC din
acest an - din cadrul trienalei Drifting - se
prezintă mai degrabă ca procese, decât ca
elemente finite. Asta și pentru că proiectele
noi-vechi sunt întotdeauna suspendate într-o
stare între; nu sunt niciodată finalizate, există
mereu condiția pre/post, care conferă și
incitanta stare de proces în care se află
clădirea. … În multe privințe, putem remarca
afirmarea unei identități revigorate, ce
poartă gravate urmele istoriei și care
transmite un dialog extrem de agreabil al
complementarității. Aplecându-mă asupra
proiectelor, am căutat acea scânteie care a
determinat arhitectul să genereze noi situații
spațiale. O frântură a gestului inițial care a
declanșat reacția/acțiunea.”
Premiile la toate secțiunile competiției
au fost acordate de Nemetschek România,
sponsor oficial al Trienalei ș i au constat ın
̂
licențe ale softului Allplan ın
̂ valoare de 2500
euro fiecare. De asemenea, câ ș tigă torii au
primit ș i trofeul PAEC.
link foto: https://we.tl/I9s40DVZkY
link-uri video: https://we.tl/27JkWI0w91,
h t t p s : / / w e . t l / W M I d q R t y d P,
https://we.tl/9jWW2kYrWf,
https://we.tl/zGb5hYbND3,
https://we.tl/x9eoLNVwb0
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Întâlnirea anuală a președintelui UAR

de Ana DONȚU
foto&video-arh.Mircea ȚIBULEAC

cu președinții Filialelor Județene și de Sector ale UAR

Î

ntâ lnirea anuală a preș edintelui
U A R c u p r e ș e d i n ț i i F i l i a l e l o r
Județene ș i de Sector ale UAR a avut loc ın
̂
anul acesta la Tulcea la final de
septembrie.
Locația oferită de gazda noastră , d-na
arh. Mirela DIDA, preș edintele filialei
Tulcea, a creat condițiile unui sejur minunat
ın
̂ care s-a reuș it să se ım
̂ bine ın
̂ mod fericit
utilul cu plă cutul. Programul ın
̂ tâ lnirii a avut
trei componente importante: ı̂ntâ lnirea
propriu-zisă desfă ș urată ın
̂ ș edința de lucru
ın
̂ sala polivalentă a hotelului Delta, vizita la
Casa AVRAMESCU ș i Muzeul de Artă ,
precum ș i, ın
̂ final, o zi minunată petrecută
ın
̂ Deltă . Vremea a ținut cu participanții ș i a
contribuit substanțial la buna dispoziție a
tuturor.

In deschiderea ș edinței, după o scurtă
prezentare a tutror participanților, d-ra arh.
Ioana ALEXE a prezentat noul numă r al
Buletinului Informativ al Uniunii
Arhitecților din România, mai-septembrie
2 0 1 6 , c a r e t r a t e a z ă t e m e p r e c u m
p a t r i m o n i u l UA R , a n ive r s ă r i 2 0 1 6 ,
evenimente internaț i onale, evenimente
naț i onale, evenimentele filialelor, in
memoriam ș i activitatea UAR.
Doamna preș edinte arh. Ileana
TUREANU a vorbit despre activitatea UAR
din perioada iunie-septembrie 2016,
subliniind că cea mai importantă activitate
desfă ș urată de UAR este ı̂ n domeniul
a f i r m ă r i i v a l o r i l o r p a t r i m o n i a l e ,
arhitecturale ș i culturale. Un subiect
relevant pe care l-a abordat este
parteneriatul care se va ı̂ n cheia cu
Ministerul Culturii pentru organizarea celui
mai important proiect cultural internațional
al breslei ș i anume Bienala de la Veneția,
mai ales avâ nd ı̂ n vedere obiectivele
propuse de implicare activă ın
̂ viața publică ,
de sprijinire ș i afirmare a tinerilor arhitecți,
dar ș i afirmare pe plan internaț ional a
valorilor culturale ale arhitecților româ ni.

- Arhiva UAR, constituită pe domenii, ș i
anume, arhiva foto care se digitalizează ,
arhiva de schițe ș i proiecte, arhiva de carte,
arhiva de tablouri, piese de mobilier, etc.
- Patrimoniul imobiliar: Centrul de Cultură
Arhitecturală al UAR din str. Jean Louis
Calderon nr.48, sector 2, Casa cu Blazoane Chiojdu, Vila Pandele din Sinaia.
- Revista Arhitectura - care are valoare
deosebită , fiind singura publicație destinată
arhitecturii româ neș ti ș i care, ın
̂ cepâ nd cu
anul 2017, va fi editată bilingv.
O altă problemă stringentă , despre
care s-a discutat, este atragerea de fonduri
pentru proiectele culturale. Doamna
arhitectă Ileana CIOTOIU este cea care a
prezentat importanța accesă rii de fonduri
nerambursabile pentru activită țile culturale,
proiectele editoriale, arhiva UAR, ı̂ n
contextul socio-economic actual, fonduri
care pot fi accesate doar prin aplicarea unor
proiecte complexe de finanț are sau prin
p r o i e c t e d e c o f i n a n ț a r e , e x i s t â n d
posibilitatea de a se integra ın
̂ tr-un proiect
mai amplu. Dna arh. Ileana CIOTOIU a amintit
ș i posibilitatea de a aplica la finanț ările
oferite de A.F.C.N. prin filialele regionale sau
prin UAR central direct.
Despre situația fondurilor obținute
din taxa de timbru de arhitectură a vorbit
dna. Adriana TĂNĂSESCU, subliniind că
Regulamentul intern pentru proiectele de
finanțare se adresează exclusiv proiectelor
culturale pentru terț i , iar prioritate de
accesare a fondurilor din taxa de timbru o au
membrii UAR prin filialele din teritoriu. In
această privință, d-na Ileana TUREANU a
menționat că Bugetul anului 2007 trebuie
construit avâ ndu-se ı̂ n vedere aceste
considerente ș i deziderate, deoarece
proiectele europene presupun o cotă proprie
de finanțare pe care bugetul trebuie să o
asigure.

Principalele evenimente prezentate de
doamna Preș edinte au fost:
- sprijinirea apariț iei ı̂n limba româ nă a
volumului „G.M. Cantacuzino Modernismul Hibrid”. Lansarea a avut loc
ın
̂ data de 07.10.2016 - ora 18:00, ın
̂ prezența
autorului - dl. Dan TEODOROVICI la Centrul
de Cultură Arhitecturală al UAR din str. Jean
Louis Calderon nr.48, Scetor 2;
- Bienala Națională de Arhitectură .
Festivitate de deschidere a „Expoziț i ei
Concurs Bienala Națională de Arhitectură ,
ediția a XI-a, Bucureș ti, 2016” ce a avut loc la
UAUIM

ı̂n data de 12.10.2016; BNA s-a

d e s fă ș u ra t ı̂ n p e r i o a d a 1 2 . 1 0 . 2 0 1 6 27.10.2016. Expoziția va fi transmisă tuturor
filialelor din țară care vor soclicita acest
lucru. Au fost semnate parteneriate pentru
itinerarea expoziției atâ t ın
̂ Europa, câ t ș i ın
̂
lume;
- s-au inițiat conferințe săptămânale pe
teme de arhitectură atâ t la Centrul de
Cultură Arhitecturală al UAR din str. Jean
Louis Calderon, dar ș i la Casa cu Blazoane Chiojdu; evenimentele care au avut loc la
Casa cu Blazoane - Chiojdu au fost: Noaptea
Muzeelor, Ziua Casei cu Blazoane, SoNoRo la
Conac, Satul European.
In ı̂ncheiere, doamna Preș edinte a
f ă c u t o s c u r t ă t r e c e r e ı̂ n r e v i s t ă a
principalelor valori reale deținute de UAR,
respectiv patrimoniul UAR, care include:

Ș edința a continuat cu o dezbatere
privind patrimoniul UAR ș i valorificarea sa
spre folosul breslei, ı̂n particular despre
COCA CHIOJD, Sinaia, Calderon.
Despre Casa cu Blazoane - Chiojdu a
vorbit dna arh. Gabriela PETRESCU .
Imobilul a fost restaurat ș i consolidat prin
f i n a n ț a re e u ro p e a n ă d i n P ro g ra m u l
Operaț ional Regional 2007-2013. In luna
i u n i e 2 0 1 5 , C o m i s i a d e r e c e p ț i e ș i
reprezentanț i i ADR Sud-Est au finalizat
recepț ia ansamblului format din Casa cu
Blazoane ș i clă direa punctului de informare.
Ulterior au fost obț i nute autorizaț i ile
necesare funcționă rii, iar ın
̂ prezent Casa cu
Blazoane este deschisă publicului atâ t
pentru vizitare, câ t ș i pentru organizarea de
activită ți social-culturale.
Doamna arhitectă Stela Agneta
PETRESCU a fă cut o scurtă prezentare a
Vilei PANDELE din Sinaia, care a intrat ın
̂
patrimoniul UAR ı̂ n anul 2011, trecâ nd
u l te r i o r p r i n t r - u n a m p l u p ro c e s d e
consolidare ș i restaurare, coordonat de dl.
arh. Că lin HOINARESCU. In octombrie 2015
au fost recepționate lucră rile de construcții,
urmâ nd punerea ın
̂ funcție a imobilului.
Una dintre cele mai importante teme
dezbă tute ın
̂ ș edință a fost relațiile UAR cu
celelalte asociații profesionale. Dl. arh.
Gelu TUDORACHE a subliniat importanța ce
trebuie acordată colaboră rii UAR, atâ t cu
OAR câ t ș i cu toate celelalte organizaț ii
profesionale din domeniu ș i a prezentat
principalele obiective pe care ș i le-a propus
filiala Bacă u-Neamț , printre care:

·

Atragerea tinerilor arhitecți ın
̂ UAR;

·

Susținerea birourilor de arhitectură

mici;
·

Realizarea unei baze de date cu

ajutorul sistemelor de informare electronice;
·

Sprijinirea activită ț ilor de pregă tire

profesională , ım
̂ preună cu OAR, la nivel local;
·

Realizarea de activită ț i ș i proiecte

culturale, ı̂ m preună cu arhitecț i i din
Chiș ină u.
Domnul arh. Ioan ANDRIU a ară tat că
prin ın
̂ cheierea unui contract de asociere ın
̂
participaț i une cu Primă ria Municipiului
Suceava, pe de o parte, ș i OAR, UAR, pe de altă
parte, imobilul Uzina de apă – Suceava a fost
restaurat de că tre cele două asociații UAR ș i
OAR, printr-un proiect cultural comun.
Filiala Suceava-Botoș ani este una
dintre filialele care a obț inut anual
sposoriză ri de acest fel din totalul fondurilor
anuale, ın
̂ proporție de 20-25 %.
Doamna Preș edinte arh. Ileana
TUREANU a menț ionat că modul ı̂n care
filialele UAR ș i OAR

din această zonă

c o l a b o re a z ă l a n ive l o r g a n i z a t o r i c ,
administrativ ș i profesional constituie un
exemplu ce ar trebui urmat de toate filialele.
A amintit de ı̂nalta ț inută profesională a
manifestă rilor organizate la Suceava, aflate
la a 5-a ediție, un exemplu de competență ș i
de ș tiinț a organiză rii evenimentelor
culturale.

Despre situația membrilor din
județul Dâmbovița a vorbit domnul arhitect
Lucian ENACHE, ară tâ nd că ș i ın
̂ Dâ mbovița
există o foarte bună colaborare ın
̂ tre cele
două asociații.
Dl. arh. Pavel POPESCU a fă cut o
scurtă trecere ı̂n revistă a problemelor
sociale cu care se confruntă membrii filialei
regionale Oltenia, precum ș i mă surile pe
care le-a aplicat la nivel local. Astfel filiala
Oltenia:
- monitorizează cazurile sociale grave ș i
speciale ale membrilor din teritoriu ș i pentru
a c e a s t a f i l i a l a r e a l i z e a z ă ı̂ n t â l n i r i
să ptă mâ nale;
- susț i ne acordarea de ajutoare pentru
că să torie ș i naș terea unui copil, pentru
tinerii arhitecți, membri ai UAR;
- filiala Oltenia acordă ajutor social, ı̂ n
cuantum de 200 lei/lună arhitecților cu boli
grave;
- a organizat tabere de pictură la Mă ldă reș ti;
- prin eforturi susț inute, face cunoscute
valorile patrimoniului local, popularizează
Culele din Oltenia, monumente istorice de o
importanț ă deosebită pentru patrimoniul
național;
- organizează anualul Balul Arhitecț i lor
Olteni;
- are 40 de abonamente la revista
Arhitectura;
- se implică direct ın
̂ cazul de o deosebită
gravitate ș i anume cazul COLECTIV, prin
sprijinirea tinerilor arhitecț i, victime ale
acestui cumplit accident.

D n a . P r e ș e d i n t e p r e c i z e a z ă c ă
subiectul Colectiv este unul foarte dureros,
ın
̂ care au dispă rut arhitecți tineri ș i valoroș i.
UAR este partener cu arh. Dan COMA, ı̂n
organizarea unui concurs on-line A HOUSE
OF GRIEF, pentru un Memorial COLECTIV, la
care s-au ı̂nscris pâ nă acum peste 40 de
arhitecț i din toată lumea ș i numai două
colective de arhitecți româ ni.
De asemenea s-a abordat ș i problema
programelor medicale pentru membrii UAR.
Dl. Arh. Sorin Doru CIOMRTAN a prezentat
situația sistemului de asistență medicală de
c a re b e n e f i c i a z ă m e m b r i i UA R ș i a
contractului ı̂ncheiat cu Centrul Medical
Regina Maria. Situația abonamentelor pe
care UAR le are la Regina Maria pentru
membrii să i, precum ș i propunerile pentru
rezolvarea acestei probleme sunt
urmă toarele:
UA R a r e u n n u m ă r d e 8 5 0 d e
abonamente la Regina Maria, pentru care, ın
̂
urma negocierilor purtate, plă teș te 6 euro
lunar pentru fiecare abonament. Fondurile
alocate sunt din bugetul timbului de
arhitectură ;
Se solicită sprijinul filialelor ca aceș ti
bani să fie cheltuiț i pentru sprijinul
membrilor ș i nu risipiți de persoane care nu
au nevoie sau nu apelează la acest serviciu;
Este imperios necesară limitarea
acestui contract la cei care ıl̂ folosesc ın
̂ mod
real ș i eficientizarea sa maximă ın
̂ rezolvarea
problemelor de să nă tate ale membrilor UAR;
Trebuie instituită o formulă simplă de
actualizare a listei abonaților;
Introducerea sistemului de coplată ,
ın
̂ trucâ t sunt membri care nu folosesc cardul
de să nă tate (mai mult de 50%, se pare);
- Introducerea de abonamente soluț i i
speciale pentru cazurile grave.

Despre programul De-a Arhitectura
ın
̂ ın
̂ vă țămâ ntul preuniversitar a vorbit dl.
Arh. Mircea ȚIBULEAC. Programul De-a
Arhitectura are ca scop principal dezvoltarea
ș i promovarea educației de arhitectură ș i
mediu construit pentru publicul ș colar, ın
̂
vederea conș tientiză rii ș i a cunoaș terii
valorilor arhitecturii, design-ului ș i ale
urbanismului. Numai prin ın
̂ suș irea acestor
valori fragede se poate asigura o creș tere
durabilă a calită ții mediului construit din
mediile urbane ș i rurale.
Domnul arh. Mircea Ț IBULEAC a
prezentat principalele obiective ale acestui
program cultural susț i nut din timbrul
arhitecturii, ı̂n parteneriat cu OAR ș i cu
asociația De-a Arhitectura, care sunt:
Insuș irea prin diferite moduri de
comunicare a cunoș tințelor ș i principiilor
privind o arhitectură de calitate ș i un mediu
construit durabil că tre categorii variate de
public-țintă ;
I n f l u e n ț a r e a d e c i z i i l o r p e n t r u
includerea ın
̂ aria curiculară a educației de
arhitectură ș i mediu construit ı̂n mediul
ș colar;
Incurajarea cadrelor didactice să
includă noțiuni ș i principii legate de mediul
construit durabilı̂ n materiile pe care le
predau deja;
Includerea educației de arhitectură ın
̂
programe de instruire a adulților;
Recunoaș terea arhitecturii ș i a
urbanismului ca ș i componente importante
ale sfere culturale, care sunt necesare unei
dezvoltă ri armonioase a societă ții;
- Familiarizarea publicului larg cu rolul
arhitectului ș i al urbanistului ın
̂ societate;

Conș tientizarea responsabilită ț i i
civice pe care o are orice cetă ț e an de
promovare a mediului construit de calitate ș i
deci creș terea gradului de implicare a
cetă ț e nilor ı̂ n procese de planificare ș i
proiectare care afectează mediul lor de viață;
Respectarea valorilor ș i tradiț i ilor
legate de mediulconstruit;
Continua pregă tire a profesioniș tilor
din domeniul arhitecturii ș i al urbanismului
ın
̂ vederea unei maimari disponibilită ți de
comunicare cu publicul larg.
Domnul arhitect Vlad STREJAN a
ară tat care sunt așteptările tinerilor
arhitecți de la Uniunea Arhitecț ilor din
Româ nia. Astfel dezideratele unui tâ nă r
arhitect de la o astfel de asociație sunt:
Suport moral, sprijin profesional,
s o l i d a r i t a t e d e b r e a s l ă , s i m ț c iv i c ,
ın
̂ țelepciune ș i echilibru, un punct de reper ș i
de siguranță pentru tineri;
A p ă r a r e a ș i v a l o r i f i c a r e a
patrimoniului cultural ș i arhitectural;
Apă rarea calită ț i i ș i excelenț e i ı̂ n
arhitectură ;
P ro m ova re a vo l u n t a r i a t u l u i c a
manifestare a dorinței de a ajuta, astfel ın
̂ câ t
să se realizeze efectiv interconectarea
arhitecților cu societatea civilă ;
-

Realizarea de platforme online;

Necesitatea criticii de arhitectură –
este urgent ș i imediat necesar să se realizeze
oficial o critică națională de arhitectură ;
Sprijinirea stră inilor care vin ca
i n v e s t i t o r i ı̂ n ț a r ă , e f e c t u a t ă p r i n
coordonarea de asociațiile de breaslă .

Domnul arh. Mihai MAICOVSCHI –
filiala Gorj a semnalat că anul 2016 este anul
internațional Brâncuși ș i ar trebui
promovate evenimente ș i programe ı̂ n
parteneriat, cum ar fi:
Drumul lui Brâ ncuș i – drumul de la
Tâ rgu Jiu la Hobita;
Taberele de sculptură de la Peș tiș ani,
ce se organizează o dată la doi ani;
Amenajarea Casei Memoriale
Brâ ncuș i.
Pentru realizarea acestor programe de
interes național este necesară accesarea de
Fonduri Europene sau AFCN.
Domnul arh. Aurel BOTEZ vicepreș edinte coordonator al Comisiei
economice a UAR, a ară tat că vocația UAR
sunt programele culturale și sociale, iar
comisiile economică ș i organizatorică
trebuie să asigure cadrul necesar, astfel ın
̂ ct
UAR să -ș i poată ın
̂ deplini rolul, să ajute să
funcționeze optim. In acest sens, importanța
bugetului UAR este o problemă foarte
serioasă , iar Comisia economică trebuie să se
consulte permanent cu toate filialele pentru
alcă tuirea ș i gestionarea bugetului UAR.
Filialele UAR rețin, conform Statutului
UAR,un procent de 80% din cotizaț i ile
membrilor lor ș i restul 20% se virează la UAR
– central. In această situaț ie sunt numai
filialele din ț a ră , filialele de sector din
Bucureș ti nu au primit nimic din cotizatiile
membrilor lor. Dl. Arh. BOTEZ a precizat că
filialele de sector vor să se unească ın
̂ tr-o
singură filială , fă ră personalitate juridică ,
că reia să i se acorde un procent din cotizații,
ca ș i celorlalte filiale din țară , dar care nu
poate fi ın
̂ cuantum de 80 %. Filialele din
Bucureș ti au primit suma de 4000 de lei la
ın
̂ ființare, pentru achiziționare de birotică .

Dl. arh. Aurel BOTEZ a solicitat să se
realizeze o consultare la nivel național a
tuturor filialelor pentru dezvoltarea acestei
probleme, cu un termen limită pâ nă la care
filialele să trimită ră spuns, astfel ı̂ n câ t
Senatul UAR să poată lua o hotă râ re.
Domnul arhitect Naum TEODORESCU
a susținut cele relatate de că tre dl. Aurel
BOTEZ legat de filialeledin Bucureș ti, fiind de
acord că trebuie gă sită o soluție imediată
pentru procentul care trebuie acordat
filialelor. A insistat pe ideea de a se gă si câ t
mai mulți sponsori pentru UAR.
In acest sens dna. Oksana FLORESCU
a subliniat că trebuie fă cută distincția ın
̂ tre
filialele mici ș i celecu mulți membri, filialele
mici neputnd supraviețui cu un procent mai
mic de 80 %.
Dl.arh. Mihai COȘURBA a prezentat
propunerea de Regulament de organizare ș i
funcț ionare pentru filialele județene fă ră
personalitate juridică ale UAR, material aflat
ı̂n mapa de ș edinț ă ș i a solicitat tuturor
reprezentanților filialelor UAR să -l consulte
ș i să trimită observaț iile, propunerile de
modifică ri/completă ri pe care le consideră
necesare, astfel ın
̂ câ t regulamentul să poată
fi aprobat de Senatul UAR.
Cu aceasta, lucră rile ș edinței au fost
declarate ın
̂ chise după care au urmat două
vizite ı̂n oraș fă cute sub atentul ghidaj a
domnului arhitect Aurel BOTEZ , bun
cunoscă tor al locurilor. Prima oprirea avut
loc la Muzeul de Artă, clă dire ın
̂ care fusese
ın
̂ ainte sediul Administrației Otomane, iar
apoi-Palat Administrativ, după ce Dobrogea a
revenit la Româ nia.

S-a vizitat clă direa, beneficiind de
ghidajul profesionist al dl.arh. BOTEZ, care a
condus lucră rile de restaurare a clă dirii ș i ın
̂
consecinț ă a putut să facă cunoscute o
mulțime de detalii atâ t despre istoricul ei, câ t
ș i despre lucră rile executate.
Despre muzeu ș i colecț iile de artă
remarcabile ca valoare ș i numă r ne-a vorbit
fostul director al muzeului ı̂ n persoana
domnului KEITA, originar din Guineea
Conakry, foarte aproape de Senegal.
Dacă sunteți interesați să aflați mai
multe amă nunte, puteț i descă rca câ teva
secvenț e filmate ș i imagini foto de pe
urmtoarele link-uri:
Link video: https://we.tl/H0eMHtL179
Link foto: https://we.tl/M3CCK0qtQr

Casa AVRAMIDE, Casa Colecțiilor a
fost cel de-al doilea obiectiv vizitat ın
̂ oraș , de
asemenea restaurat sub conducerea d-lui
arh. Aurel BOTEZ. Intre această clă dire ș i
Teatrul Jean BART a fost fă cută o pasarelă
pentru ca, la un moment dat, cele două
funcț i uni să poată colabora pentru un
eveniment comun. Mult mai multe amă nunte
veț i putea afla urmă rind două scurte
filmulețe.
Link: https://we.tl/SUw0gvk4uw

D E LTA , s â m b ă t ă , a d o u a z i a
descinderii de la TULCEA, a fost ultimul
obiectiv al programului pe care preș edinții
de filiale l-au petrecut ı̂ m preună cu
p re ș e d i n t e l e UA R , d - n a a r h . I l e a n a
TUREANU. Despre deltă nu voi vorbi
deoarece este binecunoscută . Despre
peisajul caracteristic ș i excepționala masă
servită acolo vor vorbi imaginile urmă toare.

Din imagini putem deduce fă ră ezitare
că ın
̂ tâ lnirea de la TULCEA a fost de succes,
ım
̂ binâ nd utilul cu plă cutul.
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Bienala Națională de Arhitectură 2016

de Ana DONȚU
foto&video arh. Mircea ȚIBULEAC

RECUPERAREA REPERELOR

U

niu ne a Arhite c ț il o r d in

R o m â n i a ( UA R ) , ı̂ n c o l a b o r a r e c u
Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu” Bucureș ti, a organizat cea de-a
XII-a ediț ie a Bienalei Naț ionale de

din expoziția Duiliu MARCU

Arhitectură Bucureș ti, ı̂n perioada 12-28
octombrie 2016, sub deviza
RECUPERAREA REPERELOR.
Celui mai important eveniment profesional
a l „ b r e s l e i ” a r h i t e c ț i l o r, o r g a n i z a t
neı̂ n trerupt din 1994, i s-a adaugat ı̂ n
această ediție o suită de expoziții tematice,

p r o f . d r. a r h . Va s i l e M I T R E A

precum expoziț ia Duiliu Marcu, Ștefan
Balș, Textofagia, Restauratori Români,
Crucea, mese rotunde, lansări de carte de
arhitectură ș i conferințe aniversare ale
unor evenimente speciale pentru istoria
Româ niei, precum mișcarea DADA, ș i a
u n o r p e r s o n a l i t ă ț i c a r e a u m a r c a t
fenomenul arhitectural din ț ara noastră ,
precum Duiliu Marcu și Ștefan Balș ,
conferințele profesorului Boris

prof. Boris KORUZNJAK, poză din conferință

KORUZNJAK din Zagreb, a dl.arh. Dan
HANGANU, preș edintele BNA, dezbateri
despre Arhitectura Patrimoniului Cultural .
Toate expozițiile ș i evenimentele au
avut loc la Universitatea de Arhitectură ș i
Urbanism „Ion Mincu” Bucureș ti ș i au fost
deschise publicului larg.

prof.dr.arh. Dan HANGANU, președintele BNA

Evenimentul central a fost Expoziția
Concurs de Arhitectură Românească BNA
2 0 1 6 , l a p a r t e r u l U n i v e r s i t ă ț i i d e
Arhitectură , care a cuprins peste 200 dintre
cele mai interesante proiecte româ neș ti
realizate ın
̂ ultimii ani, pe 6 secțiuni:
-Arhitectura locuinței,
-Arhitectura dotă rilor comunitare ș i
de producție,
-Arhitectura spațiului interior,
-Arhitectura patrimoniului cultural;
-Arhitectura spațiului public ș i
urbanism;
-Publicații de arhitectură .
Pe lâ ngă premiile ș i nominaliză rile
celor 6 secțiuni, au fost acordate Medalia
Preș edintelui UAR ș i Medalia Opera Omnia.
”Bienala Națională de Arhitectură
dorește, în ediția a 12-a, să continue reflecția
asupra valorilor fundamentale ale
ambientului urban sau rural, să ofere ocazia
re fo r m u l ă r i i m i s i u n i i a rh i te c ț i l o r ș i
urbaniștilor și să accentueze nevoia de
afirmare și protejare a valorilor mediului
construit. «Recuperarea reperelor» este o
temă deschisă, care are la bază un anumit tip
de inflație informațională ce conduce la exces,
și care reclamă necesitatea unei condensări.
În fața avalanșei de informații și de pseudo
repere, propunem un moment de respiro, de

filtrare și recuperare. Astăzi, în numele
progresului și al piețelor comune, se
denaturează relații și procese într-o măsură
semnificativă, rezultatul fiind un exces, și nu
un vid, de repere. Acestui fenomen de excedent
i se alătură unul de restrângere, însă nu
conține premisa vreunui echilibru. Suntem
suprasaturați de informație și ne confruntăm,
în arhitectură și urbanism, cu un proces,
invaziv, de antropizare teritorială. Ne
extindem și înghițim pământul, în timp ce
vechi așezări se depopulează și cad în
abandon. Nevoia unor sisteme de referință
este, poate, mai evidentă ca oricând.
Bienala Națională de Arhitectură 2016
o fe ră o p o r t u n i ta te a o b s e r vă r i i u n o r
răspunsuri concrete, a notării unor medieri
reușite între societate și oraș, a relaționării
fertile între beneficiar și profesionist.
Lucrările participante la concursul național
de proiecte și evenimentele conexe
intenționează să genereze un spațiu de
dezbatere, de chestionare complexă și de
edificare, discursivă și practică, a habitatului
contemporan românesc.”
Prof. Dr. Arh. Georgică MITRACHE,
Comisar al BNA 2016

Preș edintele Bienalei Naț ionale de
Arhitectură a fost Arh. Dan Sergiu HANGANU,
Prof. Dr. H.C. al UAUIM. Juriul Bienalei a fost
format din arhitecț i stră ini recunoscuț i,
arhitecți româ ni din diaspora ș i arhitecți din
Româ nia laureați ai edițiilor precedente ale
bienalelor sau ai altor concursuri naționale
sau internaționale.
Membrii juriului ș i curatorii Bienalei
Naționale de Arhitectură Bucureș ti, ediția a
XII-a, 2016 sunt:
a) Secțiunea Arhitectura locuinței
Juriu:

Boris Koruž njak (Croația)
Ioan Stră jan (Româ nia, Alba Iulia)
Adrian Zerva (Româ nia, Bucureș ti)

Supleant: Ș tefan Simion (Româ nia,
Bucureș ti)
Curator: Iulius Cristea
b) Secțiunea Arhitectura dotă rilor
comunitare ș i de producție
Juriu:

Michael Munteanu (Franța)
Dorin Ș tefan (Româ nia, Bucureș ti)
Nemes Karoly (Româ nia, Bucureș ti)

Supleant: Vera Marin (Româ nia,
Bucureș ti)
Curator: Françoise Pamfil

c) Secțiunea Arhitectura
patrimoniului cultural
Juriu:

Pavol Izvolt (Slovacia)
Virgil Pop (Româ nia, Cluj)
Aurel Botez (Româ nia, Bucureș ti)

Supleant: Liviu Gligor (Româ nia, Sibiu)
Curator: Adrian Cră ciunescu
d) Secțiunea Arhitectura spațiului interior
Juriu:

Agostino Bossi (Italia)
Andi Negoescu (Franța)
Venera Arapu (Româ nia, Bucureș ti)

Supleant: Alexe Popescu (Româ nia,
Bucureș ti)
Curator: Marius Marcu Lapadat
e) Secțiunea Arhitectura spațiului public ș i
urbanismului
Juriu:

Edgar Kiviet (Marea Britanie)
Alexandru Sandu (Româ nia,

Bucureș ti)
Claudiu Runceanu (Româ nia,
Bucureș ti)
Curator: Mihaela Hă rmă nescu
f) Secțiunea Publicații de arhitectură
Juriu:

Carmen Popescu (Franța)
Radu Radoslav (Româ nia, Timiș oara)
Liviu Iană ș i (Româ nia, Bucureș ti)
Augustin Ioan (Româ nia, Bucureș ti)

Supleant: Irina Tulbure (Româ nia,
Bucureș ti)
Curator: Ká zmé r Ková cs

In deschiderea oficială a Bienalei, un
cuvâ nt de bun venit a adresat participanților
arh. Georgică MITRACHE, comisarul BNA
2016 : „În primul rând vreau să vă spun bun
venit în Sala Frescelor la Universitatea de
Arhitectură, un loc consacrat deja în a fi gazda
unor manifestări din viața arhitecților și
arhitecturii, manifestări la nivel național și
internațional. Deschidem cea de-a 12-a ediție
a Bienalei Naționale de Arhitectură,
manifestare care pune în evidență cele mai
importante realizări ale arhitecților și
urbaniștilor din ultimii 2-3 ani.”
Arh. Ileana TUREANU: „Pentru noi a
fost important să fie prilejul promovării unor
valori certe ale arhitecturii românești, dar am
zis să fie și ocazia unor noi inițiative, destinate
în primul rând promovării arhitecturii tinere.
Am să vă zic de ce am pornit cu gândul acesta
în mandatul pe care îl am la Uniunea
Arhitecților. Am avut ocazia să lucrez mai
mult și să studiez mapa Chrissoveloni și am
descoperit acolo că G.M. CANTACUZINO, în
momentul în care a făcut proiectul pentru un
monument de arhitectură, nu își terminase
studiile. Era student la Paris la Beaux Arts.
Avem niște exemple senzaționale de încredere
în capacitatea tinerilor arhitecți, încât ar
trebui și noi să urmăm exemplul acesta.”

Premiile Bienalei Naționale de Arhitectură
Secțiunea A – Arhitectura locuinței:

Secțiunea B – Arhitectura dotărilor
comunitare şi de producţie

Premiul secțiunii (ex aequo):

Mențiune:

Casa Origami

Ia a(l)titudine

Dan Enache, Calin Radu

Marius Miclaus

Premiul secțiunii (ex aequo): Clădire de

Nominalizare:

apartamente „Cortina Residence”

Tradecenter Oradea

Vladimir Arsene

Zoltan Szoke, Oliver Nemes

Nominalizare: Imobil rezidențial,
București, str. Gral. Dr. Atanasie
Demosthene 29 - George Postelnicu,
Oana Postelnicu

Nominalizare:
LSG HQ
Lilian Captari, Iana Captari

Nominalizare: Reabilitare, reconfigurare

Nominalizare: Centru de vizitare Parcul

a centrului comercial Mercur - Mihai

Național Piatra Craiului, Zărnești -

Trif, Vlad Mihai Ghiță, Adela Trif

George Postelnicu, Mihai Nuta

Secțiunea C – Arhitectura patrimoniului cultural

Premiul secțiunii: Consolidare,
restaurare și remodelare funcțională
„Casa cu Blazoane”, sat Chiojdu, județ
Buzău

Nominalizare: Reabilitarea structurală și

Călin Hoinărescu, Daniel Hoinărescu

Diana Imecs

Nominalizare:

Premiul revistei „Arhitectura” pentru
debut: Reabilitarea și refuncționalizarea
Palatului Cultural din Blaj

Cărturești Carusel
Georgeta Gabrea

arhitecturală a bisericii reformate din
Sic, județul Cluj

Vlad Sebastian Rusu

Secțiunea D – Arhitectura spațiului
interior

Nominalizare:
Premiul secțiunii (ex aequo):
Reconversie garaj - amenajare birou
arhitectură Arhi Dot Design - Vlad
Andrei Boștina, Daniela Ileana Boștina,
Simona Iștoc

Ostrea Light
Sebastian Bârlică

Secțiunea E – Arhitectura spaţiului
public şi urbanismul

Premiul secțiunii (ex aequo):

Premiul secțiunii:

Amenajare interioară centru spa Zenith

Planul Urbanistic General Galați

Bogdan Neagu

Tiberiu Florescu

Nominalizare și Premiul revistei
„Arhitectura” pentru debut:

Nominalizare:

Apartament str. După Iniște

PUG Dinamic

Anca Cioarec, Brîndușa Tudor

Tiberiu Florescu

Premiul secțiunii (ex aequo): sITA studii de Istoria și Teoria Arhitecturii Departamentul De Istoria & Teoria
Arhitecturii Și Conservarea
Patrimoniului „Sanda Voiculescu” Ditacp
/ Uauim

Premiul secțiunii (ex aequo): Revista
Urbanismul – Serie nouă
Șerban Popescu-Criveanu, Ileana
Tureanu, Gabriel Pascariu

Nominalizare: Iepuri și sateliți. Povești
despre recuperări și recompuneri Justin Baroncea, Ștefan Ghenciulescu
(editor), Cosmina Goagea (editor),
Constantin Goagea (editor), Radu
Manelici (design grafic)

Medalia Președintelui Uniunii Arhitecților:
Editura Universitară „Ion Mincu”
Ileana TUREANU: “Medalia
Președintelui Uniunii Arhitecților merge în
acest an, ca și în ediția trecută, la Editura
Universitară „Ion Mincu”, pe care o cunoașteți
foarte bine. publică în acei cincisprezece ani
de existență peste 350 de titluri, cu doctorate,
cursuri, cărți, traduceri și tot materialul pe
care lucrați. Deci nu are rost să vă povestesc eu
mai multe despre Editura Universității „Ion
Mincu”.

Premiul Opera Omnia - arh. Auner NIELS
Niels Auner, arhitectul ce a contribuit în 40 de ani la restaurarea a peste
100 de biserici de lemn
Cu peste 100 de biserici de lemn,
monumente istorice, la care a contribuit cu
proiecte de restaurare, ı̂n ultimele patru
decenii, arhitectul Niels Auner este el ın
̂ suşi
un "monument". Ajuns aproape de sfâ rşitul
de carieră , arhitectul ce a pus bazele
normelor privind restaurarea
monumentelor de lemn se ın
̂ treabă cine ıl̂ va
urma ın
̂ acest domeniu ın
̂ care meseria nu se
ı̂ n vaţă la şcoală , ci pe şantierele de
restaurare. Nu ın
̂ ultimul râ nd, Niels Auner
crede că biserica ar trebui să se implice mai
mult ın
̂ repararea şi restaurarea bisericilor
de lemn, ı̂n detrimentul "monştrilor" de
beton ce au apă rut ın
̂ ın
̂ treaga ţară .
Niel Auner a obţinut diploma de
arhitect ın
̂ 1970, la Institutul de arhitectură
"Ion Mincu" Bucureşti, prima sa lucrare
importantă fiind, ın
̂ 1973, mutarea bisericii
de lemn de la Onceşti ın
̂ Muzeul Satului de la
Sighet. "… Bunicul meu a fost tâ mplar de
mobilă de artă şi toată copilă ria mea cea mică
mi-am petrecut-o prin talaşuri, printre tot
felul de scule de tâ mplă rie. Cred că e o boală
a s t a . L e m n u l e a l tc eva d e c â t re s t u l
materialelor. Are viaţă proprie şi dacă te
potriveşti cu asta nu mai scapi. E o 'boală ' de
care nu mai scapi. Am ın
̂ ceput de fapt cu
monumentele asistat de regretatul Gil
Antonescu. El mi-a predat şantierele din
Transilvania, care erau cele cu lemnul la
vremea aceea, ın
̂ 1973, mutarea bisericii de
lemn de la Onceşti ın
̂ Muzeul Satului de la
Sighet.

"… Bunicul meu a fost tâ mplar de
mobilă de artă şi toată copilă ria mea cea mică
mi-am petrecut-o prin talaşuri, printre tot
felul de scule de tâ mplă rie. Cred că e o boală
a s t a . L e m n u l e a l tc eva d e c â t re s t u l
materialelor. Are viaţă proprie şi dacă te
potriveşti cu asta nu mai scapi. E o 'boală ' de
care nu mai scapi. Am ın
̂ ceput de fapt cu
monumentele asistat de regretatul Gil
Antonescu. El mi-a predat şantierele din
Transilvania, care erau cele cu lemnul la
vremea aceea, ın
̂ 1973.

Mi-a ară tat care e

problematica. Eu fă cusem deja un studiu
pentru normele de lucru pentru restaură ri
de monumente de lemn, pentru că nu exista
nimic centralizat şi se lucra haotic. Unii
veneau cu nişte norme, alţii cu alte norme,
unii le contestau pe ale celorlalţi. Mi-am pus
ın
̂ cap să unific toate normele astea şi să
ajung la un limbaj comun, pentru ca toţi
'lemnarii' să lucreze cu aceeaşi unitate de
mă sură . Am reuşit, am fă cut chiar un
normativ care există ın
̂ circulaţie."
"E vorba de echipă . Asta a fost
ın
̂ totdeauna o muncă de echipă . Cel mai greu
lucru de fă cut a fost să gă sim oamenii cu care
să lucră m: meşterii, biologul, pictorul
restaurator. O sumedenie de activită ţi
colaterale…. A fost multă dă ruire din partea
oamenilor şi am ră mas marcat de treaba asta,
şi-a pus pecetea asupra mea. Am proiectat
lucră ri de restaurare pentru biserici din
Maramureş şi Să laj, ın
̂ principal, dar prin
forţa lucrurilor am ajuns ın
̂ toate colţurile
ţă rii", afirmă arhitectul.

Cele mai importante 100 de proiecte
de restaurare a unor biserici de lemn au fost
strâ nse ın
̂ tr-o lucrare "100 de biserici de
lemn restaurate. 1972 - 2012" care conţine
"povestea" ilustrată a restaură rii a 100 de
biserici de lemn din Româ nia . "Poate de prea
puţine ori un restaurator de monumente
istorice care demonstrează experienţă ı̂n
adoptarea variantelor şi soluţiilor de
restaurare, exemplificată ın
̂ fiecare proiect,
simte nevoia de a-şi aşeza rezultatele ın
̂ tr-o
sinteză . Acest demers este necesar pentru
domeniu, iar ı̂n cazul lui Niels Auner el
ı̂ n cununează o lucrare de trei decenii,
ın
̂ cepută ın
̂ etapa maturită ţii profesionale. E
ca şi cum te opreşti să -ţi tragi sufletul, iar
gâ ndurile şi ideile se ordonează şi ı̂ ţ i
lă muresc ı̂ncă pă ţâ narea de a face dintr-o
profesie, cuib pentru rostul vieţii tale.
Orientarea acţiunii sale cu precă dere că tre
arhitectura ı̂ n lemn, că tre biserică ce
defineşte civilizaţia tradiţională ın
̂ Româ nia,
o civilizaţie care se ın
̂ scrie culturii europene,
reflectă intuiţia acestui arhitect ın
̂ a evidenţia
un limbaj al prelucră rii lemnului cu mijloace
preindustriale. A intuit că esenţa acestei
arhitecturi rezidă ı̂ n cunoştinţe tehnice
ancestrale, ın
̂ amprenta legă turii nemijlocite
a trupului cu unealta, prin gesturi transmise
constant", afirmă istoricul de artă Ana Bâ rcă .

"… sunt ın
̂ urmă peste 150 de şantiere
pe care le-am gospodă rit ım
̂ preună cu cei
care erau pe vremuri bruneţi şi blonzi şi
acum sunt toţi că runţi (...) Majoritatea
proiectelor pe care le-am fă cut se pot
constitui ı̂n repere pentru viitor, pentru
viitorime. Intrebarea care se pune este: Cine
oare o să vină ın
̂ urmă ? Problema e cine oare
o să ne urmeze, pe noi ca arhitecţi, ca ingineri,
ca pictori, ca meşteri, mai ales meşteri. Cine
ış̂i imaginează că asta e o meserie care să se
prindă ı̂n şcoli se ı̂nşeală profund. Marea
majoritate a monumentelor erau atâ t de
distruse ın
̂ câ t a trebuit să inventă m sisteme
tehnologice care nu se ın
̂ vaţă ın
̂ şcoală şi pe
care noi am putea eventual să le transmitem
mai departe unora. (...) Eu, acum, sunt trist.
Sunt trist că se ın
̂ cheie o treabă , dar după aia
nu mai vine nimic. Asta e partea cea mai
tristă , că nu mai urmează nimic", a afirmat
acesta.
Arhitectul a solicitat ca biserica să se
implice mai mult ın
̂ repararea şi restaurarea
b i s e r i c i l o r d e l e m n , ı̂ n d e t r i m e n t u l
"monştrilor" de beton ce au apă rut ı̂ n
ın
̂ treaga ţară . "Este momentul să tragem un
semnal important de alarmă că biserica ar
trebui să se implice mai mult ın
̂ repararea şi
restaurarea acestor mici lă caşuri de
ın
̂ chină ciune, decâ t să facă monştri ă ştia de
zid de prin toate oraşele ţă rii, unde nu se va
ruga nimeni, vă spun sigur, pentru nu
transmit nimic evlavios acele betoane. Ar
putea face mai mult şi cu ın
̂ treţinerea celor
existente. Ne-am trezit cu situaţii ın
̂ care nu sa cură ţat şanţurile de gardă dimprejur şi apa
a ajuns din nou ın
̂ biserică . Ba mai mult, au
crescut tufe prin pardoseală , ın
̂ biserică ", a
precizat Niels Auner.

Vasile Pop, meşter ce a lucrat la multe
proiecte de restaurare, a fă cut o caracterizare
a arhitectului. "De domnul Niels Auner
trebuie avut grijă pentru că el ın
̂ suşi este un
'monument' şi l-am putea numi maestru ın
̂
domeniul restaură rii monumentelor de
lemn. Toată lumea recunoaşte ın
̂ ţara asta că
specialistul numă rul unu al monumentelor
de lemn este arhitectul Auner". Membru al
Uniunii naţionale a restauratorilor de
monumente istorice şi al Asociaţiei europene
a antreprizelor de restaurare a
monumentelor istorice. Are ın
̂ portofoliu si
lucră ri de restaurare la monumente istorice,
clă diri de zid: ansamblul Mă nă stirii Vă că reşti
- Bucureşti, biserica palatului Mogoşoaia,
biserica Mă nă stirii Snagov, Biserica Doamnei
din Bucureşti; lucră ri de sistematizare şi
stră mutare de monumente ı̂n ansambluri
etnografice ın
̂ aer liber ın
̂ muzeele ın
̂ aer liber
din Sighetu Marmaţiei, Oaş, Vâ lcea, Bucureşti
şi proiecte de restaurare a a peste 100 de
biserici din lemn ı̂n majoritatea zonelor
etnografice, respectiv ı̂ n judeţele Să laj,
Maramureş, Bistriţa-Nă să ud, Cluj, Suceava,
Dâ mboviţa, Vrancea, Hunedoara, Alba,
Harghita şi Mureş.

link-uri foto: https://we.tl/Lz3v6qy6fl,
https://we.tl/JMYuYrcs4x

link-uri video: https://we.tl/PaJwLPOqKC,
h t t p s : / / we . t l / q n u W 4 A 1 8 3 S ,
h t t p s : / / w e . t l / o 4 6 0 4 T 8 r 1 M ,
h t t p s : / / we . t l / Wow J p bw Tv 5 ,
h t t p s : / / we . t l / G Z n i N R H w Y 6 ,
h t t p s : / / we . t l / Va N n P m P 5 S d ,
h t t p s : / / w e . t l / 4 o F j m l 8 g 9 i ,
https://we.tl/PbZ1IOugoJ
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Lansarea volumului Modernismul hibrid-

de Ana DONȚU
foto&video arh. Mircea ȚIBULEAC

G.M. Cantacuzino, autor Dan Teodorovici

V

ineri 7 octombrie, ora 18.00, la
Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din
strada Jean-Louis Calderon nr. 48, a avut loc
lansarea volumului Modernismul hibrid,
G.M. Cantacuzino, autor Dan Teodorovici,
eveniment organizat de Uniunea
Arhitecților din Româ nia, Editura Simetria,
STOICA & Asociaț i i. Au vorbit: Ileana
Tu re a n u , D a n Te o d o rov i c i , O l i m p i a
Lichiardopol, Alexandru Beldiman, Valeriu
Stoica.
Ileana TUREANU: „Avem bucuria ca
în această seară să îndeplinim trei dintre
obligațiile și bucuriile cu care să începem
acest an, pe de o parte astăzi începem
conferințele săptămnale despre arhitectură,
destinate arhitecților, cât și celor interesați
de arhitectură... În al doilea rând în
programul nostru este dorința de a afirma
valorile arhitecturale românești în plan
internațional și european și, în sensul acesta,
arhitectura interbelică ocupă primul loc în
anul viitor și vrem să dedicăm evenimentele
noastre generației de aur interbelice: Barbu
DELAVRANCEA, Horia CREANGĂ, G.M.
CANTACUZINO etc. Și astăzi avem bucuria să
p r i m i m o d o n a ț i e d es p re a rh i te c t u l
ZAMFIROPOL: acte, proiecte, documente care
ne vor îmbogăți, pentru că tezaurul nostru
este arhiva noastră. În același timp vrem să
traducem lucrările despre arhitectura
românească în limbi de circulație
internațională, ca să facem cunoscut
fenomenul românesc în Europa și în lume. Și
de data aceasta e un fenomen invers:
traducem în română o carte apărută în
engleză despre o figură importantă a
arhitecturii noastre: G.M. CANTACUZINO.”

Alexandru BELDIMAN, directorul
Editurii Simetria: „Voi începe prin a aduce
mulțumiri tuturor acelor care au făcut
posibilă apariția acestui volum dedicat lui
G.M. CANTACUZINO, unul din oamenii deplini
ai culturii românești: domnului Dan
TEODOROVICI, autorul, arhitect cu studii
doctorale în Germania, profesor la Stuttgard,
pentru remarcabila cercetare și remarcabilul
text pe care l-a scris; lui Șerban STURZA, care,
văzând cartea publicată în limba engleză la
editura „Ernst Wasmuth”, a dat un telefon cu
propunerea să o traducem la Simetria; Elenei
TUREANU, care proaspăt aeasă președinte a
UAR, a înțeles importanța acestui lucru,
găsind într-un foarte scurt timp suma de bani,
prin care să contribuie esențial la apariția
cărții; domnului profesor Valeriu STOICA, care
și-a manifestat încă o dată prietenia cu
desăvrșită eleganță, întregind cu
promptitudine bugetul necesar apariției
cărții în limba română; Editurii Wasmuth,
foarte reputata casă editorială di Tubingen și
Berlin, care a avut generozitatea să ne cedeze
drepturile editoriale, respectiv cele de
traducere și difuzare în România; doamnei
Olimpia LICHIARDOP OL, care pentru
implicarea pasionată prin care a contribuit la
textul despre G.M. CANTACUZINO, pentru care
are o mare admirație, pentru bucuria cu care
a răspuns invitației noastre de a traduce textul
din limba engleză; echipei din Germania care
s-a ocupat de grafica și colectura textului:
domnului Dan TEODOROVICI, Dorin IONESCU,
Adrian BOCAȚCHI, Claudia și Dragoș
TEODOROVICI; echipei din București care s-a
ocupat de destinul cărții: Mirela BUCULESCU,
Eugenia PECLE, Octavian CARABELA, Adriana
TĂNĂSESCU, secretara Uniunii, pentru
devotamentul și promptitudinea prin care a
înțeles să sprijine apariția cărții; și nu în
ultimul rând, lui Matei FOFIATE și firmei Artix
Plus, parteneri de bază ai Simetriei, pentru
profesionalism și felul în care s-au implicat în
realizarea cărții.”

Olimpia LICHIARDOPOL,
traducă toarea că rț i i din limba engleză :
„Domnul BELDIMAN a folosit un cuvânt, pe
care vreau să-l folosesc și eu:acele ferestre
care sunt în carte și care sunt textele lui G.M.
CANTACUZINO. Treaba mea de traducător a
fost foarte specială, ca să zic așa, mai puțin de
traducător și mai mult de căutător al textelor
originale care sunt citate în volum, nu puteam
să traduc din englezește, era imposibil, trebuia
să dau glas autorului, lui G.M. CANTACUZINO.”
Prof. Valeriu STOICA: „România este o
temă de cercetare, de evlavie și de dragoste.
România aceasta este cu totul altceva dect cea
care există și, mai ales, cea de astăzi.” Am
încheiat citatul. Cuvinte ce aparțin lui G.M.
CANTACUZINO sunt redate în prefața pe care
Șerban CANTACUZINO a scris-o pentru cartea
extraordinară a lui Dan TEODOROVICI. Citind
încă o dată acest extras din scrisorile către
Simon, m-am gândit că, dacă arhitecții ar fi
lăsați să facă ceea ce vor, România ar fi arătat
altfel. Am văzut cu uimire și admirație revista
lucrărilor lui

G.M. CANTACUZINO și am

cugetat ce ar fi fost dacă pleiada arhitecților
din perioada interbelică, pe care, înțeleg, vreți
să-i readuceți în atenția publicului, ar fi putut
să creeze în continuare în condiții de
libertate?”

Dan TEODOROVICI, autorul: „Sunt
foarte mândru și adânc recunoscător că
Uniunea Arhitecților a sprijinit traducerea
cărții. Domnul BELDIMAN m-a contactat
după doi ani de la apariția cărții în limba
engleză... Omul este o aventură, aventurile se
termină întotdeauna prost, a spus el. Îmi
permit totuși să fiu sceptic și să spun că sunt
aventuri care se termină într-un mod pozitiv.
Aventura mea cu G.M. CANTACUZINO a
început acum douăzeci de ani, în 1996, când,
în vizită fiind la București, mă plimbam pe
bulevardul Magheru și, iubind cărțile, am
descoperit într-un anticariat un volum numit
Izvoare și Popasuri, o antologie a câtorva
scrieri ale lui G.M. CANTACUZINO, apărută în
1977, volum editat de Adriana ANGHELESCU.
Nu-l cunoșteam pe G.M. CANTACUZINO, dar
eram student la arhitectură și am avut
impresia că îl cunosc, sună poate puțin bizar,
m-am simțit foarte apropiat, chiar dacă am
avut impresia că între noi ar fi rânduri de
perdele. Primul gând a fost să traduc eseurile
în limba germană. Eram student, nu am făcut
nimic. Sunt născut în România, la Brașov, am
plecat cu mama, tătăl vitreg și sora în
Germania în 1986 și la Stuttgard am făcut
arhitectura, dar am revenit în țară și am
păstrat desigur legătura cu familia. Deci,
student fiind, nu am făcut nimic în 96. În 2005
eram asistent la Catedra de Urbanism din
Stuttgard și profesorul meu mi-a solicitat să
fac o teză de doctorat și atunci m-am gândit să
scriu despre G.M. CANTACUZINO, pentru că
era aproape necunoscut în afara României și
mie îmi plăcuse foarte mult, mă fascinase felul
în care scrie, temele pe care le abordează,
atitudinea lui clasică, un termen inventat, să
zic așa, de el, referindu-se la o atitudine care
combină tradiția și modernismul pe o bază de
etică și estetică.”

Volumul George Matei Cantacuzino.
Modernismul Hibrid situează opera ș i
atitudinea acestui arhitect ı̂ n tr-un larg
context arhitectural, cultural, economic ș i
politic din Româ nia ș i Europa. In propria sa
operă arhitecturală , el a fost preocupat, pe de
o parte, de palladianism ș i, pe de altă parte,
de ı̂ncercă ri de sinteză ı̂ntre modernism,
tradiţia arhitecturii din Româ nia ș i clasicism.
George Matei Cantacuzino (18991960) se naș te ș i copilă reș te la Viena, unde
ı̂ nvaț ă româ na, franceza, germana; este
educat la Montreux, Bucureș ti, Paris. Figura
importantă a Modernismului din Româ nia
anilor 1930, este profesor de istorie ș i teorie
a arhitecturii din Bucureș ti, fiind ș i astă zi
considerat unul dintre cei mai importanți
teoreticieni ai arhitecturii din Româ nia. Este
primul corespondent româ n al revistei
L'Architecture d'Aujourd'hui (1934-36);
membru corespondent onorific al RIBA
(1938); cetă țean de onoare al oraș ului New
York (1939 – ım
̂ preună cu Octav Doicescu),
arhitect-ș ef al CFR-ului, om politic liberal.
Denigrâ nd fascismul ș i, apoi, comunismul,
este ı̂ntemniț at (1940-41, 1948-1954) ș i
declarat inamic al poporului. Ultimii ani de
viață ıî petrece la Iaș i ca arhitect neoficial al
Mitropoliei Moldovei (1957-1960).
Volumul monografic George Matei
Cantacuzino. Modernismul Hibrid are trei
pă rț i: o biografie intelectuală , un studiu
despre atitudinea clasică a arhitectului ș i o
anexă . Aceasta cuprinde o listă cu lucră rile de
arhitectură ș i urbanism, câ teva eseuri,
reproduceri de picturi ș i acuarele, câ t ș i o
listă cu lucră rile arhitectului.

Dan Teodorovici propune ı̂ n acest
volum o amplă schiţă a familiei artistice ș i
intelectuale a arhitectului: de la Vitruviu via
Andrea Palladio ș i Karl Friedrich Schinkel la
Auguste Perret ș i Adolf Loos; de la Heinrich
Wö lfflin, Jean Cocteau ș i Georges Gromort la
Rudolf Wittkower ș i Sir Ernst Gombrich; de
la Plotin via Henri Bergson la Ludwig
Wittgenstein ș i Albert Camus; de la Michel de
Montaigne via Johann Wolfgang von Goethe
la Rainer Maria Rilke, Paul Valé ry ș i T. S. Eliot.
Această cale de a descoperi „the springs that
feed the river of his thought” apare cu atâ t mai
l e g i t i m ă c u c â t a r h i t e c t u l ı̂ n s u ș i o
menționează ın
̂ tr-o scrisoare, din 1958, că tre
fiica sa Marie-Lyse: „Fiecare dintre noi, de
altfel, își creează Parnas-ul, familia lui
spirituală, singura familie pe care ne-o
alegem… sau totuși, cine știe, poate că ei ne
aleg pe noi… acești prieteni situaţi în afară de
timp”.
Dan Teodorovici: „Sunt tradiționaliști,
moderniști și ceilalți. În categoria din urmă se
situează acei arhitecți care cred că este
necesar de găsit un echilibru pe bazele
disciplinelor clasice, fără a nesocoti întru nimc
nici una din temele moderne și fără a întoarce
spatele tradiției.”
Dan Teodorovici, nă scut la Braș ov ın
̂
1972, este arhitect ș i curator. Tră ieș te ș i
lucrează ı̂n Stuttgart/Germania. A studiat
arhitectura ș i urbanismul la Universitatea
Stuttgart (1993-2000), unde a fost asistent la
catedra de urbanism (2003-2009). In 2010 a
susţinut teza de doctorat G. M. Cantacuzino –
Dialogik zwischen Tradition und Moderne,
care a fost apreciată cu calificativul Summa
cum laude.
link foto: https://we.tl/tWXzwMC24P
link-uri video: https://we.tl/GQOzrX0XJD,
https://we.tl/es0I3DIkYo.
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de Lect. dr. arh. Marilena Doina CIOCĂNEA
foto: arh. Mircea ȚIBULEAC, arh. Marilena Doina CIOCĂNEA, arh. Sidonia TEODORESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

V

ernisajul expoziț iei „Diplome

ale studenţilor Facultăţii de Arhitectură
a Universităţii Spiru Haret”, din data de
12.10.2016 a prilejuit discuții interesante
ın
̂ tre profesori, absolvenți ș i studenți, ın
̂ tre
actualii ș i viitorii specialiș ti. Expoziţia poate
fi vizitată ı̂n Sala Lapidarium a Casei
Filipescu-Cesianu, Muzeul Municipiului
Bucureşti (Calea Victoriei nr. 151, colţ cu
str. Sevastopol), de miercuri pâ nă duminică ,
ın
̂ tre orele 10:00- 17:30, ın
̂ tre 12 octombrie
– 30 octombrie 2016.
Locul ales este special, cu o
ı̂ n că rcă tură istorică ș i arhitecturală
remarcabilă . Este prima dată câ nd Muzeul
Municipiului Bucureș ti expune proiectele
de diplomă ale studenților Facultății de
Arhitectură a Universității Spiru Haret ın
̂
spațiile sale. Deoarece spațiul expozițional
nu a permis expunerea tuturor proiectelor, a
fost necesară o selecție a acestora.

Expoziția Diplome ale studenţilor Facultăţii de
Arhitectură a Universităţii Spiru Haret

La vernisaj, au participat cadre
didactice printre care prof. dr. arh. Iuliana
Ciotoiu, conf. dr. arh. Ana Maria Hariton,
lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu, lect. dr.
arh. Marilena Doina Ciocănea, lect. dr.
arh. Gabriela Petrescu, lect. dr. arh.
Alexandra Teacă, lect. dr. urb. Raluca
M a r i n e s c u , l e c t . d r. a r h . R a l u c a
Diaconescu, conf. dr. ing . Carmen
Berevoescu, studenți și absolvenți ai
Facultății de Arhitectură a USH, printre
care arh. Vlad Mihai Petrescu. După
cuvâ ntul de ı̂nceput al d-nei lect. dr. arh.
Marilena Doina Ciocă nea, d-na conf. dr. arh.
Ana Maria Hariton, d-na prof. dr. arh. Iuliana
Ciotoiu au amintit câ teva momente din
perioada câ nd au participat la ın
̂ drumarea
diplomelor. Cei prezenț i au apreciat
activitatea studenților arhitecți ș i le-au urat
succes ın
̂ carieră .
Ca ın
̂ fiecare an, diploma de licență a
studenț ilor reprezintă un sumum de
cunoș tințe acumulate ın
̂ cei ș ase ani de studii
ai Facultă ții de Arhitectură . Ca ș i expoziția
realizată ın
̂ Sibiu, ș i cea din Bucureș ti a reuș it
să demonstreze pasiunea ș i puterea de
inovare a studenților ală turi de profesorii
lor. Studenți au beneficiat de ın
̂ drumare ın
̂
domeniile arhitecturii, urbanismului,
detaliilor ș i structurii de rezistență.

I n t r - o e p o c ă c o n t r o ve r s a t ă c u
probleme economice, demografie, politice,
proiectele realizate de studenți au reuș it să
ne aducă un strop de speranță că meseria de
a r h i t e c t e s t e ı̂ n c ă u n a d e exc e p ț i e .
Programele abordate au fost foarte variate,
adaptate la tendinț e le prezentului, la
globalizare, la economia europeană , la noua
tehnologie, la noile materiale de construcție.
De la locuințe individuale sau colective, la
edificii publice ın
̂ domeniul administrației,
s ă n ă t ă ț i i , t u r i s m u l u i , c e r c e t ă r i i ,
ı̂ n v ă ț ă m â n t u l u i , c u l t u r i i , r e l i g i e i ,
agrementului, sportului, la concursuri de
arhitectură peste hotare etc., pasiunea ș i
frumusețea meseriei nu au bariere câ nd este
vorba de arhitectură .
Amplasamentele unde au fost
proiectate toate aceste edificii pot fi
clasificate ın
̂ mai multe categorii, ș i anume:
după poziția geografică − la mare, la munte, la
ș es, la deal, ın
̂ oraș sau la sat, ın
̂ Româ nia sau
ı̂ n alte ț ă ri, după tematică , concursuri,
inițiative personale sau comenzi ale unor
investitori sau ale administraț iei publice.
Siturile proiectelor au avut uneori un grad
mare de dificultate, de la

construcț i i

realizate ın
̂ mine de sare, pe mare, pe stâ nci
sau pe baraje.

Cele mai multe diplome au fost
realizate ın
̂ Municipiul Bucureș ti, dar ș i ın
̂
alte oraș e precum Constanța (acestea fiind
ın
̂ tr-un numă r foarte mare, au fost expuse
ın
̂ tr-o expoziție separată realizată la Ș coala
de vară din oraș ul Constanța), Sighiș oara,
Sibiu, Calafat, Galaț i , Tâ rgu Jiu, Bacă u,
Focș ani, Herculane, Braș ov, Cluj, Râ mnicu
Vâ lcea, Slatina, Ploieș ti, Tulcea, ın
̂ localită ți
precum Horezu, Geoagiu Bă i, Cavnic, Cheia,
Slă nic, Fortul Popeș ti-Leordeni, Padina,
Câ ndeș ti, Potlogi ș i ı̂ n alte ț ă ri − Italia
( S i ra c u z a , Ve n e ț i a ) , C o re e a d e S u d ,
Singapore, Franța, Bulgaria (Varna).
Varietatea temelor abordate a fă cut ca
rezultatul acestor diplome să demonstreze
ın
̂ că o dată profesionalismul cu care a fost
abordată viitoarea meserie de arhitect de
că tre studenț i ș i devotamentul cadrelor
didactice ı̂n dorința de a transmite celor
tineri secretele acestei meserii. Programe
precum cele de restaurare sau clă diri
moderne amplasate ın
̂ situri istorice au adus
un plus de valoare creaț iei arhitecturale
realizată de viitorii arhitecți.

Printre proiectele care s-au remarcat
se poate aminti diploma studentului arhitect
Alexandru PETRIȘOR, realizată pe un sit
deosebit ı̂n oraș ul monument Sighiș oara.
Subiectul a fost Muzeu de arheologie și
istorie al Municipiului Sighișoara.
Amplasat ın
̂ zona protejată a oraș ului, pe o
diferenț ă de nivel remarcabilă , muzeul
propus de autor are o volumetrie modernă
care nu deranjează monumentele aflate ın
̂
ve c i n ă t a t e . P ro fe s o r i i ı̂ n d r u m ă t o r i :
arhitectură prof. dr. arh. Sorin Minghiat,
urbanism lect. dr. urb. Raluca Mihaela
Marinescu, structuri conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.
O altă diplomă apreciată a fost cea a
studentului Vlad Mihai PETRESCU prezent
la vernisaj, tot ın
̂ Sighiș oara, cu un subiect
diferit ș i anume Primăria orașului
Sighișoara. Amplasamentul se află la
punctul nodal al oraș ului − a explicat tâ nă rul
arhitect − unde se unesc cele patru cartiere,
loc care, ın
̂ decursul istoriei, nu a fost folosit.
La viitoarea construcție autorul a pă strat
stilul arhitectural caracteristic oraș ului
Sighiș oara, cu forme clasice, sobre, austere
ale vechilor clă diri, ı̂mbinate cu elemente
moderne, luminatoare, zone vitrate ample,
ı̂nă lț ime redusă , speculâ nd ș i elementele
naturale existente prin valorificarea lor
(Dealul Cetă ții ș i Valea Tâ rnavei). Materialele
utilizate ș i cromatica sunt mă rci ale
Sighiș oarei. Profesorii ı̂ n drumă tori:
arhitectură prof. dr. arh. Sorin Minghiat,
urbanism lect. dr. urb. Raluca Mihaela
Marinescu, structuri conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.

In categoria terenurilor aflate ın
̂ zone
rurale cu tradiț ii mesteș ugă reș ti se
ın
̂ cadrează ș i diploma realizată de studentul
Andrei Victor Bogdan cu tema Ș coală de
olă rit la Horezu. Amplasat pe un teren uș or ın
̂
pantă programul abordat a fost gâ ndit
pavilionar prin respectarea funcț i unilor
necesare desfă ș ură rii unei astfel de activită ți.
Construcția principală este un loc de cazare
pentru viitorii elevi cu toate dotă rile
necesare care parcă protejează prin forma ș i
volumul ei cele opt ateliere de olă rit, grupate
câ te două ın
̂ jurul unui unui coș comun celor
două cuptoare. De asemenea, forma
triunghiulară a atelierelor permite gruparea
acestora ın
̂ tr-o compoziție deosebită , dâ nd
posibilitatea orientă rii acestora că tre
lumină . Profesorii ın
̂ drumă tori: arhitectură
conf. dr. arh. Doina Nicoleta Teodorescu,
urbanism lect. dr. arh. Doina Marilena
Ciocă nea, structuri conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.
Studenții prezenți ș i la expoziția de la
Sibiu au avut ocazia să -ș i prezinte diplomele
ı̂n faț a publicului aflat la expoziț ie ș i să
ră spundă la ı̂ n trebă rile pertinente ale
acestora.
Pe lâ ngă aceste diplome, se pot
evidenția ș i alte diplome de excepție care au
adus un plus de valoare atâ t prin volumetrie,
imagine, câ t ș i prin idei novatoare.

Restructurarea urbană în zonă protejată strada Academiei Calea Victoriei, autor Ioana Popa. Conceptul are la baza
transformarea insulei urbane ın
̂ spațiu public la nivelul parterului prin
eliminarea curților ș i crearea unor legă turi pietonale conectate ın
̂ tre
ele prin spații tematice. Profesorii ın
̂ drumă tori: arhitectură prof. dr.
arh. Emil Creangă , urbanism conf. dr. arh. Victoria-Marinela Berza,
structuri lect. dr. ing. Mircea Alexe, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.
Muzeul autovehiculelor Ciclop București, autor Ababei Romina,
profesori ın
̂ drumă tori: arhitectură prof. dr. arh. Emil Creangă , urbanism
conf. dr. arh. Victoria-Marinela Berza, structuri lect. dr. ing. Mircea Alexe,
detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.

Muzeul Constantin Brâncuși-Tg.Jiu, autor Gurică (Cirțu) Bianca
Loredana, profesori ın
̂ drumă tori: arhitectură prof. dr. arh. Emil Creangă ,
ın
̂ drumă tor urbanism conf. dr. arh. Victoria-Marinela Berza, structuri
lect. dr. ing. Mircea Alexe, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.

Centru Cultural Calea Victoriei, autor Ispas Laura Mariana,
profesori ı̂ndrumă tori : arhitectură conf. dr. arh. Constantin Rusu,
urbanism lect. dr. arh. Marilena Doina Ciocă nea, structuri lect. dr. ing.
Mircea Alexe, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.

Universitate Veneția, insula Poveria Italia , autor Irina
(Ș uș man) Nistor, profesori ı̂ndrumă tori: arhitectură conf. dr. arh.
Constantin Rusu, urbanism lect. dr. arh. Marilena Doina Ciocă nea,
structuri lect. dr. ing. Mircea Alexe, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.

Extindere SPA – Lido București, autor Mihaela Cudera, profesori
ın
̂ drumă tori: arhitectură conf. dr. arh. Ruxandra Nemțeanu, urbanism conf. dr.
arh. Victoria Marinela Berza, structuri lect. dr. ing. Iulian Spă tă relu, detalii lect.
dr. arh. Andreea Pop.
Școala italiană Luigi Cazzavillan București , autor Mihai
Murineanu, profesori ın
̂ drumă tori: arhitectură conf. dr. arh. Ana Maria
Hariton, urbanism lect. dr. urb. Raluca Mihaela Marinescu, structuri lect.
dr. ing. Iulian Spă tă relu, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.
Observatorul astronomic , autor Ș tefan Suciu, profesori
ın
̂ drumă tori: arhitectură conf. dr. arh. Maria Duda, urbanism lect. dr. urb.
Raluca Mihaela Marinescu, structuri lect. dr. ing. Iulian Spă tă relu, detalii
lect. dr. arh. Andreea Pop.
Spital oncologic de mici dimensiuni – Fundeni București, autor
Gabriel Goace, profesori ın
̂ drumă tori: arhitectură lect. dr. arh. Dobrin Datcu,
urbanism lect. dr. arh. Marilena Doina Ciocă nea, structuri lect. dr. ing Mircea
Alexe, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.
Restaurare și extindere conac Cândești,

autor Matea Maria,

profesori ın
̂ drumă tori: arhitectură prof. dr. arh. Sorin Minghiat, urbanism
lect. dr. urb. Raluca Mihaela Marinescu, structuri conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, detalii lect. dr. arh. Andreea Pop.
Colectivul de realizare a expoziției a fost compus din: prof. dr. arh. Emil Creangă ,
conf. dr. arh. Constantin Rusu, lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu, lect. dr. arh. Marilena Doina
Ciocă nea, conf. dr. arh. Doina Teodorescu, lect. dr. arh. George Stă ncioiu, stud. arh. Prejbeanu
Emanuel, studenții Asociației Studenților Arhitecți "Spiru Haret".
link PANOURI ș i MACHETE din EXPOZIȚ IE: https://we.tl/yoY062sz6H

Pentru a nu vă despă rți brusc de această minunată expoziție, dl.arh. Mircea Ț IBULEAC
vă oferă la final câ teva imagini ın
̂ câ ntă toare ale Casei FILIPESCU-CESIANU, pe seară câ nd, la
plecare, nu a rezistat ș i a mai furat câ teva imagini din exterior.

de la prof. Edith ȘTEFĂNESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

C

Copacul Alb
un bloc de Sou Fujimoto Architects

onceptul de bloc turn din imaginile de mai jos se intitulează White Tree și e

opera arhitecților de la Sou Fujimoto Architects, împreună cu Nicola Laisne Associes
și OXO Architects. Structura are în primul rând o scară remarcabilă, care se deschide
precum un evantai înspre cer, și evidente influențe mediteraneene și nipone. Are 17
etaje, care ocupă în total 10.000 de metri pătrați și e destinată atât locuințelor, cât și
birourilor, dar și altor scopuri. Urmează, de exemplu, să adăpostească, printre altele,
o galerie de artă, un restaurant și un bar. Designul modular permite numeroase
compartimentari, dar și superbe vederi panoramice asupra oceanului și a lanțului
muntos din apropiere. Clădirea pare să răsară din pământ, asemenea unui copac, ale
cărui ramuri oferă umbra clădirilor din apropiere, iar pe verticală a fost concepută ca
o grădină suspendată.

Ziua MONDIALĂ a ARHITECTURII și HABITATULUI
de la arh. Mihai Iacob MAICOVSCHI
tehnoredactare: Ana DONȚU

P

entru a marca această zi şi la

Targu-Jiu, filialele OAR-OLTENIA prin
Reprezentanta Teritoriala Gorj(arh.Doru
Pasare) ,Filiala Judeteana Gorj a UAR
( a r h . M i h a i M a i c ovs c h i ) , F i l i a l a U S R
Gorj(Cristian Brebenel) in colaborare cu
Filiala Tg.-Jiu a UAP din Romania(Vasile
Fuiorea) au realizat un program special, la
care au participat arhitecţii gorjeni, precum
şi arhitecţi din Bucureşti şi Timişoara.
Invitatul special a fost cunoscutul arhitect
Dorin Ș tefan. De asemea a fost prezent
preș edintele filialei OAR Oltenia,arh. Radu
Ionescu.
Evenimentul a debutat cu lansarea
că rț i i arhitectului Dorin Ș tefan, « My
Modernism (Autodenunț )», - apă rută de
curâ nd, ın
̂ Bucureș ti, la editura Paideea - un
fel de jurnal-confesiune al autorului, din
copilă rie pâ nă ın
̂ anul 2012.

3 octombrie 2016

Prezentarea că rţii a fost fă cută de
Cristian George Brebenel şi de că tre autor.
Lansarea a avut loc la Galeriile de Artă ale
Municipiului Tâ rgu-Jiu şi a atras mulţi
iubitori de cultură .
A urmat un moment liric, sustinut de
membri ai Cenaclului literar « Columna » care
au recitat din creaţiile poetice personale.
Debutul şi finalul lansă rii au fost punctate de
interpretă ri la vioară ale elevei Denisa Burci
de la Liceul de Arte « Constantin Brailoiu »
din Tâ rgu-Jiu.
La finalul serii, arhitecţii ım
̂ preună cu
familiile lor s-au reunit ı̂ n tr-o locaţie
deosebită , bucurâ ndu-se de atmosferă şi
depă nâ nd amintiri .

Filiala Județeană Gorj a UAR
Președinte arh. Mihai Iacob Maicovschi
Vicepreședinte arh. Doru Pasare

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

CE-AI FĂCUT PENTRU AI TĂI ?

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

U

na dintre cele mai grele întrebări...

În primul rând să lămurim cine sunt „ai tăi”:
v

Pe primul loc – rudele, prietenii, con-sătenii sau con-orășenii.

v

Apoi cei din parohia ta: la țară – teritorial e mai simplu, parohia

mai închegată, indivizii fiind mai des în contact direct ( cu conflicte
cotidiene mai ușor de identificat și aplanat...)
- la oraș lumea e mai diversă, de proveniențe diferite, chiar de
culturi diferite... Teritorial, parohia este un cartier mic, sau o parte dintr-un cartier mare – așa-numita
„unitate de vecinătate” în accepțiunea urbanistică. Aspect care și el a suferit mult de pe urma
comunismului, când s-au format numeroase noi cartiere fără a avea un centru spiritual creștin (o
biserică), drept care populația adunată mai mult de prin sate a migrat spre alte „centre de interes”
(prăvălii, maidane, discoteci, etc...)
Desigur, există și alte diferențe, dar în acest context, liantul comunității rurale a fost mereu numai
morala creștină – fundamentul adevăratei comuniuni sociale ! Continui să cred că aceasta este una dintre
cele câteva cauze responsabile de „miracolul românesc”, adică dăinuirea timp de două milenii într-o atât
de dramatică istorie, și încă în mai multe state, stătulețe și imperii separate...
v

Mai sunt cei de o breaslă, împreună cu care se constituie, peste adversități și animozități, un grup

de solidaritate funcțională.
v

Și sunt cei de-un „leat” – colegi de generație, de aceleași necazuri sau bucurii datorate acelorași

conjuncturi... Și tot aici sunt și diferențierile inerente destinelor personale, în virtutea cărora unii urcă
trepte de împliniri materiale, alții de împliniri spirituale, întru aparențe mai modeste.
v

Și nu în cele din urmă – cei de aceeași credință ! Dincolo de toate cântecele de sirenă contemporane,

liantul creștin-european a întărit (cel puțin până la sfârșitul secolului XX...) parohiile, așezările, Cetățile
(la propriu și la figurat), în final Neamurile și Țările !!

Aici ar fi de subliniat că legăturile cu „ai tăi” se duc până la a realiza o națiune, aia pe care încearcă
din răsputeri să o anihileze ateii contemporani (ca noțiune și ca realitate comunitară), spre a zburda
nestingheriți într-o lume „fără opreliști vetuste”... Noi, aici, în România, suntem foarte avertizați, printr-o
experiență multiseculară, că acești robi ai materialismului și „progresului nelimitat” pot veni și din Vest,
dar și din Est (ăștia mimând chiar un ortodoxism de stil vechi...) !!
Ca să realizezi ceva pentru ai tăi trebuie să fii o ființă integră, puternică moral, ceea ce nu implică
neapărat și putere financiară ! Lucrarea înseamnă inițiativă, angajare, încredere, ducerea până la capăt,
racolarea energiilor benefice.
„Facerea de bine” poate fi și ceva aparent minor, dar și un proiect de anvergură, care să se întindă pe
decenii – vedeți exemplul Festivalului internațional de teatru Sibiu. În orice caz, avem câteva
determinante comune:
1

Propriul interes pecuniar este pe ultimul plan.

2

Interesul comunitar, lupta pentru coagularea și coerența durabilă a comunității (sat, cartier, oraș,

regiune) sunt prioritare ! Cam aici s-ar situa activitatea celor aleși să conducă localitățile, județele, ș.a.m.d.
3

Chiar dacă efortul și țelul anunțat nu sunt recunoscute/apreciate, nu te dai bătut.

4

A realiza contextul favorabil pentru viața împreună (cu rude, dar și cu vecini sau necunoscuți),

pentru efortul comun, spre a aduce la un loc forțe disparate și greu de conciliat, deci „a pune început bun” –
este deja o reușită majoră. Pentru că, vorba lui Constantin Brâncuși, greu nu este a face, ci a te pune în
situația de a face !
Pare că aceste lucruri nu (mai) sunt în „spiritul vremii” de astăzi... Dar merită insistat că, tocmai în
asemenea perioade de „subțiere morală” și creștere a circului „fără frontiere”, ar fi extrem de benefică
întărirea solidarității intra-comunitare, mai degrabă decât a celei trans-frontaliere !! Pentru că se știe din
istorie (cine vrea să știe !) că un organism social coerent, solidar, corect înarmat moral, este mult mai
rezistent în furtuna vremii !
Vor învinge cei care stau „între ai lor”, unde fiecăruia îi pasă de „ai lui” !!
arh. Dorin Boilă.

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

EXCURSIE ÎN SUDUL IBERIC

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

E

ste vorba de provincia Andaluzia, zona cea mai apropiată de Africa a Spaniei. Deși tocmai în

această regiune există o presiune a imigranților africani, a celor din America de Sud care vin pentru a lucra
în agricultură, și există un mare procent de șomaj juvenil, istoria deosebit de zbuciumată a provinciei
andaluze nu se reflectă negativ în viața de zi cu zi, observabilă în orașe și la țară.
Apare și aici, ca în întreaga Europă, imaginea cam dezolantă a unor sate/cătune părăsite în ultimii
zeci de ani, dar ceea ce vreau să subliniez este surpriza omului din estul european asupra unor aspecte
esențiale ale situației economice și culturale spaniole, tocmai după criza din 2008-2010:
1

Curățenia maximă de pe străzile orașelor și satelor ! (singurele cartiere murdare sunt cele de la

periferiile marilor orașe, cu locuințe sociale ocupate de imigranți din alte continente...) Am urmărit
expres platformele cu clasicele pubele – la orice oră sunt impecabil curățate, iar mai nou au apărut
depozitele subterane de mai mulți metri cubi, care la trotuar au doar niște minime dispozitive de depus
deșeurile (pe 4 - 5 categorii), obiecte elegante și curate de maxim 70 cm. înălțime.
2

Singurii cerșetori întâlniți timp de 8 zile în tot sudul Spaniei au fost țiganii români (care vorbesc

între ei limba mioritică...) și vreo doi negri. Gitanii lor – nicăieri !
3

De sute de ani, nici un străin de etnia spaniolă nu a construit, la țară sau la marginea orașelor, vreo

casă/vilă/conac cu arhitectură pakistanezo-indiană !! Marea majoritate a implanturilor „maure” (araboislamice) au fost, după anul 1500, reorientate, înglobate și asimilate organic corpusului urbanistic iberic.
Iată o țară unde legile contemporane ale arhitecturii și urbanismului se respectă, vorba „foștilor” – la
orașe și sate !!
4

Magazinele alimentare de cartier sunt excelent aprovizionate, au prețurile perfect comparabile cu

cele de la noi (transformând în lei !!), ba la vreun sfert dintre produse chiar mai ieftine ca pe-aici – la salarii
medii mult mai mari... Dovadă a jafului practicat de lanțurile internaționale de magazine pe plaiurile
mioritice...

5

Autostrăzile sunt dese și foarte bune – deși 85% din teritoriul țării este munte și podiș ! N-am

văzut, pe vreo 2000 de km., vreun șantier de „refacere-reabilitare ” a vreunei porțiuni de autostradă...
6

La un popor atât de mediteranean și divers ca subgrupe etnice și regionale te-ai fi așteptat la mai

multă exuberanță stradală, socială, relațională... Dar strada, comerțul, activitatea turistică, sunt foarte
decente – pe trotuar nu găsești excremente umane și animale, regulile de circulație se respectă peste tot,
poate utilizarea curentă a unei limbi internaționale lipsește în zonele turistice.
Și dacă, totuși, te apleci mai mult asupra istoriei spaniole a ultimului secol, poți să-ți dai seama de
unde vine infuzia de ordine, respect comunitar, disciplină asumată și direcționarea fertilă a energiilor !
Un om providențial a reușit, începând cu perioada celui de-al doilea război mondial, să stopeze presiunile
social-comuniste, finanțate chiar de la Moscova (1939), a reușit să oprească generala cădere economică și
sabotajul logistic al puterilor vest-europene „progresist-iluministe”, a echilibrat tendințele centrifuge ale
regiunilor marginale (bascii, catalunezii...) și, la plecare, a reinstaurat Monarhia de drept în Spania !!
Ca pedeapsă pentru această operă istorică, unică în Europa contemporană, forțele de stânga și
extremă-stânga spaniole au luptat zeci de ani ca nici măcar o stradelă să nu poarte numele de Franco,
pentru a nu mai vorbi de vreun monument, statuie, memorial... Asta poate fi considerată cea mai neagră
pată pe obrazul elitei spaniole, cu mintea sucită de sirenele „progresismului” inept, a „corectitudinii
politice” anti-naționale și anti-europene. Doar ca exercițiu de istorie virtuală – ar fi meritat „elita” vesteuropeană de azi un stat neo-comunist în toată peninsula iberică !!!
E de sperat, pentru toți spaniolii cinstiți, ca această ocultare a propriei istorii să nu mai dureze și,
mai ales, să nu le submineze munca de aproape un secol...
La final doresc să relev că nici un ghid român nu are, în traseul prin orașul Sevilla, monumentul
împăratului Traian (născut în zonă) – copia statuii lui Vasile Gorduz (București – Muzeul național de
istorie), cu Traian ținând pe mâini lupoaica romană înfășurată în șarpele stindardului dacic... Statuia se
află pe promenada Regele Juan Carlos – 2,5 km. de-a lungul fluviului Guadalquivir.
Și după toate astea, o bună prietenă, mult-călătoare prin Europa, îmi spune zilele trecute: nu te
duce în Polonia – vei suferi îngrozitor ! La fiecare pas, comparația cu situația de la noi e DEVASTATOARE !!!

arh. Dorin Boilă.

PROF.ARH.MIHAIL CAFFE
(1924-2016)
Cu nesfarsita tristete
am aflat ca minunatul om
care a fost profesorul Caffe sa stins din viata. Am avut
privilegiul sa-i fiu student si
dupa 35 de ani sa-i fiu coleg,
la atelierul de anii IV-V la
facultatea de arhitectura
"Spiru Haret". A fost cel care
m-a sustinut in demersul
meu aventuros de a face o
schimbare fundamentala in
sistemul de organizare a
atelierului de proiectare la anii I-II si cel care mi-a facut placerea sa-mi prezinte prima mea carte
de teorie a compozitiei in arhitectura. Ii pastrez o amintire calda si plina de recunostinta.
Dan NICOLAE
Mihail CAFFÉ
30 august 1924 - 27 octombrie 2016
Absolvent al Facultății de arhitectură din București, promoția 1951, obținând titlul de Doctor în
arhitectură în anul 1963. La începutul carierei sale profesionale Mihail Caffe a activat în cadrul
Institutului de Proiectare pentru Construcții Tipizate (IPCT), iar din 1953 a fost cadru didactic, la
început profesor asociat, apoi titular la disciplina Teoria arhitecturii și la Atelierul de proiectare de
arhitectură a UAUIM. În ultima perioadă a fost cadru didactic la Universitatea Spiru Haret. A fost
îndrumător de doctorat.
A elaborat un mare număr de studii și cercetări, legate, în cea mai mare parte, de problemele
locuinței urbane, atât la IPCT cât și în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. În
paralel a realizat numeroase și variate lucrări de arhitectură: diferite proiecte-tip de locuințe, căminul
de bătrâni al Comunității evreiești din București, imobil de birouri, str. Vasile Lascăr, vile, monumentul
Holocaustului etc.
Spirit lucid, cu o inteligență vie și o vasta cultură, Mihail Caffe a fost prezent permanent în
publicistica românească de arhitectură, cu studii și articole publicate în variate reviste de specialitate
și de largă cultură. A publicat volumele Ion Mincu (1965 și 1971), Locuința contemporană (în
colaborare), a avut numeroase și consistente contribuții la volume colective.
Pentru aportul său sustanțial adus arhitecturii noastre, a fost distins, în repetate rânduri, cu
premii ale Uniunii Arhiecților.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Dorin IORMEANU – DIMITRIU
(1942, Craiova - 2016, Paris )
"Dorin IORMEANU – DIMITRIU s-a nascut în 1942,
în Craiova. Artist plastic, designer, arhitect şi cercetător, el
este autorul originalului proiect arhitectural „Delta –
Oraşul viitorului”, promovat şi sprijinit de savantul Henri
Coandă. După moartea acestuia, Iormeanu a ales calea
exilului şi s-a stabilit în Franţa, în prezent având dublă
cetăţenie. Până la revenirea sa în ţară a avut o intensă
activitate în arhitectură şi arte frumoase. Firma sa de
amenajări interioare, design şi inginerie a realizat o serie
de proiecte importante în Europa şi Africa, în special în
Nigeria, din 1974 până în 1996. Din 1997 s-a dedicat
exculsiv artelor – sculpură, pictură, grafică, arte
decorative şi interior, scrisului.
Dorin Iormeanu a absolvit în 1964 „Institutul de
Arhitectură şi Planificare Urbană”, iar în 1971 Institutul
de Artă „Nicolae Grigorescu” şef de promoţie, „magna cum
laude”, Facultatea de Arte Decorative – secţia Metale. În
1980 şi-a luat doctoratul la Paris, cu teza „Principii
funcţionale şi concepte estetice în arhitectură şi proiecte
urbane”.

În perioada 1962 – 1987 a participat la o serie de
expoziţii de artă în Bucureşti, Varşovia, Milano, Lausanne,
Koln, Bonn, Moscova, Orly şi Paris. Expoziţii personale de
pictură, grafică, sculptură ( în fier, oţel şi bronz ) şi proiecte
de arhitectură a vernisat în perioada 1967 – 1997 la:
Craiova, Eforie – Nord, Mangalia, Bucureşti, Beirut, Benin
City, Londra, Paris, Cadiz, Abuja şi Lagos. A executat lucrări
monumentale (ceramică, metal, picturi murale, grupuri
sculpturale, etc. ) în Bucureşti, Mamaia, Sofia, Beirut, Tel –
Aviv, şi Lagos. De asemenea a realizat o altă serie de lucrări
artistice pentru colecţionari particulari din Franţa, Anglia,
Liban, Spania, Grecia, Nigeria, SUA şi Brazilia.
În domeniul arhitecturii, Dorin Iormeanu a
executat proiecte şi a realizat lucrări de construcţii şi
amenajări interioare în Bucureşti, Tyr, Lagos, Benin City,
Badgarz, Abuja, Cadiz, etc. De asemenea în perioada 19711997, Dorin Iormeanu a desfăşurat activităţi manageriale
( ca asociat, distribuitor sau preşedinte de Consiliu de
Administraţie ) în mai multe firme de construcţii, design,
consultanţă, cercetare sau arhitectură din Nigeria, SUA,
Franţa, Marea Britanie. În perioada 1994 – 1997 acesta a
ocupat fotoliul de preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno – Nigeriene.
Printre principalele lucrări de arhitectură
realizate de numără: sediul central din Lagos al societăţii
„BRITISH AMERICAN INSURANCE” ( clădire de tip self –
suficient construită într-o zonă lagunară din apropierea
Atlanticului, dată în exploatare în 1994 ); statul turistic
„EL CONJUNTO YOREAL” ( 28 vile, bungalouri, hotel cu
grădini suspendate, spaţii comerciale, restaurante etc.).
Spania mediteraneană, municipiul San – Roque, Gibraltar
– dat în exploatare în 1985.“
Dorin IORMEANU – DIMITRIU a decedat la Paris
dupa o lunga suferinta. Incinerarea a avut loc la Cimitirul
Père-Lachaise, 14 octombrie 2016.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

AGERPRESS
de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Vaporetele din Timișoara
au un succes formidabil

P

rimarul Timișoarei, Nicolae Robu, s-a declarat mulțumit de

succesul pe care îl au vaporetele, ca mijloc de transport de agrement, el
precizând totodată că Primăria a primit deja solicitări de închiriere a
acestora din partea unor firme private, în vederea organizării unor acțiuni
în acest cadru inedit.
"Vaporetele au un succes formidabil. Numai duminică au efectuat
călătorii de agrement 1.250 de persoane. Am fost informat că au fost
destul de mulți veniți din Arad și din diverse localități ale județelor din vest, pentru că deja s-a dus vestea că
în Timișoara se pot face plimbări pe Bega cu vaporașul. Vom anunța și modul de închiriere a vaporașelor
pentru plimbări de agrement, pentru organizarea de workshop-uri și alte întâlniri (...), pentru că deja au fost
solicitări de la o firmă de IT, care ne-a cerut să punem la dispoziție un vaporaș pentru a organiza un
workshop acolo", a declarat primarul Nicolae Robu.
În prezent, vaporetele sunt folosite doar pentru agrement, dar deîndată ce primăria va avea toate
aprobările, se va trece la transportul public pe Bega. Potrivit edilului, transportul pe Bega se dorește a fi cel
de-al cincilea mod de transport în comun după tramvaie, autobuz, troleibuz, bicicletă, unul ecologic, sigur,
ieftin și care va ajuta la evitarea aglomerației rutiere.
Municipalitatea anunțase că dorește ca transportul naval pe Bega să fie gratuit timp ce cinci ani,
tocmai pentru a-i încuraja pe timișoreni să-l folosească, dar au fost voci care au susținut să municipalitatea
trebuie să pună o taxă, cel puțin simbolică, de 1 leu călătoria, indiferent de lungimea traseului parcurs.
Tronsonul timișorean al Canalului Bega este de 10 km și în luna decembrie s-au finalizat lucrările de
amenajare a malurilor, iar falezele sunt dotate, pe toată lungimea, cu hamace, foișoare, nicip fin, grădini,
bănci, locuri de joacă pentru cei mici și o pistă continuă pentru biciclete.
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"Adoptă un sat"

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

proiect de valorificare a satului românesc

P

roiectul "Antreprenorești - Adoptă un sat" încearcă să stopeze exodul populației din mediul

rural și să valorifice satul românesc, a declarat președintele Fundației Romanian Business Leaders, Mihai
Marcu.
"Încercăm să apropiem cele două Românii, cea integrată în Uniunea Europeană, de dinăuntru
cercului Carpatic, cu cea de dincolo de cercul carpatic, fără investiții, fără viitor pentru tineri. Există
statistici care arată că anual 80.000 de români părăsesc satele în care s-au născut pentru un trai mai bun în
afara țării ceea ce înseamnă că țara pierde 24 de comune în fiecare an. Grupul de lucru care va dezvolta acest
proiect va lucra numai pe bază de voluntariat și va încerca să apropie comunitățile rurale din mediul
urban", a spus Mihai Marcu.
Prima etapă a proiectului va debuta pe 14 iunie, la Pitești, unde vor participa reprezentanți ai 30 de
comunități din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Vâlcea. La sfârșitul selecției din 2016 patru comune
din județele Argeș, Prahova, Buzău, Teleorman, Dâmbovița, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Tulcea, Olt,
Gorj, Constanța, Galați, Vrancea, Vâlcea și Dolj vor beneficia de planul de dezvoltare pentru perioada 2017 2020.
"Vom lucra împreună cu reprezentanții autorităților locale și centrale pentru a găsi soluțiile cele mai
bune de implicare a tinerilor în activități de tip antreprenoriale. Aceste activități nu trebuie să vizeze doar
afacerile de tip agro ci și pe cele din turism și din domenii conexe. Am încercat să selectăm comune cu peste
3.000 de locuitori, care să aibă mulți copii care să trăiască în România după ce își termină studiile. Vom
încerca ca aceștia să devină viitori antreprenori în mediul rural", a spus Mihai Marcu.
Conform statisticelor RBL, 73% dintre fermieri trăiesc în exploatații de subzistență, iar 97% din
totalul de 3 milioane de fermieri nu sunt eligibili în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Doar 1%
dintre fermierii români sunt membri ai unei asociații față de 50% cât este media Uniunii Europene.
Conform RBL agricultura românească s-a restructurat lent și nesemnificativ. Media suprafeței exploatate
agricol a crescut în 10 ani cu doar 0,35 hectare, iar segmentul de ferme medii (între 10 și 100 hectare) are o
pondere de doar 1,8% ca număr din totalul suprafețelor agricole naționale.
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Primăria Oradea a inaugurat un nou parc
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P

rimăria Oradea a dat în folosinţă un nou parc numit Salca II, cu cascadă, pârâu şi amfiteatru,

având o suprafaţă de peste două hectare şi a cărei amenajare a costat peste 2,3 milioane de lei. Potrivit unui
comunicat de presă transmis miercuri de Primăria Oradea, dacă înainte de începerea lucrărilor spaţiul
respectiv era doar o suprafaţă întinsă acoperită cu bălării şi moloz, acum orădenii din zonă, şi nu numai, se
vor putea bucura de toate facilităţile pe care le oferă noul Parc Salca II, respectiv: zone de recreere, lac,
labirint, zone de joacă şi relaxare, spaţii pentru spectacole (zona amfiteatrului), zone de odihnă acoperite în
cea mai mare parte de pergolă şi foişoare etc.

Lucrările de amenajare a Parcului Salca - etapa a II-a au început în 24 august 2015, fiind întrerupte în
perioada decembrie 2015 - martie 2016 şi reluate în această primăvară. Valoarea lucrărilor a fost de
2.350.924,81 lei fără TVA. Parcul Salca II se află în cartierul Nufărul, în prelungirea Parcului Salca I,
amenajat tot de primărie, suprafaţa lor totală fiind de 5,6 hectare.

Potrivit directorului Direcţiei Patrimoniu Imobiliar din Primăria Oradea, Popa Lucian, zona a fost
gândită în aşa fel încât să aibă cât mai multe zone umbrite şi să deţină un amfiteatru unde se vor putea
organiza spectacole. "Ne dorim ca, din toamnă, pe partea opusă pistei de biciclete, să construim şi o pistă de
alergare din tartan", a spus directorul Direcţiei Patrimoniu din Primăria Oradea, Lucian Popa.
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Modificări în legislaţia privind urbanismul
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V

icepremierul Vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a

anunţat că în următoarele săptămâni vor fi făcute modificări în privinţa legislaţiei legate de urbanism şi
planificarea teritoriului. "În ceea ce priveşte administraţia locală, cred că într-o săptămână sau două o să
vedeţi câteva modificări în ceea ce priveşte Legea 350 şi 50, care sunt legate de urbanism şi planificarea
teritoriului, unde modificăm unele elemente care ţin de angajarea specialiştilor în urbanism, de exemplu,
sau a arhitecţilor".
"Una dintre modificări este legată de posibilitatea ca mai multe localităţi (...) rurale, de exemplu, sau
un oraş mai mic, o zonă, să poată să partajeze un asemenea post, să plătească mai bine un post de arhitect
(...), pentru că înainte legea nu-ţi permitea", a declarat Dîncu, la conferinţa "Oraşul meu în Europa noastră",
organizată la Bucureşti, întrebat care este strategia pe care Guvernul o are în vedere pentru a li se permite
autorităţilor locale să angajeze specialişti în domeniul urbanismului. Vicepremierul Dîncu a mai spus că
este o problemă lipsa specialiştilor în acest domeniu, la nivelul autorităţilor locale. "Este una dintre
problemele cu care ne confruntăm. În mai multe rânduri, am discutat cu domnul ministru al Fondurilor
Europene, cu domnul Ghinea, şi cu domnul ministru al Muncii, Dragoş Pîslaru, pentru a construi nişte
programe integrate în ceea ce priveşte formarea în aceste domenii, parteneriate cu universităţile, cu
Academia. (...) După ce m-am întâlnit cu câţiva primari (...), m-am întâlnit cu mai mulţi rectori (...) şi i-am
întrebat să vedem câte mastere, de exemplu, avem în dezvoltare urbană şi în planificare şi să vedem ce
capacităţi au facultăţile de urbanism şi cele (...) de arhitectură şi construcţii. Am observat că în acest
moment nu stăm foarte bine în acest domeniu", a spus Dîncu. Acesta a precizat că se lucrează şi la un nou
Cod al urbanismului. "Lucrăm la un nou Cod al urbanismului. (...) Împreună cu societatea civilă, am
declanşat acest proiect, în care să adunăm toată legislaţia în această direcţie", a precizat Dîncu.
Totodată, vicepremierul Dîncu a vorbit despre necesitatea dezvoltării parteneriatelor între
autorităţile locale şi ONG-uri. "Cred că parteneriatul pe care autorităţile locale îl pot face cu ONG-urile este
un lucru care va schimba România în viitor şi eu cred în asemenea iniţiative, dar nu se pot transmite de sus
în jos, mai degrabă de jos în sus", a spus Dîncu.
Acesta a precizat că, dacă administraţia locală va face parteneriate cu ONG-urile, atunci şi Guvernul
se va putea implica mai mult. "Eu cred că acolo unde administraţia locală va găsi cu cale să facă parteneriate
cu ONG-urile, cu cei veniţi cu idei creative, cu idei inovative, atunci şi Guvernul va putea face mai mult
pentru asta. (...) Vin unele organizaţii cu nişte idei fantastice, vin la Guvern (...) să primească un fel de
acreditare. (...) Nu pot să-l sun pe primarul dintr-o localitate să-i spun: 'Te rog frumos să faci un proiect cu
ONG-ul ăsta'. (...). La noi e trafic de interese, cred, sau de influenţă", a mai afirmat Dîncu.
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