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SEMNAL 1
tehnoredactare: Ana DONȚU

Trienala de Arhitectură East Centric
16.09.2016-09.10.2016

Trienala de Arhitectură East Centric 2016 cu tema Drifting a început vineri, 16
septembrie și împânzește pentru mai bine de 3 săptămâni mai multe locații iconice
din București. Peste 200 de proiecte și autorii lor din 26 de țări se (re)prezintă într-un
eveniment devenit reper în Europa.
Uniunea Arhitecților din România, partener al evenimentului, vă invită:
·

Să vizitați expoziția principală Drifting Architecture pentru a descoperi un demers
tematic unic, să participați la prezentările și dezbaterile din cadrul modulelor Drifting
Architecture, Premiile East Centric Arhitext, Discursuri Critice și ale proiectului
asociat Agora Experiments

·

Să vă înscrieți la conferințele-eveniment susținute de invitații ediției:

Terunobu Fujimori (Japonia) / Ioan Andreescu (România) / Dietmar Feichtinger(Austria /
Franța) / Alberto Pérez-Gómez (Canada / Mexic) / Wolf D. Prix (Austria) / Boris Podrecca
(Austria) / Vladimir Šlapeta (Cehia) / Barbara Holub (Austria) / Ana Maria Zahariade
(România) / Sami Rintala (Norvegia) / Robert Mair (Austria)

Înscrie-te la conferințele Trienalei de
Arhitectură East Centric
Fundația Arhitext design, producător și promotor, alături de partenerii săi:
Ordinului Arhitecţilor din România - partener strategic principal şi
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" - partener strategic, vă invită la a
doua ediție a Trienalei de Arhitectură East Centric 2016 - eveniment reper în Europa.
Trienala înseamnă mai bine de 3 săptămâni de dezbateri și prezentări și 10 expoziții
internaționale și naționale de arhitectură. Cu acest prilej, 10 specialiști - practicieni și
teoreticieni, din Japonia, Austria, Canada, Cehia, Franța, Norvegia și România vor
susține conferințe speciale.

Terunobu Fujimori (Japonia)
17 septembrie, ora 18:00

Ioan Andreescu (România)
18 septembrie, ora 18:00

Înscrie-te

Înscrie-te

Dietmar Feichtinger (Austria / Franța)
24 septembrie, ora 18:00

Înscrie-te

Wolf D. Prix (Austria)
30 septembrie, ora 18:00

Înscrie-te

Alberto Pérez-Gómez (Canada / Mexic)
1 octombrie, ora 18:00

Vladimir Šlapeta (Cehia)
2 octombrie, ora 18:00

Înscrie-te

Înscrie-te

Boris Podrecca (Austria)
2 octombrie, ora 19:00

Barbara Holub (Austria)
8 octombrie, ora 16:00

Înscrie-te

Înscrie-te

Ana Maria Zahariade (România)
8 octombrie, ora 18:00

Înscrie-te

Sami Rintala (Norvegia)
9 octombrie, ora 16:00

Înscrie-te

Vă invităm să vă rezervați locul la
conferințele la care doriți să participați. Vă
rugăm să țineți cont de faptul că locurile sunt
limitate. Puteți alege între bilet de acces pentru
fiecare conferință în parte sau cardul Trienalei care vă oferă acces la toate conferințele precum
și invitații la Galele Trienalei.
Trienala de Arhitectură East Centric 2016 strânge laolaltă peste 200 de
proiecte și arhitecții lor din 26 de țări, într-un eveniment iconic ce va cuprinde
Bucurestiul timp de 3 săptămâni. Pe lângă arhitectură, Trienala vă invită să vă
găsiți inspirația și să vă relaxați în dezbateri și discuții libere, la spectacole de
teatru și la concerte de muzică inedite.
Vă așteptăm la evenimentul reper de arhitectură al acestui an, în locații din inima
Bucureștiului, între 16 septembrie și 9 octombrie.
Descoperiți Trienala de Arhitectură East Centric pe:
Website: www.bucharest-triennale.eu

Facebook: www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale

Alăturați-vă discuțiilor despre cel mai important eveniment din regiune
folosind hashtag-ul: #ECATriennale2016

SEMNAL 2

Afișe de film spaniol din anii '50 - '70

tehnoredactare: Ana DONȚU

portret de regizor Luis García Berlanga

Ambasada Spaniei și Instituto Cervantes din București vă propun o incursiune în designul grafic și filmul
spaniol, ce include o serie de reproduceri de afișe din perioada 1950-1980, create de principalii ilustratori și
desenatori care au marcat arta grafică spaniolă din acea epoca și a căror moștenire artistică dăinuie încă. Selecția
cuprinde o parte dintre cele mai cunoscute și reprezentative lucrări ale unor ilustratori cum ar fi Francisco
Fernández-Zarza „Jano”, Macario Gómez „Mac”, José María Cruz Novillo sau Iván Zulueta.
Deși afișul de film a fost considerat la început o artă minoră, în slujba cinematografiei, timpul a revendicat
valoarea artistică a multora dintre aceste creații. În vremuri în care comunicarea digitală nu exista, un afiș reușit
trebuia să condenseze într-o singură imagine mesajul și personalitatea filmului, transmițându-le publicului.
Totuși, unele dintre aceste lucrări au depășit intenția comercială și estetică inițială. Impregnate de mesajul plin de
originalitate al desenatorilor, au reușit să devină uneori adevărate simboluri culturale ale epocii în care au fost
concepute.
Expoziția va putea fi vizitată la Instituto Cervantes din București, în perioada 6 septembrie – 15 octombrie
2016, de luni până vineri, de la 09:00 la 19:00.
Sâmbătă: 09:00 – 15:00 (doar în octombrie)
Duminică: închis.
Intrarea este liberă.
În paralel și începând din seara de marți, 6 septembrie, ora 19.00, vă propunem și o incursiune în lumea
filmelor regizorului spaniol Luis García Berlanga, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei
spaniole a secolului XX. Luis García Berlanga (1921 – 2010) a urmat studii de Drept, Filozofie și Litere, însă
adevărata lui vocație l-a condus ulterior, în 1947, către Institutul de Cercetări și Experiențe Cinematografice din
Madrid. Acest magnific regizor, alături de Antonio Bardem, este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai
celei de-a șaptea arte în Spania. Filmele lui, pline de ironie, sunt adesea o satiră la adresa societății, pe care, de
altfel, în filmele sale, Berlanga o abordează, în același timp, cu umanism și simplitate. În 1961, Luis García
Berlanga a fost nominalizat la Oscar pentru filmul ''Plácido''.
Ambasada Spaniei și Instituto Cervantes din București vă invită să vizionați, în fiecare zi de marți a lunii
septembrie, începând din data de 6 septembrie, unele dintre cele mai cunoscute filme ale regizorului, în v.o.
spaniolă și subtitrare în limba română. Cele 5 lungmetraje care alcătuiesc seria de proiecții de film sunt
programate după cum urmează:
Programul filmelor
¡Bienvenido, Mr. Marshall!
Plácido
El verdugo
La Escopeta Nacional
La Vaquilla

Marți, 6 septembrie, ora 19.00
Marți, 13 septembrie, ora 19.00
Marți, 20 septembrie, ora 19.00
Marți, 27 septembrie, ora 19.00
Marți, 4 octombrie, ora 19.00

Proiecțiile vor avea loc la Sala Auditorium a Instituto Cervantes (Bd. Regina Elisabeta 38). Intrarea liberă în
limita locurilor disponibile, rezervări la email cultbuc@cervantes.es.
Organizatori: Ambasada Spaniei și Instituto Cervantes din București
Colaboratori: Filmoteca Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării din Spania, Filmoteca Spaniolă, Video
Mercury Films S.A.U., Films 59 – Pere Portabella, Virginia López Montenegro.

SEMNAL 3
tehnoredactare: Ana DONȚU

Concursul de proiecte Arhitectura.6
Ediția 2016

SEMNAL 4
tehnoredactare: Ana DONȚU

Asistență medicală pentru membrii UAR
în rețeaua centrelor medicale Regina Maria

Clinici nou contractate, de la ultima transmitere a listei de clinici:
ź Oftastil - Lugoj

Clinici cu care s-au reziliat contractele de colaborare:
ź Cabinet Medical Dr. Stan Cristina - Lugoj
ź SMILE – Cabinet Stomatologic - Iași

Clinici noi Regina Maria – Târgu Mureș, acces toți abonații/ asigurații;
Important!
Începând cu data de 20.07.2016 – clinica MEDIURG nu mai oferă servicii medicale de
ambulanță și consultații la domiciliu pentru abonații/asigurații Regina Maria.
Clinici partenere REGINA MARIA_31 08 2016_g.pdf

CONFERINȚĂ LA TIMIȘOARA

SEMNAL 5
tehnoredactare: Ana DONȚU

CONFERINȚĂ LA TIMIȘOARA
- Viitorul în Arhitectura Hotelurilor și a
Restaurantelor și în Sectorul Rezidențial 7 OCTOMBRIE, TIMIȘOARA
Vă invităm la Conferința inspirațională despre Viitorul în Arhitectura
Hotelurilor și a Restaurantelor și în Sectorul Rezidențial, NEW CITIES, care se
desfasura pe 7 octombrie 2016, în Timișoara, Muzeul de Arta, Sala Baroc.
Concepută ca eveniment de o zi, conferința reunește specialiști naționali și
internaționali și se adresează arhitecților, constructorilor, urbaniștilor,
administrației locale și contractorilor.
Conferința va prezenta studii de caz, proiecte recent evidențiate în competiții
de profil, prezentate de autorii lor.
Participarea arhitecților este gratuită în limita locurilor disponibile.
Contact: 0755 227 587, rba@share-architects.com

Înscriere

MATTHIAS BAUER,
MBA ARCHITECTS,
GERMANIA

LUCA PERALTA,
FONDATOR LUCA PERALTA STUDIO,
ITALIA

ARH. VLAD GAIVORONSCHI
PREȘEDINTE OAR,
FILIALA TIMIȘ

VICTOR NEUMANN
DIRECTOR MUZEUL DE ARTĂ
TIMIȘOARA

FLORIN MINDIRIGIU,
PREȘEDINTE
ASOCIAȚIA PROEVENT

VICTOR GROSU,
FONDATOR
GROSU ART STUDIO

VLADIMIR MINDRU,
FONDATOR
YELLOW OFFICE

SEMNAL 6
tehnoredactare: Ana DONȚU

LANSAREA VOLUMULUI
G.M. CANTACUZINO-Modernismul hibrid

INFO 1

Trienala de Arhitectură East Centric

de Ana DONȚU
foto&video arh. Mircea ȚIBULEAC

Ediția a II-a. Modulul I

C

ea de-a doua ediţie a Trienalei

de Arhitectură East Centric reuneşte peste
200 de proiecte, realizate de arhitecţi din 26
de ţă ri ale Europei Centrale şi de Est, lucră ri
care pot fi vă zute de că tre bucureşteni ın
̂
foaierul Să lii Media a Teatrul Naţional
Bucureşti, dar şi la ARCUB - Gabroveni, au
anunţat organizatorii, vineri, 16 septembrie
2016, ın
̂ cadrul unei conferinţe de presă .
Directorul trienalei, Arpad ZACHI, a atras
atenţia asupra faptului că ın
̂ momentul de
faţă ın
̂ Europa mai există alte două trienale:
la Lisabona, axată de obicei pe o anumită
tematică , şi la Oslo, dedicată arhitecturii
ţă rilor nordice.
"Ceea ce este aparte la noi este faptul că
există o secţiune foarte consistentă asupra
scrierilor: teoriei şi criticii de arhitectură. Aşa
s-a născut şi partea de concurs propriu-zis de
discursuri critice. (...) Catalogul expoziţiei
trienalei este mai mult decât un simplu
catalog, este un excurs critic în arhitectura pe
care o prezentăm", a precizat el.

arh. Arpad ZACHI

De asemenea, ın
̂ cadrul conferinței de
presă , dl. arh. Arpad ZACHI a vorbit despre
ideea apariț i ei trienalei de arhitectură :
„Ideea este mai veche, a început odată cu
prima capitală culturală europeană - Sibiu
2007, care a avut vreo 15 expoziții din țările
din jurul nostru. Noi îi spuneam Festival de
Arhitectură și dura trei zile în mai multe
locații. După aceea a mai trecut ceva timp și
am sondat la Bienala de la Veneția ideea de
bienală regională și acum 5 ani a apărut acea
simulare la Timișoara festivalul a fost
structurat pe trei zile dar pe capitole. Acum
trei ani am făcut prima ediție oficial. Am văzut
că există interes din partea țărilor din Europa
Centrală pentru o astfel de bienală.”
Raluca BOGDAN, PR al evenimentului,
a subliniat că ı̂n cadrul trienalei au fost
editate trei publicații, printre care se numă ră
catalogul expoziției principale, lansat vineri
seară la Teatrul Național, dar ș i o culegere a
eseurilor critice nominalizate. "Încercăm să
aducem mai aproape de noi, fiecăruia dintre
cetățeni sau organizatori Trienala de
Arhitectură, mai exact arhitectura din Europa
Centrală și de Sud-Est într-un mod în care să o
putem repera, respectiv, înțelege. Dacă în
edițiile anterioare am testat poate apele,
acum reușim să fim mult mai concreți în
modul în care reprezentăm cele 26 de țări
prezente la această ediție. Trienala de
arhitectură este compusă în mare din patru
secţiuni, având trei module principale:
Drifting Architecture (expoziţie tematică de
proiecte), Discursuri critice (concurs de
eseuri), Premiile Arhitext East Centric
(concurs de proiecte), însoţite de proiectul
Agora Experiments (expoziţie multimedia şi
workshop organizat în baza unui concurs
arh. Ioan ANDREESCU
internaţional de idei)", a declarat ea.

Raluca BOGDAN

Arh. Ionuț BUTU, coordonator a două Arh. Ionuț BUTU
dintre secțiile trienalei, a menționat că ın
̂
acest an concursul se ı̂ n temeiază pe o
cercetare a echipei Arhitext axată asupra
arhitecturii din regiune, care a avut ca
rezultat aducerea a peste 120 de proiecte din
toate cele 26 de țări ale Europei Centrale ș i de
Est. Ele sunt grupate ın
̂ cinci categorii: clă diri
rezidenț i ale, clă diri publice, amenajă ri
i n t e r i o a re , a m e n a j ă r i e x t e r i o a re ș i
regenerare. La finalul să ptă mâ nii urmă toare
vor exista susț i neri publice din partea
autorilor ın
̂ fața juriului, dar ș i a publicului,
urmâ nd ca duminică să fie anunț aț i
câ ș tigă torii. "Concursul se întemeiază în
primul rând pe o cercetare, o urmărire a
echipei Arhitext, a arhitecturii din regiune, iar
la capătul acestei perioade au fost aduse peste
120 de proiecte din toate cele 26 de țări ale
Europei Centrale și de Est, în concurs, spre
jurizare, ele sunt grupate în cinci categorii…,
pentru fiecare din ele există un juriu
internațional, prezidat de o personalitate din
domeniul arhitecturii, din afara regiunii,
pentru a aduce o privire din afară și echilibru
în procesul de jurizare. Juriile în fiecare
secțiune sunt alcătuite din membrii Ordinului
Arhitecților din România, profesori ai
Universității Ion Mincu și universităților
partenere, arhitecți nominalizați la ediția
trecută a concursului sau arhitecți cu o
activitate prestigioasă în regiune.", a afirmat
el.

Bogdan GHIU, poet, eseist, traducă tor

Bogdan GHIU

şi preşedintele bordului de curatori al
expoziţiei principale Drifting Architecture, a
apreciat că ediţia din acest an propune "o
aventură ludică, borghesiană de a imagina un
mod de a reprezenta şi de a pune în scenă
proiectele de arhitectură".
„De data aceasta cred că s-au atins toate
maturările, în timp au dus

la un fel de

virtuozitate, pentru că propune o abordare în
același timp ludică, poezial de a imagina un
mod de a prezenta și de a pune în scenă, „de a
da în spectacol”, de a arăta proiectele de
arhitectură. La joncțiunea acestor nebunii
aproape textuale iată o expoziție care deși e în
plan ori în spațiu real, în același timp
construiește un spațiu virtual teoretic ideal”, a
menționat el.
La râ ndul să u, Emil Barbu POPESCU,
preș edinte de onoare al Universită ț ii de
Arhitectură ș i Urbanism "Ion Mincu", a
declarat că trienala are o calitate, necesară
"pentru o bătălie pe care școala o duce
permanent": „Știu ce înseamnă un eveniment
de anvergura aceasta și îmi pare bine că
promotorii sunt și din școală, dar nu numai, și
mulțumesc celor care au găsit timp pentru
asta. Suntem parteneri permanenți la orice fel
de manifestare care este în sprijinul profesiei,
strategic vom fi permanent acolo.”

Prof. Emil Barbu POPESCU

Arh. Andreea Livia IVANOVICI ,
redactor asociat al revistei Arhitext,
coordonatorul modulului „Drifting
Architecture” ș i al proiectului asociat „Agora
Experiments”: „Acest proiect AGORA
Experiments s-a născut cumva din celelalte
trei din nevoia de a le îmbina și, pe de altă
parte, de a da glas și acelor proiecte pe care nu
le puteam încadra atât de bine nici în Drifting,
nici în expoziția tematică, nici în premii și nici
într-un discurs critic. În primul rând
abordează spațiul public și încearcă să vadă
care ar fi posibilitățile de remodelare a lui și
cum poate locuitorul să le folosească mai bine
și să le apropie mai mult de sufletul lui, să
considere că acest spațiu public este spațiul
lui, pe care nu doar are dreptul să-l folosească,
ci și să îl îngrijească, pentru că așa cum îl
îngrijește așa îl are.”

Arh. Andreea Livia IVANOVICI

Evenimentul poate fi urmărit la
u r m ă t o a r e l e l i n k - u r i :
https://we.tl/99gDhUMaPr, https://we.tl/JBSiJhcm0g,
https://we.tl/I7hAZoSpgb

Conferinț e i de presă , i-a urmat
ceremonia de deschidere a Trienalei ș i
vernisajul expoziției Drifting
Architecture, Lansarea catalogului
Drifting Architecture, ın
̂ sala Sala Media al
Teatrului Național Bucureș ti.
Un cuvâ nt de bun venit a adresat
Adriana POPESCU, Director Strategii
Culturale ș i Comunicare: „Și pentru noi
această expoziție este o provocare, desigur că
nu suntem perfecți și suntem în primul rând un
teatru cu niște spații destinate expozițiilor și
nu un spațiu de expoziție care are în anexă
niște săli de teatru, de aceea scuze și pentru
micile acrocuri în decursul organizării, dar
cred că învățăm din aceste lucruri și facem
apel la colegii noștri arhitecți, începând cu
tinerii care au fost foarte prezenți aici în
calitate de voluntari, la specialiștii, o parte din
care se află aici, ca să ne dea din când în când
sfaturi bune și să ne ajute să perfecționăm
aceste spații și să le facem cât mai ospitaliere. ”

Adriana POPESCU

Arh. Andreea Livia IVANOVICI :
„Expoziția a fost creată în urma unui Open
Call, dar și în urma invitării directe a unor
proiecte. Am primit peste 200 de proiecte la
Open Call și în cele din urmă am ajuns să
selectăm 99 din ele. Nu este vorba despre o
expoziție care să aibă un premiu, este o
expoziție în care proiectele sunt puse în relație
unele cu altele, în care încercăm să vedem ce
legături subversive, sau vizibile, sau
personale, pentru că fiecare dintre
dumneavoastră poate să creeze propriile
legături, se află în spatele acestor proiecte. A
fost creată de un bord curatorial, condus de
președintele lui, Bogdan GHIU”.
Arh. Arpad ZACHI: „Nu vă
impacientați dacă nu pricepeți nimic din
organizarea spațială a expoziției. Chiar și mie
în momentul în care am făcut analiza, a
trebuit foarte mult să apelez la imaginele
animate făcute de Laura, cu toate axele, și nici
atunci nu am mai reușit. De fiecare dată orice
nouă imagine îmi crea un stres foarte
puternic, că nu înețelegeam nimic. Și a trebuit
să fac apel la cunoștințele din tinerețe de
geometrie, să introduc tot felul de planuri și
axe ajutătoare, ca să capete o anumită
semnificație această spațializare a
informației de fapt a evaluării pe care noi am
făcut-o de comun acord a proiectelor. ”
Link-uri video:

https://we.tl/wxHnL3KZvf,

https://we.tl/UOEcvylrW4

Sâmbătă, 24 septembrie, cea de-a
doua zi a Modulului I al Trienalei a debutat
cu o sesiune de discuții libere la Centrul de
cultură arhitecturală al UAR.
Bogdan GHIU: „Primul modul,
expoziția tematică Drifting, își propune să
continue demersul de creare a unei platforme
vii de înregistrare și promovare a arhitecturii
contemporane din Europa Centrală și de Est
(Albania, Austria, Bielorusia, Bosnia
Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica
Cehă, Cipru, Estonia, Germania, Grecia,
Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia,
Republica Moldova, Polonia, România, Rusia,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina,
Ungaria), a situației în care aceasta se găsește,
dar și a factorilor care au determinat o serie
de caracteristici ale arhitecturii
contemporane din regiune. Urmărim astfel să
p reze n tă m a s p e c tel e i m p o r ta n te a l e
procesului de transformare a arhitecturii
contemporane și împreună cu aceasta a
criticii de arhitectură din regiune printr-o
expoziție tematică și o dezbatere critică, pe
aceeași temă, la care vor participa specialiști
din domeniu, atît din țară cît și din străinătate.
Alegerea unei teme specifice pentru Trienală
și implicit pentru expoziția tematică este
motivată de dorința constantă a Fundației de
a o fe r i p u b l i c u l u i s ă u o p e r s p e c t i vă
consistentă, bazată pe un demers precis
asupra domeniului vast al arhitecturii. Astfel,
expoziția va prezenta o selecție de lucrări de
arhitectură valoroase, dar și relevante atît
pentru contextul istoric regional, cît și pentru
contextul social și cultural local. În același
timp, atît expoziția cît și dezbaterea critică vor
oferi o nouă direcție de explorare la nivelul
discursurilor critice contemporane de
arhitectură.”

Arh. Arpad ZACHI : „Trebuie să
recunosc de la început că atât demersul
curatorial, cât și discursul teoretic s-au
construit, pas cu pas, pornind de la opțiunea
pur publicistică a temei Trienalei, cea de
Drifting Arhitecture, și a căpătat contur și
consistență pe parcursul procesului de selecție
a proiectelor, în timpul căutării criteriilor de
evaluare, în timpul dezbaterilor de ordonare a
lor pe baza grilei de criterii.
Primul pas a fost acela de a găsi,
descoperi, adapta și exprima conținutul
termenului de drifting în cazul proiectelor de
arhitectură, conținut care să se constituie întro temă de expoziție incitantă, accesibilă,
deschisă, lizibilă, permisivă și nu în ultimul
rând constructivă, pozitivă ca mesaj și
consecințe, atât la nivelul expoziției în
a n s a m b l u , câ t ș i l a n i v el u l i m a g i n i i
arhitecturii contemporane, și care să devină
semnificativă atât pentru publicul larg, cât și
pentru specialiști.”
Link-uri video:

https://we.tl/VQqdaB716r,

h t t p s : / / w e . t l / o E D m Yg H K 8 W,
https://we.tl/dEZKoxRvbY, https://we.tl/2kjHRSOckH

In continuarea discuț iilor libere, la
Centrul de cultură arhitecturală a UAR, a avut
loc o conferință susținută de Robert Mair,
membru al juriului Competiț i ei „Alpi
Constructivi”.
Link-uri video:

https://we.tl/OXQ7BsejYE,

https://we.tl/R5l4ag2HEv, https://we.tl/tnTXbO6u0q,
https://we.tl/cZKWRlCvKO

Una dintre cele mai importante
evenimente din această zi a fost conferința
s u s ț i n u t ă d e Te r u n o b u F U J I M O R I
(Japonia):
„Astăzi m-am gândit să vă prezint
câteva opere mai speciale ale mele. Până la 45
de ani m-am specializat pe istoria arhitecturii
și de la acea vârstă încolo am încercat să-mi
focusez atenția spre cum arhitectura se poate
îmbina cu natura, și aici ne referim la piatră, la
pămnânt, la râuri și așa mai departe. În
primul rând vreau să precizez că arhitectura
din perioada neolitică nu o consider tocmai
bună, pentru că în special arhitectura din
perioada aceasta nu se îmbina cu natura, iar
tema principală a lucrărilor mele este anume
combinarea arhitecturii cu natura. Aș dori să
vă prezint trei opere pe care le consider
formidabile și care mi-au inspirat lucrările. De
asemenea vă voi explica cum am făcut
conexiunea dintre arhitectură și natură,
urmând a vă prezenta câteva exemple clare,
mai exact plante care au fost folosite pentru ami realiza operele. Totodată voi prezenta
exemple de mici căsuțe de ceremonia ceaiului.
Ele sunt mai rare în afara Japoniei, deoarece
este un lucru tradițional japonez. Iar în final
aș dori să vă prezint două clădiri, pe care
tocmai ce le-am terminat și care în Japonia
încă nu au fost prezentate. ” Link-uri video:
https://we.tl/T792rGwV5n, https://we.tl/Lh6PN0ni94,
https://we.tl/iIZhlHaQQ8, https://we.tl/MznbkEvs4T

Ziua a treia a dat startul cu o masă
rotundă cu participarea dl. arh. Arpad
ZACHI, Bogdan GHIU, Ioan ANDREESCU,
Ionuț BUTU ș .a., unde s-au discutat
provocă rile evenimentelor trienalei
(Discuț i a integrală o puteț i urmă ri la
urmă toarele link-uri: https://we.tl/JxgbCT3GK3,
h t t p s : / / w e . t l / 5 n K M W I o Q P t ,
https://we.tl/wnl0FwzAAg).

D i s c u ț i i l e a u f o s t u r m a t e d e
inaugurarea expoziției Case cu duh, care a
ın
̂ trunit imaginile a ș ase expoziții de fapt ș i
anume: Casa Bunicilor, Casa Colda-PoieniBucium, Casa cu Blazoane-Chiojdu, Casa
din Sălimănești, Casa ENESCU, Casele
Omului-Proiecte de diplomă.
Arh. Arpad ZACHI: „În devălmășia
modelor, curentelor, tendințelor clamate din
corectitudine politică, în zgomotul
conceptelor răstălmăcite, al sintagmelor
inventate, al abrevierilor fanteziste, și în ceața
experimentelor eșuate, a happening-urilor din
ce în ce mai palide/șterse în fața realităților
cotidiene, a instalațiilor reduse la niște copii
nereușite ale spectacolelor montate atât în
viața reală, cât și în cea virtuală, am re-simțit
o nevoie acută, presantă, complementară și
compensatorie, de a privi din nou către
arhitectura vernaculară rurală din România.
Dar pentru că despre această arhitectură s-a
scris și se scrie mult încă, de către fiecare nouă
generație de arhitecți, sociologi, istorici,
etnografi etc., arhivarea și muzeificarea
părând să fie singurele părând să fie singurele
modalități de prezervare a ei, prin expoziția
de față dorim să lăsăm mai deoparte diferitele
forme/formule de abordare teoretică și
tehnică, și să prezentăm în modalități practice
și pragmatice, mijloace concrete, reale și puse
în operă, de recuperare, revitalizare,
regenerare a arhitecturii tradiționale, rurale
î n c a z u l d e f a ț ă .” L i n k- u r i v i d e o :
https://we.tl/EqTCUD6KPx, https://we.tl/VPek47lu6K,

Ve r n i s ă r i i e x p o z i ț i e i a u r m a t
conferința dl. arh. Ioan ANDREESCU cu
tema Imperiul de aur:
„M-am lăsat inspirat de tema trienalei
Drifting și am zis să facem mama driftingului.
Guy DEBORD, cel care a lansat conceptul de
drifting în cadrul acțiunii sale situaționiste,
spunea că driftingul e un fel de program de
horoscop care e bine să se întmple în lucruri
mici pentru că în lucruri mari nu e posibil.
Condiția aceasta e îndeplinită. A doua condiție
este că executând driftingul, normalte pui în
situații. Ce înseamnă asta? Începi să descoperi
lucruri, încep să cadă scenariile societățiispectacol, începi să realizezi cum stau
lucrurile cu adevărat și asta te influențează și
psihologic pentru că te situezi altfel.
Imperiul de Aur este evident Imperiul
Bizantin și aici o să descoperim de-a lungul
acestui drifting că Imperiul Bizantin este
piatra de temelie pe care stă nu doar lumea
răsăriteană, ortodoxă, dar și o centrare a
activității occidentale și conștiința
Occidentului față de sursa propriei sale
structuri de tot felul explică derapajele pe care
le au, adică constanta fascinație față de
Bizanț, constanta parnegație și diminuări ale
Bizanțului.

Să nu uităm o chestie foarte importantă,
discursul occidental, ocentric care se apropie
acum de sfârșitul său, se bazează strict pe
prima perioadă în istoria Occidentului când sa separat complet de moștenirea bizantină,
adică secolul 18, revoluția franceză. Discursul
pe care e construită identitatea europeană se
bazează doar pe ultimile două secole și o să
vedem imediat de ce.
Orașul memorie și imperiu. O expoziție
frumoasă pe care am văzut-o la începutul verii
la Paris se numea „Carambolage” la Grand
Palais. E o instalație făcută de Al și Patrick
POIRÉ care se numește „nemosine”. Ei își
imaginau această machetă însoțită de un
anumit număr de grafice și planșe ca fiind
locul fizic al memoriei, adică acele memorii pe
care popoarele culturii, civilizației nu și le
doresc. Fiecare spațiu de aici conform locației
grafice conținea anumite categorii de
memorii, memorii care se doresc sau nu a fi
actualizate.”
Link-uri video:

https://we.tl/ajS6O54SsT,

https://we.tl/SmqhJuIs6x , https://we.tl/xM1NbA0bGr,
https://we.tl/oWZ0q5TZ4z

Nu mai puțin importantă a fost partea
recreativ-artistică sau aș a-numitul Drifting
de la HIP la Hip-hop. „Proiectul cultural
„Drifting de la HIP la Hip-hop” se constituie ca
un festival de spectacole (performance-uri)
muzicale / actoricești / vizual-arhitecturale
prin realizarea a 6 reprezentații / asamblaje /
experimente care vor explora resursele si
potențialul unor modalități de interpretare /
de montaj / de limbaj și stiluri venite, pe de o
parte din practicile istorice locale, balcanice
dar și europene, iar pe de altă parte, din zona
tendințelor / mode(le)lor culturale / sociale
contemporane / actuale (cu toate problemele
de identitate, de regenerare, de participare și
și de integrare spațială și socio-culturală).
Bineînțeles toate privite și exprimate din
perspectiva conceptului temă / cheie, cel de
drifting , explicitat în diferite dicționare :
mișcare / deplasare înceată, treptată, mișcare
de derivă; a te lăsa dus, purtat de val; a plana,
a hoinări; a aluneca.”(arh. Arpad ZACHI)
Astfel ı̂n cadrul trienalei a avut loc
spectacolul de teatru (D)efectul Placebo la
TNB: Un spectacol viu, antrenant, provocator
despre artificialul lumii ın
̂ care tră im, despre
singură tatea provocată de comunicarea ın
̂
exces, despre omenescul din noi ș i pericolul
t e h n o l o g i z ă r i i . L i n k - u r i v i d e o :
https://we.tl/2lKYgC2Umg, https://we.tl/kcfz7bY6HT,
https://we.tl/VyuECHOIGH, https://we.tl/6STh1ezM9g

De asemenea a performat Solartis
Quartet cu un spectacol de muzică clasică ,
un grup de patru tineri muzicieni care dețin
doza perfectă de profesionalism combinat cu
n o n c o n fo r m i s m . L i n k- u r i v i d e o :
https://we.tl/pTPkYFEDTx, https://we.tl/9NzJ71rgHT,
https://we.tl/UPiW6bLgH2

Mai multe poze ale evenimentelor pot fi
descărcate la link-urile:
h t t p s : / / w e . t l / V 3 s P E P 7 6 7 Q ,
https://we.tl/kCw5E8sj0Q, https://we.tl/jNiI6GY4i8

de la arh. Sidonia TEODORESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

O ctitorie a Mareșalului Ion Antonescu –
Biserica Sfinții Constantin și Elena de pe Calea Vergului

A

utor: Marian NENCESCU

Marian NENCESCU (n. 17 iulie, 1953,
București) − jurnalist, scriitor, critic de artă − a
absolvit Literele, la București (1980) și Școala
doctorală a Universității de Nord, din Baia Mare
(2010), specialitatea filosofie. După un stagiu la
Institutul de Istoria Artei, din București, lucrează
ca reporter la un ziar departamental, apoi
funționar public superior în administrația
centrală, avînd ca domenii de competență
activitatea bibliotecilor și

a muzeelor departamentale. În acest sens, elaborează manuale și

instrucțiuni specifice, devenite lucrări de sine stătătoare, precum Ghidul bibliotecarului (2002), Ghid
practic de ambientarea instituțiilor publice (2004) și Comunicarea prin cultură și identitatea
organizațională (2005). Între 2008-2010 publică seria Metanoia. Însemnări despre cultură, artă și
comunicare (2 volume), iar în 2004 studiul Timp și mit în basmul românesc tradițional. În 2015
publică un masiv volum (460 p.) de critică și istorie literară (Cititorul de control), bine primit de critica
de specialitate. În prezent, lucrează ca cercetător asociat la Institutul de Filosofie “C. RădulescuMotru” al Academiei Române. Este membru titular al Uniunii Ziariștilor Profesioniși și al U.A.P. din
România.

Mahalaua Vergu(lui), înainte de Focul cel Mare
Cel mai vechi plan arhitectural, cunoscut, al Bucureș tilor, ın
̂ tocmit de germanul Sultzer (F.J. Sultzer,
Geshichte der transalpinischen Dacieus, cca 1775), menționat de Ionnescu-Gion semnalează existența, la
sfâ rș itul veacului al XVIII-lea a 67 de mahalale, localizate, de regulă după denumirile unor biserici, sau al
caselor celor mai importanți locuitori, boieri sau negustori din zonă . O Catagrafie (plan cadastral – n.n.) din
1798, pă strată la Cabinetul de Stampe al Academiei Româ ne indică existența a cinci plă ș i (cea a Tâ rgului, a
Gorganului, a Tâ rgului-de-Afară , a Podului Mogoș oaiei ș i Brosceni). După Bauer, susține acelaș i IonnescuGion, Bucureș tiul avea la vremea respectivă , cu totul 28 de mâ nă stiri, 31 de biserici de piatră , 20 de biserici
de lemn, 10 paraclisuri, un palat (domnesc) „oă ș colă publică ” (azi Colegiul Sfâ ntul Sava), 35 de case „mari de
piatră ” ș i ș apte hanuri.

Numă rul caselor diferea, după surse. Astfel
numai ın
̂ Tâ rgul-de-Afară ar fi fost 608 case, din 6006
case, cu totul, semnalate de Bauer. La fel, numă rul
mahalalelor era diferit, V.A. Urechea indicâ nd 92 de
astfel dezone cadastrale. Pentru Tâ rgul-de-Afară ,
semnală m prezenț ă , ı̂ n că din această epocă , a
mahalalelor Olteni, Udricani, Mâ ntuleasa, Popa
Soare, Iancu, Negustori, Vergului (cu 26 de case), Sf.
Vineri, Olari, Delea (Nouă ș i Veche), Popa Nan, cu
totul 18 mahalale , respectiv 608 case. Astă zi,

Barierea Vergului cu ninfa

majoritatea acestor vechi mahalale bucureș tene sunt stră zi sau cartiere distincte, pă strâ nd ın
̂ să vechile
denumiri.
Dincolo de mahalale, erau „barierele”, porți de intrare ın
̂ oraș , cu totul „treisprezece”, după cum
semnalează Ionnescu-Gion ın
̂ tre care Iancul, Vergului sau Heră stră u, etc. Intre mahalale, erau spații virane
pe care cei mai să rmani locuitori abia de ın
̂ tocmeau „bordeie”, că scioare “una cu pă mâ ntul, care vara se
pierdeau de ın
̂ ă lțimea nalbei ș i a cucutei ce creș teau nă praznic pe maidanele Bucureș tilor” .
Referitor la denumirea de Vergu(lui), atestată documentar ın
̂ 1777, istoricul Alexandru Ofrim
indică , fă ră a cita sursele, existența unui boier, probabil grec/albanez de origine, (B)Vartolomeu Vergu
(Vergo), portar (1693), apoi vel-paharnic (1695-96) la Curtea lui Constantin Brâ ncoveanu, diplomat ș i
mare moș ier, care dețina case ın
̂ mahala.
De altfel, ın
̂ vremea lui Brâ ncoveanu, Podul (Calea) Vergului pleca de la Biserica Sf. Gheorghe Vechi,
urmâ nd traseul actualei Că i a Că lă raș ilor ș i sfâ rș ind la Bariera Vergului . De semnalat, că pe acest traseu s-a
aflat ș i fosta Biserică Sf. Vineri – Hereasca (construită ın
̂ 1645, demolată ın
̂ 1987, foarte venerată de femeile
dornice să -ș i dobâ ndească un soț , dar ș i Biserica Sf. Mina, care adă posteș te, din 1874, moaș tele Sfâ ntului
Mina, „patronul” hoților, dar ș i al pă gubiților de pungă ș ii. Acelaș i istoric mai semnalează că , la 1876, la
Bariera Vergului funcționa o moară de vâ nt, ș i tot aici era câ rciuma lui Gogu-Scă ricică , o gră dină de vară
unde câ nta ocazional, ın
̂ ainte de Ră zboiul de Reın
̂ tregire, Maria Tă nase.
Referitor la Biserica Sfâ nta Vineri, situată ın
̂ Mahalaua Aga (Hagi) Niță, Ionnescu-Gion precizează că
este ctitoria familiei boierilor Nă sturel, din Hereș ti, fiind ridicată la 1645, pe terenul cumpă rat de
Mitropolitul Ș tefan de la frații Assan (Iordache ș i Constantin, postelnicul). In vecină tate era un „loc sterp”,
oferit de Constantin Brâ ncoveanu unui favorit, Iane Ciurciubuș can, ce ıș̂i ridică casa „cu gră dină ș i viă (vie),
lâ ngă alți boieri „diplomați ai Brâ ncoveanului”, anume Dumitraș cu ș i postelnicul Caramală u. Mai la vale, era
Mâ nă stirea Radu Vodă , cu pescă ria ei, situată la confluența Dâ mboviței cu râ ul Bucureș tioara, unde
poposeau „carele cu peș te” scos la vâ nzare.
Tot ın
̂ mahalaua Vergului mai locuiau, la sfâ rș itul secolului al XVII-lea, vorniceasa Catinca Ș tirboaica,
ın
̂ casele primite de zestre de la pă rinți, dar ș i paharnicul Dinu Ogră deanu, cel care avea să facă plâ ngere la
„câ rmuire” pentru relele purtă ri ale vecinilor, care să pau ın
̂ curte gropi ca „să scoată nisip”, obicei
„eminamente bucureș tean”, observă Ionnescu-Gion.

Prin mahalaua Vergului trecea ș i „gâ rlița” Jicnița, afluent al Dâ mboviței, ce izvora de la Gră dina
Icoanei ș i se vă rsa ın
̂ Dâ mbovița, nu ın
̂ ainte de a inunda, periodic, mahalaua („câ nd venia apele mari, palocurea era ș i baltă ”, spune V.A. Urechea). Cel mai important locuitor al mahalalei era ın
̂ să , la 1820, kir
Teodosie Vrana, epistat al câ rnurilor (un fel de inspector sanitar-veterinar), ce locuia pe lâ ngă „ș anțul”
Bucureș tioarei, pâ râ u, ın
̂ epocă , destul de abundent.
Din pă cate, majoritatea mahalalelor, iar Vergului nu face excepție, erau construite haotic, fă ră un
plan cadastral precis, astfel ın
̂ câ t Ionnescu-Gion consemnează că „In Bucureș ti nu s-a pomenit de ulițe
drepte, decâ t după focul de la 1804, câ nd a ars Tır̂gul-din-Nă untru, pâ nă la Hanul lui Ș erban Vodă ”. La fel,
„nu s-a pomenit de caldarâ m”, iar podurile (arterele, stră zile − n.n.) cele mari, Beilicul, de pildă , erau podite
cu scâ nduri (podele) de lemn, ın
̂ treținerea lor că zâ nd ın
̂ grija mâ nă stirilor, care executau sporadic lucră ri
de reparații, mai mult „de spoială ” sau de „meremetisire” cum spuneau bucureș tenii .
De altfel, focurile ș i cutremurele erau frecvente ș i, din pă cate, periodice. De pildă , la 31 mai 1738,
orele 9,30 dimineața se cutremură Capitala ș i „se crapă ” Curtea Veche; la fel, la 21 martie 1790 intervine alt
cutremur cumplit ce a ținut „un sfert de ceas”, iar 14 octombrie 1802 intervine un alt cutremur „câ nd au
că zut renumita clopotniță Colțea, podoaba oraș ului cu ceasornic (instalat de Constantin Brâ ncoveanu) ș i sa dă râ mat Hanul lui Ș erban Vodă . De asemenea incendiile erau la ordinea zilei, astfel ın
̂ câ t nă bă dă iosul
domn Nicolae Mavrogheni (1786 – 1890) ın
̂ ființă exerciții de alarmă , spre spaima mahalagiilor sculați ın
̂
miez de noapte de strigă tele „galeongiilor” domneș ti „Iangá n Vaar” (adică , să riți, foc!). Dar cel mai teribil
incendiu are loc la 23 martie 1847, de Paș ti, aș a numitul Foc cel Mare, descris de Anton Pann cu atâ ta zel:
De aici, din Vergu, se văzu în pripă
Prin tot ocolu grozav aprins
De-aici Lucacii ca într-o clipă
Și Udricanii ardea nestins,
Apoi se-ntinse ca o fâșie
Până la Delea spre răsărit.
Cu acest prilej au ars, parțial sau ın
̂ totalitate, 12 biserici, ın
̂ tre care Sf. Antonie (Puș că ria) de la
Curtea Veche, Bă ră ția, Sf. Gheorghe Vechi ș i Nou, iar, din Tâ rgul-de-Afară , Sf. Mina (Vergului), Stelea
Spă tarul, Udricanul, Ceauș -Radu, Sfâ ntul Ș tefan, laolaltă cu 13 mahalale, sau cum spune Ionnescu-Gion
„Acum oricine ıș̂i poate lesne explica de ce nu avem ın
̂ Bucureș ti case ori biserici mai vechi care să ne
povestească cu a lor ființă trecutul ș i viața de odinioară a oraș ului”.
Cu acel prilej, Foiș orul de Foc se mută , pentru ultima dată , la Turnul Colții, de la ın
̂ ă lțimea că ruia
cronicarul (probabil Dimitrie Bolintineanu − n.n.) contemplă oraș ul scufundat ın
̂ beznă : “Eu mă bucuram
odată / De-ai mei fii noaptea umblâ nd / Ș i-acum sunt foarte-n tristat / Noaptea de câ ini tot urlâ nd / Ale
mele uliți toate / Acum a plâ nge nu poate / Vezâ ndu-se că -s pustii . . .”

Dacă pâ nă la primul ră zboi mondial s-a dezvoltat mai mult „centrul” Bucureș tiului, la 1905 fiind un
oraș eminamente „vesel”, cronicarii stră ini neuitâ nd să invoce pe „elegantele capitalei”, ım
̂ bră cate cu o grijă
„ce nu o ın
̂ tâ lneș ti decâ t ın
̂ marile capitale”, restul oraș ului continuâ nd să ın
̂ oate ın
̂ praf ș i noroi, după 1920,
situația se schimbă radical, vâ rful edilitar fiind ın
̂ 1928, câ nd se construiesc 3484 clă diri (dintr-un total de
29.484 clă diri, ridicate ın
̂ tre 1920-1934).
In contextul adoptă rii Planului director de sistematizare al Capitalei, publicat ı̂n 1935 (sub
primariatul lui Al. Gh. Donescu, primar-general ı̂ntre 1934-1939), Bucureș tiul se modernizează
substanțial, din pă cate insuficient de uniform ș i echitabil, dar destul pentru a include ș i cartierele
mă rginaș e, ın
̂ tre care, Dudeș tii, zonă ın
̂ care sunt ım
̂ proprietă riți, ın
̂ tre 1930-1931, o seamă de locuitori ce
dețineau locuințe ră zlețe, ın
̂ că din anii 1919-20. După cum semnalează istoricul Constantin C. Giurescu,
noile cartiere iau naș tere prin parcelarea, sub formă de parcuri, a unor terenuri virane din cuprinsul
vechiului perimetru al oraș ului. Dacă ın
̂ unele din aceste noi parcuri ıș̂i ridică somptuoasele vile bogații
capitalei (Filipescu, Jianu, azi „elitistele” zone Aviatorilor ș i Heră stră u) ın
̂ cele mai multe se ridică „locuințe
ieftine” (case tip, construite cu credit de la stat), ın
̂ „fundul” gropilor persistâ nd ın
̂ că vechile case de
mahalagii, completate de câ rciumi ș i gră tare.
Totodată , ın
̂ tre 1935-1939, comerțul bucureș tean atinge punctul culminant, cele mai aglomerate
zone fiind ın
̂ preajma Oborului, ın
̂ Dudeș ti, dincolo de Traian, pâ nă la ın
̂ ceputul Vitanului ș i pe nou trasata
Calea Moș ilor, ce ducea spre Obor. Aici funcționau zeci de pră vă lii cu produse diverse, de la cele necesare
pentru nunți, botezuri ș i ın
̂ mormâ ntă ri, la unelte casnice ș i agricole. Tendința era ca fiecare cartier să
dețină suficiente resurse proprii pentru traiul curent de la meș teș uguri la comerț , inclusiv producție locală
de alimente. In consecință, la intersecția Că ii Iancului cu Ș oseaua Pantelimon ș i Vatra Luminoasă ia ființă un
parc (cartier) nou, ce primeș te denumirea de Parcul Că lă raș i, rezultat din parcelă ri, dar ș i dintr-o serie de
comasă ri de terenuri private, pe care ın
̂ cep să se ın
̂ alțe locuințe tip, construite prin Asigură rile sociale.
Locuitorii zonei, foș ti combatanți, demobilizați, ım
̂ proprietă riți de stat după ră zboi, dar ș i lucră tori
ș i mici funcționari, constituie, treptat, o comunitate ce se integrează ın
̂ oraș , precum fostele comune
suburbane, ın
̂ vechime.
Cel mai vechi cartier al zonei era ın
̂ să Vatra Luminoasă , ridicat pe locul unde Regina Elisabeta a
Româ niei a inaugurat, la 5 octombrie 1908, Azilul Orbilor ș i prima Ș coală primară pentru orbi din Româ nia.
In Parcul Vatra Luminoasă a funcționat prima instituție caritabilă ș i lucrativă destinată nevă ză torilor, ce
dispunea inclusiv de o plantație de duzi pentru creș terea viermilor de mă tase. Plantația, ca ș i o bună parte
din spațiul Fundației Vatra Luminoasă , au fost desființate ın
̂ 2009, pentru a face loc unui complex
imobiliar.
O imagine cu totul realistă a Parcului Că lă raș i de după ră zboi o recompune istoricul Gheorghe
Parusi, locuitor, ın
̂ copilă rie, al zonei: „Pâ nă ın
̂ 1948, Bariera Vergului mai pă stra câ te ceva din atmosfera
vechilor bariere. Aici ın
̂ torceau tramvaiele 19, ce mergea la Chibrit, dar ș i 25, ce fă cea legă tura cu Ș oseaua
Panduri, nu departe de statuia Leul, la Cotroceni. Bariera era locul de ın
̂ tâ lnire a celor două jumă tă ți ale
Ș oselei Mihai Bravul. Partea dinspre Obor era mai dinspre Bucureș ti, cu case aș ezate... iar cea de dincolo de
Vitan se gâ tuia ın
̂ tr-o ulicioară pră pă dită ....

Parohia Parcul Călărași. Dincolo de „barieră”
O jumă tate de secol mai tâ rziu, capitala
Româ niei ce nu depă ș ea 125.000 de locuitori, avea
acelaș i aer jalnic, promiscu. „Capitala fă ră canal, fă ră
lumină , cu bă ltoace aproape permanente . . . avea
stră zi strâ mbe, fă ră nici o aliniere . . . De pavaj nu se
pomenea, iar cu stropitul lor era ın
̂ să rcinat cerul,
câ nd binevoia să se milostivească ”, ı̂și aminteș te
Victor Bilciurescu. Descrierea, ı̂n acest registru
continuă , concluzia memorialistului fiind totuș i
optimistă : „Avea ș i viața asta de orientalism bunurile
ei”. Intre avantaje, se menționează că bucureș tenii nu
plă teau chirie, nici dă ri, ın
̂ schimb „era ieftină tate ș i belș ug ca ın
̂ basme”, ș i sunt enumerate prețurile cu
adevă rat generoase. Astfel, la 1877, cu o „rublă ” (circa 5 lei) o bucă tă reasă fă cea piața pentru o familie ș i ıî
mai ră mâ nea ș i „restul”. Aș adar, la 1870, Bucureș tiul era ın
̂ ın
̂ tregime „un oraș oriental” unde „decorativele”
cartiere Filipescu, Jianu, Parcul Carol sau Cotroceni erau ın
̂ conjurate de o periferie să racă , „un fel de
Bă ră gan pe care creș teau vitele sau se semè na porumb, iar iarna cutreierau haitele de lupi”. Cu toate
acestea, populația era ın
̂ creș tere, ın
̂ tr-un singur secol sporind de circa 5 ori (ın
̂ 1831 erau 70.000 de
locuitori, iar ın
̂ 1912 peste 340.000). Astfel, treptat, „Tâ rgul”, cum era numită vatra istorică a oraș ului,
delimitată ca atare ın
̂ că de la sfâ rș itul veacului al XIX-lea, ın
̂ cepe să se extindă , ın
̂ tentacule, că tre „Tâ rgul-deAfară ”, respectiv spre Sfâ nta Vineri, dar ș i spre Podul Mogoș oaiei, spre Să rindar (azi, Cercul Militar
Național) etc. Odată dispă râ nd complexul „centrului”, noile cartiere prind tot mai insistent contur, grupate
ın
̂ jurul unor repere efemere, de „loisir”, aș a numitele „gră dini de vară cu gră tar special”, distribuite pe Calea
Plevnei, Vă că reș ti sau pe Calea Moș ilor, cartiere locuite, ın
̂ mare parte, de meseriaș i (croitori, bă rbieri) dar
ș i mici ın
̂ treprinză tori („binagii”, plă cintari, cupeți, birjari, etc.) ș i unde funcționau vestitele localuri „La trei
ochi sub plapumă ”, „Zalhana”, sau „La zece mese”, care serveau publicul cu vestitele preparate locale:
„muș chi de bivol ș i must”.
O imagine cu totul realistă a ceea ce a reprezentat câ ndva bariera ın
̂ conș tiința bucureș tenilor o oferă
memorialistul Constantin D. Severeanu: „La că pă tâ iul stradelor principale era o ın
̂ chiză toare pentru
controlul celor care intrau ın
̂ oraș dar ș i pentru a ın
̂ casa axizul. Inchiderea se fă cea cu o cumpă nă , cum este
cea pentru controlul că ilor ferate. Cumpă na era un lemn foarte gros, cam câ t lungimea stradei. La una din
marginile stradei era furca, iar la cealaltă era capă tul ce se ın
̂ chidea cu un lacă t. Funcționarul barierei era un
că pitan, mai totdeauna un protejat boieresc, fost fecior (valet − n.n.) sau camardiner (camerist − n.n.). Aș a
am apucat eu Bariera Moș ilor”.
De la Sfâ ntul Gheorghe Nou, pâ nă ın
̂ Obor, se ın
̂ ș irau câ rciumile, cramele ori alambicurile, iar pe spațiul
Tâ rgului-de-Afară , dincolo de „barieră ”, pe centură , funcționa Oborul, prelungit cu Câ mpul / Tâ rgul Moș ilor,
zonă ın
̂ conjurată de mahalalele tipic bucureș tene (alcă tuite din case de țară , cu gră dini ș i curți), avâ nd o
structură „ım
̂ pră ș tiată ”, ce cu greu ar fi putut fi numită urbană . Din „centru”, respectiv din Tâ rgul-dinLă untru, porneau, radial, o serie de că i, ce fă ceau legă tura cu provincia, ın
̂ tre care Drumul Silistrei, ce
stră bă tea actuala Calea Că lă raș ilor, prelungindu-se pe Drumul (Calea) Vergului. De-a lungul acestor „că i” se
ın
̂ tindeau pă ș uni, ogoare, vii ș i livezi, de la care se deschideau drumuri locale că tre satele ș i moș iile
boiereș ti din prejma Bucureș tilor, precum Mă rcuța, Pantelimon ș i Cernica . Denumirea de Calea Că lă raș ilor
a fost acordată la 20 septembrie 1878, ın
̂ cinstea eroilor din Ră zboiul de Independență (1877-1878), cea
anterioară fiind de Podul Vergului (denumire ce pă strează toponimul local, preluat de la biserica Sf. MinaVergu, ce funcționează ș i ın
̂ prezent). Actuala Ș osea/Cale(a) Vergului este doar o porțiune din fosta cale ș i
ın
̂ cepea de la actuala Piață Hurmuzachi, fostă Muncii, continuâ nd pe vechiul drum, spre Pantelimon. Tot pe
Calea Că lă raș i, fostul primar-general al capitalei, Constantin F. Robescu (1896-1899) a ridicat, pe timpul
mandatului să u, Hala Traian, construcție monumentală , azi renovată ș i utilizată tot ca spațiu comercial.

Acelaș i istoric evocă Cinematograful/Ateneul Vergului „mic, ı̂nghesuit, de aveai impresia că
personajele de pe ecran, dau să vină peste tine”, construit ın
̂ 1939, după planurile arhitectului Marcel Iancu.
Semnificativ, este faptul că astfel de atenee culturale funcționau, ın
̂ perioada interbelică , ın
̂ fiecare sector al
capitalei, aici fiind organizate conferințe, expoziții de artă , dar ș i spectacole de divertisment. Vara, spune
acelaș i Gheorghe Parusi, ın
̂ zonă se ın
̂ ființau nelipsitele negustorese de semințe, ori de „porumbiel” fiert,
astfel că nu intrai la film, fă ră cornetul, obligatoriu, de „bostan cu sare”. Dincolo de „biserica lui Antonescu”
era teren viran pe care fă ceau exerciții militarii ș i ın
̂ cepea Calea Vergului, „lungă ș i pră foasă ” de un drum de
țară . „Pâ nă la drumul Pantelimonului casele erau rare, pierdute ın
̂ curți uriaș e”. Peste drum de biserică era o
„gă ză rie”, ın
̂ velită cu scâ nduri vopsite cu „petrosin”. Pe partea opusă a Pieței Muncii era o Farmacie,
demolată cu ocazia sistematiză rii, ın
̂ 1985. După 1949, pe Ș oseaua Vergului se instalează tramvaiul ce leagă
Bariera Vergului, devenită Piața Muncii, de Ș oseaua Morarilor ș i Pantelimon, mergâ nd spre fosta Uzină 23
August (fostă Malaxa). Inaugurarea are loc la 1 mai 1949, câ nd s-a circulat gratis ș i s-au adunat mahalagii,
„ca la pomană ” să se plimbe cu noile tramvaie „cu platformă deschisă ”. In 1953, cu ocazia Festivalului
Tineretului, pe locul vechilor gropi ale Vergului, apare Stadionul 23 August (Național), azi, reconstruit, sub
numele de Arena Națională .
Denumirea de Piața Muncii, acordată sub comuniș ti, provine, probabil, de la faptul că ın
̂ cartierul
Vatra Luminoasă a funcționat, după ră zboi, primul sediul al Ministerului Muncii.
In centrul Pieței Muncii, Uzinele Comunale Bucureș ti (fosta Regie a Apei), amplasează , ın
̂ că din
1939, o statuie-fâ ntă nă , cunoscută sub numele de Venus (Naiada) de la Piața Muncii. După opinia Victoriei
Dragu-Dumitriu, statuia era o creație de serie, turnată ın
̂ fontă , probabil la Paris, ın
̂ tre anii 1931-1932, la
turnă toria Ducel: „In rondul din mijlocul ră scrucii edilii au pus o statuie, o Venus mică , pe care au vopsit-o
cu email de cratiță. Reprezenta o femeie care se piaptă nă , ın
̂ timp ce un prunc cu ın
̂ fă ţişare de Cupidon
ridica mıînile spre ea…”. Mucaliţi, bucureştenii din zonă au ın
̂ condeiat Naiada cu numele de Femeia cu
copilul, sau mai simplu, Pış̂ă cioasa. Era, probabil, o modă ın
̂ Bucureştiul interbelic, statui asemă nă toare, cu
subiect acvatic, fiind amplasate ın
̂ Parcul Cişmigiu, dar şi pe Lipscani. Statuia a dispă rut ın
̂ 1985, câ nd a fost
demolată o porţiune din cartier, pentru a face loc Pasajului Muncii, fiind salvată de muncitorii de la Regia de
Apă Bucureşti, care au reinstalat-o ın
̂ curtea ın
̂ treprinderii. Victoria Dragu-Dimitriu mai face referire la o
statuie izbitor de asemă nă toare cu cea evocată de Gheorghe Parusi şi reprodusă pe coperta că rţii sale de
amintiri, intitulată Nimfa cu amoraşi, datatâ nd tot din 1932, amplasată astă zi ın
̂ Parcul Tei.
Pâ nă ın
̂ 1951, câ nd a ın
̂ ceput construcția Complexului 23 August (stadion, teatru de vară , turn de
paraș utism), inaugurat la 1 august 1953, cu ocazia celui de-al III-lea Congres Mondial al Tineretului,
gă zduit la Bucureș ti, ın
̂ zonă erau Gropile Vergului, situate chiar ın
̂ „coasta” Spitalului Sf. Elena, avâ nd ın
̂
centru o baltă naturală , plină de mă tasea broaș tei, loc de joacă favorit al țâncilor din zonă . Astă zi vechea
mahala a dispă rut, fiind ın
̂ locuită de blocuri. Chiar ș i spitalul, ın
̂ ființat de doctorul Victor Gomoiu s-a extins
ın
̂ ultimii ani. Câ t despre Biserica purtâ nd hramul Sfinților Constantin ș i Elena, zisă ș i „a lui Antonescu”,
destinul a fă cut să ră mâ nă intactă , deș i, ın
̂ 1987, cel de-al patrulea an succesiv ale demolă rilor masive ce au
atins Bucureș tiul, era prevă zută o extindere a „sistematiză rii” ın
̂ perimetrul Dudeș ti-Vitan-Că lă raș i, pâ nă la
Piața Muncii. In acest context, au că zut sub lama buldozerelor Bisericile Sf. Vineri-Hereasca (19 iunie
1987), Olari, Sf. Spiridon ș i Sf. Treime (Calea Dudeș ti, 81), ultima biserică demolată fiind Cuibul cu Barză
(situată la intersecția Că ii Ș tirbei Vodă , cu Berzei).

In intervalul menționat, o porțiune importantă din fosta Cale a Că lă raș ilor a dispă rut definitiv ın
̂
1987. A scă pat, ca prin minune, Biserica Sf. Constantin ș i Elena, de la Bariera Vergului, ın
̂ schimb au
dispă rut, arse la ordinul Securită ții, documentele ce atestă etapele construcției bisericii, lista donatorilor ș i
orice referire la ctitorul bisericii, mareș alul Ion Antonescu, cu excepția unui Registru de procese verbale,
din perioada 10 oct. 1939 – 31 dec. 1952, baza de documentare pentru acest studiu.
Biserica cu Hramul Sfinților Constantin ș i Elena a fost ın
̂ ă lțată ın
̂ tre 1942-1949 (a fost tâ rnosită de
Florii, la 17 aprilie 1949), ın
̂ Parohia Parcului Că lă raș i, Protoieria II Bucureș ti. Potrivit preotului Nicolae
Vladu, secretarul Protoieriei II Capitală , Protoieria s-a constituit ın
̂ septembrie 1927, prin Hotă râ rea
Consiliului Parohial al Episcopiei Bucureș tilor, care, luâ nd act de Legea pentru organizarea administrației
oraș ului Bucureș ti (din 7 februarie 1926), a dispus ın
̂ ființarea a 3 protoierii (ın
̂ tre care Protoieria II,
corespunzâ nd vechilor sectoare I ș i II, respectiv Galben ș i Negru). La ın
̂ ființare, Protoieria II avea 30 de
parohii, cu 34 de preoți parohi, 23 de preoți ajută tori ș i 2 diaconi. Ulterior, respectiv ın
̂ 1931, Ministerul
Cultelor reduce numă rul protoieriilor din subordinea Arhiepiscopiei Bucureș tilor la maxim două , ın
̂
capitală , astfel ın
̂ câ t Protoieria II cuprindea, cartierele situate de-a lungul Că ii Mihai Bravul, inclusiv
cartierele Iancului, Pantelimon etc. Cu totul, erau 59 de parohii, cu 62 de preoți parohi, 30 ajutori, 6 diaconi
ș i 117 câ ntă reți. Din 1934, este numit protopopop pă rintele Stoica Ionescu, de la Biserica Sf. VineriHereasca. Intre parohii, este semnalată ș i nou ın
̂ ființată parohie Parcul Că lă raș i, fă ră biserică ș i fă ră preot
bugetar.
După 1948, Sfâ ntul Sinod aprobă o nouă clasificare a parohiilor, fiind semnalate, ın
̂ Bucureș ti, 182
de parohii cu 182 de preoți parohi, 163 de ajutori ș i 11 pensionari. Acum funcționează un numă r de patru
protoierii, ın
̂ tre care Protoieria II Negru, ce includea ș i parohia Parcul Că lă raș i. După 1950, odată cu
ın
̂ ființarea raioanelor, biserica ș i parohia Parcul Că lă raș i fac parte din Raionul Tudor Vladimirescu, iar după
1957 se revine la vechile Protoierii (inițial ın
̂ numă r de patru, iar după 1962, trei protoierii, ș i din nou
patru, din 1967). Din 16 februarie 1968, câ nd se revine la fosta organizare administrativă a Româ niei, pe
județe, ın
̂ Bucureș ti apar 8 sectoare, respectiv 3 protoierii (Protoieria II cuprinzâ nd sectoarele 1, 2 ș i 3).
Multă vreme, parohia Parcul Că lă raș i a fă cut parte din Protoieria III Bucureș ti (corespunză toare sectorului
de reș edință), iar de la 1 februarie 2014 a fost alocată din nou la Protoieria II, care deține, după 1990, un
numă r de 56 de parohii din sectoarele 1, 2 ș i 3 ale capitalei, inclusiv mâ nă stirile Christiana ș i Schitul
Darvari.

„Povestea” bisericii de la Bariera Vergului
După 1930, cartierul locuit de veteranii de ră zboi ı̂mproprietă riți cu terenuri parcelate ı̂n
perimetrul situat ın
̂ tre Ș oseaua Mihai Bravu, Vatra Luminoasă ș i Podul / Bariera Vergului, a că pă tat numele
de Parcul Că lă raș i, denumire acordată ș i noii Parohii, ı̂nființ ată la 1 octombrie 1938 ı̂n cadrul
Protopopiatului II al Capitalei. Preot paroh a fost numit pă rintele Constantin Sâ rbu. La data ın
̂ ființări
parohia nu dispunea de biserică , nici de casă parohială , iar preotul era extra-bugetar (respectiv, fă ră post
plă tit). Zona era, evident, să racă , locuitorii avâ nd ın
̂ mare parte o condiție socială modestă –muncitori, mici
meseriaș i negustori, mici funcționari, etc.
Cel mai important obiectiv socio-edilitar din zonă era, la data respectivă , Complexul de asistență
medico-socială Bariera Vergului, construit ın
̂ 1927 de doctorul Victor Gomoiu, devenit ulterior Spitalul
Sfâ nta Elena, iar, după ră zboi, Spitalul de copii „23 August” (azi, „Victor Gomoiu”). Ctitorul acestui
stabiliment era medicul Victor Gomoiu (n. 18 aprilie 1882, la Vâ nju Mare, județul Mehedinți – d. 6 februarie
1960, Bucureș ti), personalitate marcantă a vieții medicale româ neș ti, inițiatorul, ın
̂ tre altele, al primului
Muzeu de istoria medicinei din țara noastră , membru al Academiei Româ ne ș i fost ministru al să nă tă ții
(iulie-septembrie 1940), ın
̂ cabinetul (efemer) condus de primul-ministru Ion Gigurtu.

Medic militar ın
̂ Ră zboiul de Reın
̂ tregire, decorat pentru fapte de eroism, doctorul Victor Gomoiu
are, după ră zboi, ideea de a acorda asistență medicală gratuită pacienților din medii defavorizate,
contribuind substanțial la ın
̂ ființarea de spitale rurale, la Vâ nju Mare, Turnu Severin ș i Mangalia, dar ș i a
unor preventorii la Ș anțuri ș i pe Valea Teleajenului. Intre altele, doctorul Victor Gomoiu este ș i inventator,
fiind dețină torul unui brevet de dispozitiv pentru efectuarea de transfuzii de sâ nge. In 1920, se decide să
achiziționeze un teren la marginea Bucureș tiului, ın
̂ zona Bariera Vergului ș i să construiască aici un spital
pentru să raci care să cuprindă toate specialită țile de bază : chirurgie, boli interne, obstetrică -ginecologie,
pediatrie ș i stomatologie. In ciuda criticilor că ın
̂ zonă nu era apă curentă ș i că , ın
̂ general, spitalul este situat
mult prea periferic, doctorul Gomoiu persistă ın
̂ ideea sa, fă câ nd apel, pentru sprijin, la Banca Națională ,
C.F.R., Ministerul Muncii ș i Ministerul Să nă tă ții, dar ș i la donatori particulari. Oferta doctorului era aceea de
a acorda asistență sanitară gratuită , timp de zece ani, personalului instituțiilor menționate. In 1927,
spitalul, construit după planurile arhitectului Gheorghe Simotta, (1891-1979, elev al lui Petre Antonescu ș i
autor, ın
̂ tre altele, al planului de parcelare al Parcului Filipescu, dar ș i al Reș edinței Patriarhale ș i al
Schitului Darvari) era gata (clă dirile sunt ș i astă zi ın
̂ stare de funcționare), avâ nd ın
̂ componență 10
cabinete, două laboratoare, farmacie, staționar cu 60 de paturi ș i o sală multifuncțională ın
̂ care va fi
gă zduit, temporar, preotul Constantin Sâ rbu ș i consiliul parohial al Parohiei Parcul Că lă raș i.
De altfel, inițiativele doctorului Victor Gomoiu nu se opresc aici. Istoric al medicinei ș i al
ın
̂ vă țămâ ntului medical româ nesc, preș edinte, din 1936, al Societă ții Internaționale de Istoria Medicinei,
autor al lucră rii „Spitalul – originea ș i evoluția sa”, doctorul Victor Gomoiu a acordat o atenție deosebită ș i
medicinei populare, susținâ nd ın
̂ acest sens, la Congresul Internațional de Istorie a Medicinei de la Oslo, din
1928, comunicarea cu tema „Medicina populară ın
̂ Româ nia” ș i propunâ nd aceluiaș i for, la Congresul din
1935, ın
̂ ființarea unei Comisii de studiere a medicinei populare.
Tot doctorului Victor Gomoiu i se datorează , cu siguranță, ș i aducerea preotului Constantin Sâ rbu ca
paroh al nou ı̂nființ atei Parohii Parcul Că lă raș i.
Argumentele ı̂ n acest sens sunt temeinice: 1)
doctorul Victor Gomoiu, ım
̂ preună cu principalii să i
colaboratori, medicii I. Constantinescu ș i Justin
Braghin, au fă cut permanent, de la ın
̂ ființare ș i pâ nă
ın
̂ 1949, parte din Consiliul parohial al bisericii, fiind
chiar primul epitrop al bisericii, sprijinind direct ș i
prin influenț ă politică , cele mai bune decizii ı̂n
sprijinul inițiativelor locale; 2) doctorul V. Gomoiu,
cunoscut pentru simpatiile sale politice de dreapta
(ı̂ n acest sens a ș i fost obiectul cercetă rilor ș i
epură rilor politice din anii '50, fiind ș i condamnat
ın
̂ tre anii 1950-54 pentru „subminarea puterii de
stat” l-a „recomandat” pe pă rintele Constantin Sâ rbu
ın
̂ fața autorită ților statului antonescian ș i l-a sprijinit
„din umbră ” atunci câ nd preotul a fost reclamat
pentru abuz ın
̂ serviciu; 3) doctorul Victor Gomoiu i-a
acordat suport logistic permanent preotului C. Sâ rbu
pe toată perioada câ t parohia nu a dispus de biserică
(ș i nici de casă parohială proprie), respectiv din 1938
ș i pâ nă ın
̂ 1946, câ nd s-a ın
̂ ceput oficierea serviciului
Părintele Constantin SÂRBU
religios ın
̂ localul (ın
̂ că ın
̂ construcție) al noii biserici.

Registrul de procese verbale din perioada 1 oct. 1938 – 7
febr.1954 al Parohiei este din fericire singurul document original
din perioada construcț iei bisericii, ı̂n lipsa arhivei, distruse
deliberat la mijlocul anilor '80, câ nd s-a intenționat, inclusiv,
demolarea bisericii, sub pretextul sistematiză rii Pieței Muncii.
Documentul respectiv ın
̂ cepe la data de 22 ianuarie 1939
(P.V. 1), câ nd are loc prima adunare eparhială ce ıl̂ alege ca prim
epitrop pe doctorul Victor Gomoiu ș i se ın
̂ cheie cu ș edința din 15
noiembrie 1953, câ nd pă rintele C. Sâ rbu prezintă adună rii
eparhiale proiectul de buget pe anul 1954. Pă strat ilegal de preoții
parohi ai bisericii, care au funcționat ın
̂ tre 1954-1989, Registrul
reflectă pe deplin eforturile unei mici comunită ți, pă storită de un
inimos preot de cartier, de a-ș i promova ș i afirma drepturile,
inclusiv acela la o viață spirituală ș i socială armonioasă .
Nă scut la 10 ianuarie 1905 ın
̂ comuna Cavadineș ti, județul Părintele Sârbu slujind în biserică pacienții
Covurlui, pă rintele Constantin Sâ rbu (d. 23 octombrie 1975, Bucureș ti) este crescut de bunica paternă ,
stabilită la Galați, ın
̂ lipsa pă rinților, ambii decedați. Pâ nă la vâ rsta de 15 ani ıș̂i câ ș tigă existența prestâ nd
munci ocazionale. In 1919 intră , bursier, la Seminarul Teologic „Sf. Andrei”, din Galați, iar pentru a se
ın
̂ treține prestează munci fizice sau meditează copii cu stare. In 1925 se ın
̂ scrie la Facultatea de Teologic,
urmâ nd ın
̂ paralel ș i Conservatorul de Muzică (timp de un an, din lipsă de resurse), ambele din Bucureș ti.
Locuieș te, tolerat, la un că min studențesc, iar la 22 de ani se angajează la S.T.B. (Societatea de Tramvaie
Bucureș ti) ca instructor de cor. In paralel, desfă ș oară activitate misionară la Biserica Zlă tari, iar din 1929,
este câ ntă reț la Biserica Lucaci, implicâ ndu-se ın
̂ organizarea Corului de fete al Ș colii Lucaci ș i ın
̂ activitatea
misionară a Asociației „Patriarhul Miron”. Din 1934 se mută la Huș i, la solicitarea episcopului Nifon
Criveanu, fiind hirotonisit diacon, la 15 august 1934, iar ulterior numit preot de gr. III la Catedrala
episcopală din localitate. Este ș i profesor de sectologie, catehism ș i muzică vocală la Ș coala de câ ntă reți,
fiind ulterior, numit director. In această calitate reorganizează ș i modernizează ș coala, după modelul
seminarial, amenajâ nd un că min internat (pentru 45 din cei 105 elevi ın
̂ scriș i), cantină , bibliotecă ș i
farmacie. Tot din această perioadă datează probabil ș i interesul preotului pentru miș că rile politice de
dreapta, participâ nd la ın
̂ ființarea Asociației „Fră ția Sfinților Apostoli Petru ș i Pavel”, considerată o anexă la
„Oastea Domnului”, fiind ın
̂ acelaș i timp preș edinte, dar ș i chiriarh onorific al asociației ale că rei adună ri se
țineau adesea chiar ın
̂ catedrală . La 1 martie 1938 este numit al doilea protoireu al județului Fă lciu, avâ nd
meritul de a contribui decisiv la construirea, la Huș i, a primului Azil de bă trâ ni ș i copii orfani, situat pe
Dealul Schitului, construcție care, ın
̂ 1938, era „la roș u”, avâ nd 22 de camere finalizate, iar devizul de
construcție integral aprobat.
In ră stimp, se că să toreș te cu Maria Sâ rbu (nă scută Constantinescu), profesor de germană ș i
franceză la Liceul „Nicolae Bă lcescu”, din Bucureș ti (decedată ın
̂ 1940), avâ nd 2 fete, Ana ș i Irina, care ıl̂ vor
vizita constant ın
̂ perioada detenției.
Din această poziție, preotul Constantin Sâ rbu se mută la Bucureș ti ın
̂ 1938, ın
̂ tr-o parohie nou
ın
̂ ființată , ın
̂ tr-un cartier să rac, fă ră biserică ș i fă ră casă parohială , ın
̂ plus fiind ș i extra-bugetar (pâ nă la
data de 1 aprilie 1940, câ nd este ın
̂ scris la bugetul Ministerului Cultelor).
Despre ın
̂ ceputurile activită ții misionare a preotului C. Sâ rbu ın
̂ parohia Parcului Că lă raș i aduce
mă rturie d-na Maria Dumitrescu, enoriaș ă din zonă : „Ș tiința ș i dragostea de om a doctorului Victor Gomoiu
s-au ın
̂ tâ lnit cu arză toarea că ldură a rugă ciunii preotului Constantin Sâ rbu. In clă direa de la poarta
spitalului, bolnavul cobora mai ın
̂ tâ i cele câ teva trepte ce duceau spre minutul paraclis de la subsol ... apoi,
cu nă dejde ın
̂ suflet, intra la marele chirurg V. Gomoiu.”

Registrul de procese verbale urmă reș te, pas cu pas, etapele de ın
̂ ă lțare a bisericii, ın
̂ cepâ nd cu
demersurile de intrare ın
̂ posesie a terenului (demarate la 4 martie 1940), pâ nă la inaugurarea (tâ rnosirea)
ș i mai tâ rziu desă vâ rș irea edilitar-urbanistică a bisericii, inclusiv ridicarea gardului exterior ș i a
clopotniței (1951). Inițial, ın
̂ lipsa bisericii, serviciul religios ș i adună rile eparhiale aveau loc ın
̂ subsolul
Spitalului Sfâ nta Elena. Despre dificultă țile ın
̂ tâ mpinate de preotul C. Sâ rbu vorbesc, indirect, demersurile
de „scutire de la plata impozitului că tre Patriarhie (la data respectivă , stabilit la 4 % − n.n.) ın
̂ trucâ t Parohia
este absolut să racă ș i de abea putem face față cheltuielilor” (8 februarie 1940).
Odată cererea aprobată , pă rintele C. Sâ rbu anunță Consiliul parohial că la 9 ianuarie 1941 o
delegație a Parohiei, alcă tuită din domnii Gheorghe Mihai, Gh. Baciu ș i av. Ion Alexandru, urmează a „stă rui”
pe lâ ngă conducă torul statului, mareș alul Ion Antonescu, pentru eventual ajutor (s.n.).
Câ teva luni mai tâ rziu, respectiv la 30 martie 1941, Consiliul parohial constată că situația materială
a parohiei este la fel de precară iar preotul paroh „de aproape doi ani nu ia nici un ban, nici de la stat, nici de
la bugetul parohiei” (ın
̂ tre timp, situația se reglementează , preotul devenind bugetar, retroactiv, de la 1
aprilie 1940 – n.n.).
Totuș i, un an mai tâ rziu, la 3 mai 1942 nu se „fă cuseră ” ın
̂ că paș i substanțiali ın
̂ sensul celor
„stă ruite” de preotul C. Sâ rbu : „La numeroasele memorii că tre Conducă torul statului […] ın
̂ care ne ară tam
dorința nestră mutată de a avea o biserică pe teren propriu ... domnul mareș al, prin rezoluția pusă pe
memoriul nostru, a dispus ca situația să fie soluționată de Patriarh, Primarul general al Capitalei, primarul
de sector ș i Consiliul parohial, ın
̂ frunte cu parohul bisericii” (P.V. 4 mai 1942).
Ca urmare, Consiliul parohial decide ca viitoarea biserică să se ridice pe terenul expropriat, oferit de
Primă rie, iar nu pe terenul Spitalului Sf. Elena, situație comunicată ș i I.P.S.S. Patriarhul Nifon, ın
̂ cadrul
audienței din 4 mai 1942.
O lună mai tâ rziu, la 16 iunie 1942, Consiliul parohial este informat că „s-a gă sit” ș i un donator
dispus să finanțeze proiectul arhitectural ș i eventual, construcția bisericii, cu condiția acceptă rii unor
„condiții prealabile”. Este vorba, probabil, de propunerea preotului Gheorghe Georgescu-Silvestru, fost
protopop, de a dona o sumă de bani (respectiv 60.000 lei), cu condiția acordă rii calită ții de ctitor, a
dreptului de sluji ın
̂ viitoarea biserică ș i de a fi ın
̂ mormâ ntați, el ș i soția sa, ın
̂ incinta bisericii. Cum condițiile
pă reau, din start, inacceptabile, Consiliul parohial le respinge, motiv pentru care fostul protopop se
adresează printr-un memoriu, Conducă torului statului, acuzâ ndu-l pe preotul Constantin Sâ rbu de
obstrucție ș i sugerâ nd că ar fi „discipol” al pă rintelui Toma Chiricuță de la Biserica Zlă tari (situație, parțial,
adevă rată ), dar ș i al „ereticului” preot Tudor Popescu, fost paroh la Biserica Cuibul cu Barză (demolată ın
̂
elanul sistematizator, ın
̂ 1987) acuzat că „ın
̂ purtarea sa preoțească ș i misionară ascunde o latură
neortodoxă , lucrâ nd camuflat ın
̂ Oastea Domnului, fracțiunea reprezentâ nd o ră tă cire protestatară a
fostului preot Trifa, ș i acela caterisit”.
Față de aceste acuzații, cu adevă rat grave, ın
̂ contextul politic al vremii, sunt necesare că teva
preciză ri: pă rintele Toma Chiricuță (1887-1971), originar din Botoș ani, fost paroh al Bisericii Zlă tari,
duhovnic al Reginei-mamă , Elena, dar ș i al Principesei Ileana, ın
̂ temeietor al revistelor “Fâ ntın
̂ a darurilor”
ș i „Ordodoxia”, ș i colaborator la „Porunca vremii”, este cunoscut mai ales ca autor al sintagmei ortodoxia
integrală . Ca ră spuns la atitudinea iconoclastă a pă rintelui, Mircea Vulcă nescu (1904-1952, filosof,
sociolog) redactează un text de ın
̂ tâ mpinare, inedit, aflat ın
̂ arhiva familiei, reprodus după site-ul Ră zboi
ın
̂ tru cuvın
̂ t , intitulat Primejdia duhului reformist apusean ın
̂ biserica ortodoxă , ın
̂ care atrage atenția
asupra „pă catului creș terii duhului mirenesc ın
̂ dauna celui secular”. Pă rintele C. Sâ rbu a fost, ın
̂ tr-adevă r,
un ucenic al pă rintelui Chiricuță, beneficiind de sprijinul ș i ın
̂ drumarea sa duhovnicească , fă ră a se putea
face dovada că ș i-a insuș it integral ș i ideile contestatare ale preotului de la Biserica Zlă tari.

Pă rintele Iosif Trifa (1888-1938), redactor al publicației „Lumina satelor”, este ın
̂ temeietorul
organizației Oastea Domnului, miș care religioasă iconoclastă , pentru care este caterisit ın
̂ 1935, la
intervenția mitropolitului Nicolae Bă lan. In 1938, la moartea sa, i se interzice dreptul de a fi ın
̂ mormâ ntat ın
̂
straie preoțeș ti. Parintele Iosif Trifa va fi reabilitat de Biserica Ordodoxă ın
̂ 1990, la ințiativa P.S. Serafim
Joantă , acutal episcop al Germaniei, Europei centrale ș i de Nord.
Oastea Domnului era o miș care creată ın
̂ sâ nul Bisericii, menită , ın
̂ intenția inițiatorilor ș i adepților
să i, să dea o replică ortodoxismului formal, sclerozat ș i bigot, prin atragerea clerului ș i mirenilor intr-o
oaste puternică , capabilă să lupte contra pă catului ș i a ın
̂ credințărilor stră ine. Intre mijloacele folosite de
ostaș ii domnului, care se considerau un fel de hasizi ai ortodoxiei, după modelul hasidismului din iudaism,
pentru atragerea credincioș ilor, era ș i câ ntecul religios, pă rintele Trifa ın
̂ suș i fiind autorul unei culegeri de
900 de creații muzicale, intitulată “Să câ ntam Domnului”, carte- tezaur de muzică religioasă , ajunsă azi la a
patra ediție. După 1947, comuniș tii, ajunș i la putere, au continuat să vadă ın
̂ adepții Oastei Domnului un
adversar primejdios al „construirii socialismului ș i ın
̂ aintă rii spre comunism”, motiv pentru care au scos
miș carea ın
̂ afara legii ș i au aplicat pedepse membrilor bă nuiți sau dovediți.
Privite ın
̂ acest context, multe din acțiunile pă rintelui Constantin Să rbu capă tă noi dimensiuni,
justificâ ndu-se, ın
̂ mare mă sură , pasiunea sa pentru utilizarea muzicii ca formă de educație publică , dar si
suflul misionar al demersurilor sale.
Din fericire, ın
̂ cazul menționat, Mareș alul Ion Antonescu

trece cu vederea peste acuzațiile

pă rintelui ex-protopop Georgescu-Silvestru ș i, prin Preș edinț ia Consiliului de Miniș tri, comunică
petentului: „In urma anchetei fă cute la Parohia Parcul Că lă raș i, Ministerul a hotă râ t ca pă rintele C. Sâ rbu să
continue lucrarea ın
̂ cepută , iar P.C. Voastră să fiți ın
̂ drumat a vă plasa dania ın
̂ altă parte, de pildă ın
̂ enoria
Mihai Bravu, care se gă seș te ın
̂ imediata vecină tate ș i are grabnică nevoie de biserică ”.
Este posibil ca ın
̂ acest ră spuns să fost implicată ș i autoritatea doctorului Victor Gomoiu. Cert este că
Mareș alul Ion Antonescu a continuat să susțină ridicarea bisericii, astfel ı̂ncâ t ı̂n perioada apriliedecembrie 1943 sunt alocate din bugetul statului, din ordinul Mareș alului, sume considerabile ın
̂ acest
sens, respectiv 5 milioane de lei, materiale din depozitul armatei ın
̂ valoare de 7,8 milioane ș i lucră ri
executate cu meseriaș i militari ș i prizonieri – 6 milioane, conform unei Note-raport ın
̂ aintată Ș efului
Statului de că tre ș eful să u de Cabinet.
In paralel, sunt lansate 100 de liste de subscripție (ın
̂ bani) ș i 30 de liste „ın
̂ obiecte de bazar”, ce
urmau a fi vâ ndute ın
̂ folosul bisericii. Se face de asemenea apel ș i la enoriaș i pentru a dona „o sumă câ t de
mică ” pentru biserică . Intrucâ t, la 16 iulie 1942 Aș eză mintele Sfâ nta Elena somează parohia să elibereze
capela ș i sala de ș edințe, pă rintele C. Sâ rbu decide urgentarea ın
̂ ceperii lucră rilor de construcție, chiar ın
̂
lipsa fondurilor integrale, judecâ ndu-se ın
̂ paralel ș i cu un vecin, Ganciu Stoian, nemulțumit de suma
acordată de Primă rie ın
̂ urma exproprierii. Astfel, la 18 octombrie 1942 lucră rile de excavații erau avansate,
parohia beneficiind ș i de o donație substanțială din partea unei Societă ți comerciale locale, care acordă
bisericii, gratuit, cantitatea de 7900 kg fier beton, parohia urmâ nd a plă ti doar transportul (276.000 lei). Un
sprijin substanțial vine ș i din partea fostului primar-general al Capitalei, Alexandru Gh. Donescu, locuitor
al cartierului, care devine consilier onorific al Parohiei.

Anul 1943 ră mâ ne fundamental ın
̂ istoria bisericii prin implicarea nemijlocită a Mareș alului Ion
Antonescu ș i a soției sale, atâ t ın
̂ activitatea de finanțare ș i construcție, câ t ș i ın
̂ stabilirea profilului
arhitectural al monumentului. Din ordinul Mareș alului, arhitectul Spiridon Nicolau, angajat al Direcției
Construcții Militare este desemnat să execute planul arhitectural al Bisericii , dorind, probabil prin acest
gest, să se asigure că biserica va avea amploarea ș i ın
̂ fă țiș area dorite. Cum nu sunt dovezi privind suma
plă tită ca onorariu pentru executarea planului arhitectural, se poate presupune că a fost o sarcină de
serviciu, parohia, la propunerea pă rintelui C. Sâ rbu revanș ându-se, indirect, față de arhitect prin angajarea
fratelui acestuia, pe o perioadă determinată , ın
̂ calitate de diriginte de ș antier, cu un salariu lunar de 12 000
lei, pentru supravegherea unor lucră ri.
In context, menționă m că Mareș alul Ion Antonescu oferise anterior sume substanțiale, sub formă de
donație, ș i altor biserici, precum cea de la Mă rgeanului sau, pentru reparații, bisericilor Caș in, Elefterie ș i
Dă mă roaia. Implicarea sa la Biserica Vergului este ın
̂ să substanțială ș i totală . Astfel, la mijlocul anului 1943,
preotul C. Sâ rbu face un inventar al ajutoarelor primite de la Mareș al, după cum urmează : un milion lei, bani
oferiți cu titlu personal din partea Mareș alului ș i a soției sale pentru lucră ri de construcție, 7 vagoane de fier
beton , ın
̂ valoare de aprox. 5 mil. lei, 200 m.c. cherestea (aprox. 3,5 milioane), etc. De asemenea, au fost
detaș ați, de la Comenduirea garnizoanei, un numă r de 20 lucră tori (prizonieri de ră zboi) ce au efectuat
lucră ri de salahorie ın
̂ valoare de aproximativ 1,5 milioane lei. Au fost puse la dispoziție ș i 2 camioane
militare, cu ș oferi, care au efectuat transport de materiale de construcție, pă mâ nt de fundație, etc. In total,
estima pă rintele C. Sâ rbu ı̂n informă rile sale că tre Consiliul parohial, contribuția Mareș alului Ion
Antonescu, ın
̂ anul 1943, a fost de circa 14 milioane lei, față de numai 2,5 milioane lei strâ nș i din donații.
Tot din ordinul Mareș alului, ministrul Cultelor, Ion Petrovici, acordă Bisericii un ajutor de 100.000
lei pentru achiziția de veș minte ș i odoare bisericeș ti, dar ș i de că rți de cult, sumă utilizată integral pâ nă la
data de 2 septembrie 1943.
De altfel, la 28 iunie 1943 are loc ș i ceremonia de punere a pietrei de temelie a bisericii, ın
̂ prezența
mareș alului Ion Antonescu ș i a soției sale, Maria, a Reginei mamă , Elena, ș i a unui sobor de preoți, ın
̂ frunte
cu arhimandritul Melchisedec, delegatul patriarhului Nicodim Munteanu. Din pă cate, mă rturiile
fotografice despre acest eveniment lipsesc, ın
̂ trucâ t, ın
̂ 1988, organele de Securitate au dispus arderea
ın
̂ tregii arhive, a listei donatorilor ș i a documentelor de construcție. Singura mă rturie ră mâ ne Pisania de pe
zidul exterior al Bisericii, avâ nd urmă torul text: „Acest sfâ nt locaș ın
̂ ceput la aceste vremuri de grea
cumpă nă dar ș i de mare mâ ndrie națională pentru țara noastră , se zideș te ca mă rturie nepieritoare a
legă mâ ntului sfâ nt pe care biserica noastră l-a avut din totdeauna cu neamul ș i țara noastră ”. Din Hrisovul
de temelie. Mareș al al Româ niei
Maria și Ion Antonescu - 1942
Ion Antonescu, 28 iunie 1943.
I n c u v â n t u l s ă u d e
ră spuns, preotul Constantin
S â rb u , d u p ă c e a m u lț u m i t
Mareș alului ș i reprezentanț ilor
Primă riei pentru ajutor, s-a
angajat ca noul locaș de cult să fie
ș i o „biserică a culturii”, fiind
dotată cu sală de spectacole ș i
bibliotecă .

In 1944, Mareș alul aprobă noi ajutoare, ın
̂
valoare estimată de 23 milioane lei, constâ nd ı̂n
cherestea, fier beton, etc. De asemenea, dispune a se
folosi că ră mizi provenind de la demolarea unor anexe
de la Muzeul Militar. In total, costurile de construcție
ale bisericii, aflată ın
̂ lucru ın
̂ august 1944, au fost
evaluate la suma de 40 milioane lei, sumă asigurată ın
̂
principal (aproximativ 27 milioane lei) prin
contribuția sau la intervenția personală a Mareș alului
Ion Antonescu.
Din pă cate, evenimentele din august 1944 au
surprins biserica ı̂n plin proces de construcț ie.
Biserica Parcul Călărași, în construcție
Evaluâ nd, la 3 noiembrie 1944, stadiul lucră rilor,
preotul C. Sâ rbu constată că termenul de 20
noiembrie 1944, prevă zut pentru ın
̂ cheierea lucră rilor nu mai poate fi respectat. Ar mai fi fost nevoie, ın
̂
estimarea preotului paroh, de ın
̂ că cca. 10 milioane lei pentru finalizarea lucră rilor. In consecință, ținâ nd
seama ș i de comunicarea Direcției Construcții Militare privind sistarea a sprijinului, preotul C. Sâ rbu
propune Consiliului parohial continuarea urgentă a lucră rilor pe cont propriu, existâ nd riscul ca, pe timp
de iarnă , materialele să se degradeze, ca ș i menținerea, ın
̂ continuare, a arhitectului Spiridon Nicolau ın
̂
funcția de „ș ef al echipei de constructori”. Intre obiectivele imediate sunt menționate: finalizarea turlei,
terminarea casei parohiale prin utilizarea materialelor ră mase de la construcție, instalarea de apă ș i
ın
̂ că lzire centrală ın
̂ biserică ș i anexe etc.
In acelaș i timp, solicită autorită ților militare să pună la dispoziția bisericii, prin Serviciul de capturi
al armatei, un aparat de proiecție, un pian ș i o orgă ın
̂ vederea organiză rii de acțiuni misionare.
Anii ce au urmat au ın
̂ semnat noi provocă ri pentru pă rintele C. Sâ rbu, decis să -ș i desă vâ rș ească
opera. Cu eforturi greu de evaluat, ın
̂ condiții vitrege pentru Biserică , dar ș i pentru societatea româ nească
ın
̂ general, preotul C. Sâ rbu reuș eș te, ın
̂ intervalul 1945-1949, să ın
̂ cheie lucră rile de construcție la lă caș ul
de cult ș i la casa parohială , mobilizâ nd ın
̂ acest sens noi resurse umane. Reorganizează ș i ın
̂ tă reș te muzical
corul Bisericii, angajă nd cu acest prilej, inițial pe profesorul Victor Giuleanu, apoi, din 1948, pe un tâ nă r
dirijor, fost ș ef al Bibliotecii muzicale a Radiodifuziunii româ ne, maestrul Gheorghe Bazavan (1916-1990),
viitor autor de creații muzicale angajate, invită personalită ți ale vieții publice, precum pă rintele Gala
Galaction (1878-1961) sau pictorița Olga Greceanu (1880-1978) să țină conferințe, inițiază acțiuni cu
caracter umanitar, totul ın
̂ scopul adună rii de fonduri pentru susținerea construcției Bisericii.
Astfel, la 12 august 1945 are loc primul concert-conferință ın
̂ sala de la subsolul Bisericii, beneficiul
net, comunicat de parintele paroh Consiliului parohial, scă zâ nd onorariile ș i cheltuielile ocazionale, fiind de
aproximativ 1,2 milioane lei. Ulterior, astfel de manifestă ri se vor repeta periodic, sumele strâ nse din
beneficii fiind investite integral ın
̂ construcția lă caș ului de cult.
La 17 aprilie 1949, de Florii, ın
̂ prezența Mitropolitului Sofron Craioveanul, a pă rintelui protopop
Traian Costea, ca ș i a altor autorită ț i mirene ș i
religioase, are loc ceremonia de sfințire a Bisericii cu
hramul Sfinților Impă rați Constantin ș i Elena, urmată
de o agapă pentru 120 de să raci din parohie. In acelaș i
an, la 29 august 1949, doctorul Victor Gomoiu este
reales preș edinte al Consiliului parohial.
Se ım
̂ plineau astfel dorințele a doi oameni a
că ror contribuție la ridicarea acestei biserici ră mâ ne
pilduitoare. Din pă cate, lipsea adevă ratul ctitor ,
Mareș alul Ion Antonescu, executat la 1 iunie 1946.
Chipul să u, ală turi de cel al pă rintelui C. Sâ rbu
continuă să privească spre eternitate din naosul
Biserica Parcul Călărași, 1943
bisericii ce ș i azi le poartă o veș nică amintire.

Străbătând deșertul
Pă rintele Constantin Sâ rbu a intrat ın
̂ vizorul Securită ții, probabil, ın
̂ 1946, câ nd, ın
̂ preajma zilei de
1 iunie (ziua execuției Mareș alului Ion Antonescu) ar fi apă rut pe una din ferestrele bisericii chipul Maicii
Domnului. Intâ mplarea este povestită , din perspectiva copilului, de acelaș i Gheorghe Parusi: „S-a strâ ns
lumea ca la urs să vadă minunea. Mă ın
̂ vâ rteam ș i eu printre picioarele oamenilor ș i nu mă hotă ram la care
dintre ferestre se vede chipul Preacuratei […]. Am plecat tâ rziu din Barieră , ın
̂ că nehotă râ ți dacă vă zusem
ceva sau nu […].”
Registrul de procese verbale nu consemnează acest eveniment, ın
̂ schimb semnalează că ın
̂ acelaș i
an, de Cră ciun, au fost convertite 8 familii de „ră tă ciți” (probabil sectanți) ș i că a fost botezat, din ordinul
Mitropoliei, pă rintele profesor Gheorghe Ferenț , de religie romano-catolică . Aceste ceremonii, desfă ș urate
pe fondul desființării cultului greco-catolic ș i trecerii clerului ș i a credincioș ilor la cultul ortodox, au fost
considerate, probabil, de noile autorită ți drept provocatoare.
In consecință, pă rintele este pus sub urmă rire constatâ ndu-se, de pildă , că preotul impune corului
ș i credincioș ilor să interpreteze piese care „nu sunt ın
̂ program” (precum oratoriul „Pe tine Te lă udă m,
Doamne, de Sabin Dră goi), că , pictorița Olga Greceanu, invitată să susțină conferințe, a vorbit credincioș ilor
despre cuvâ ntul „pă cat”, iar, ın
̂ alte ım
̂ prejură ri, a fost prezentat filmul „Giulgiul Mâ ntuitorului”. In plus,
pă rintele C. Sâ rbu ar fi ținut, ın
̂ cepâ nd cu 1948, slujbe de evanghelizare pentru foș ti membri din Oastea
Domnului ș i ar fi angajat-o ca bucă tă reasă , la cantina Bisericii, pe numita Berthe Hintermeyer, fostă
lucră toare la „Ajutorul Legionar”.
Mai gravă ră mâ ne acuzația că pă rintele C. Sâ rbu ar fi să vâ rș it, după 23 august 1944, parastase de
pomenire pentru Corneliu Zelea Codreanu ș i pentru Mareș alul Ion Antonescu, ș i că ar fi inițiat „botezuri
legionare”, ın
̂ sensul că unii „foș ti legionari” (?) ar fi participat la astfel de slujbe ın
̂ calitate de naș i de botez
(?). Cu totul provocator este faptul că pă rintele C. Sâ rbu ar fi fost vizitat, la Biserică , de că tre un fost membru
al P.N.Ț . Constantin Dă ră ș teanu, inițiatorul unui grup de rezistență anticomunistă , care i-ar fi cerut
pă rintelui să ră spâ ndească ın
̂ Biserică manifeste cu conținut defavorabil regimului R.P.R. ș i că pă rintele ar fi
ascuns ın
̂ subsolul bisericii arme puse la dispoziție de numitul Dă ră ș teanu.
In aceste condiții, pă rintele Constantin Să rbu este cercetat de Securitate ın
̂ tre 15-21 iunie 1949, dar
este eliberat, probabil la intervenția autorită țile bisericeș ti.
Câ t adevă r conțin aceste acuzații formulate sub amenințare ș i tortură este greu de evaluat. Din
lectura Registrului de procese verbale rezultă că altele erau, la acea dată , grijile ș i interesele preotului
paroh. Astfel, la 10 iunie 1951 se dispun mă suri de scoatere de la Banca Națională a „odoarelor bisericii”
pentru valorificare, ın
̂ vederea plă ții, din fondurile parohiei, a salariilor pentru personalul Bisericii ș i
dirijorul corului, maestrul Gheorghe Bazavan. In acelaș i an, la 31 decembrie, este ın
̂ chisă cantina, „din lipsă
de lemne”, fiind privați de ajutor 44 de bă trâ ni aflați ın
̂ ın
̂ treținerea bisericii. Tot ın
̂ 1951 a fost construit
gardul de pe B-dul Muncii (Calea Vergului) ș i au fost acordate ajutoare pentru copii ș i persoane nevoiaș e, ın
̂
valoare de 40.00 lei.
Cu toate acestea, autorită țile aveau nevoie de un exemplu, iar pă rintele Sâ rbu oferea portretul
anticomunistului ș i legionarului convins. Insuș i faptul că a ridicat biserica cu sprijinul Mareș alului
Antonescu ș i cu salahori etnici ruș i, prizonieri de ră zboi, erau argumente hotă râ toare pentru
condamnarea sa. Arestat la 2 ianuarie 1954, interogat, probabil sub tortură , cum avea să marturisaescă
ulterior pă rintele, apoi condamnat, la 9 octombrie 1954 (sentința nr. 2161, a T.M.B) la 8 ani ș i 3 luni de
ın
̂ chisoare, preotul C. Sâ rbu stră bate „deș ertul” ın
̂ chisorilor comuniste, fiind deținut la Jilava, Gherla ș i Dej
ș i primind la sfâ rș it un supliment de 24 de luni „domiciliu obligatoriu”, la Viiș oara, ın
̂ Bă ră gan (se practica, ın
̂
special, pentru cei care refuzau să semneze Angajamentul de colaborator – n.a.). Este eliberat la 25
februarie 1964, fiind numit, ın
̂ acelaș i an (la 8 aprilie) paroh la Biserica Sapienței din Bucureș ti.
In acelaș i timp, doctorul Victor Gomoiu efectuează un stagiu, e drept de numai patru ani, de
condamnare politică , de asemenea ispă ș ită integral.
Privind lucrurile retrospectiv, se pune, firesc, ın
̂ trebarea dacă pă rintele C. Sâ rbu a fost cu adevă rat
„legionar”. Istoricii Adrian Petcu ș i Gheorghe Vasilescu, cercetâ nd arhivele C.N.C.A.S.S., nu au gă sit dovezi ın
̂
acest sens : „La Gherla era vă zut ca un veritabil „legionar”, deș i nu fusese nici membru, nici simpatizant al
Miș că rii Legionare”. Era mai degrabă un credincios convins sincer, un adept al principilor Oastei Domnului,
deloc dispus „să se lepede de Hristos”.

Există , totuș i, indicii că pă rintele Constantin Sâ rbu nu era stră in de aceste asocieri. Timpurile câ nd a
slujit la Biserica Sapienței (1964-1975) erau grele, apă să toare. Orice gest, cuvâ nt sau faptă puteau fi
interpretate ca un afront la adresa puterii. De aceea, toată lumea era circumspectă , atentă să nu riș te vreun
cuvâ nt sau un gest care să le aducă un capă t de acuzare. Lozinca zilei era tă cerea. De aceea, pă rintele a pus ın
̂
Pridvorul bisericii un afiș : „In această biserică nu se vorbeș te. Este o biserică a tă cerii” (s. n.). Circumspect,
se confesează totuș i unei enoriaș e : „Poate cineva să zică despre mine că fac legionarism ?”. Or, se ș tie că una
dintre legile cuibului era tă cerea: „Vorbeș te puțin, vorbeș te ce trebuie, vorbeș te câ nd trebuie”. Evident că
avertismentul pă rintelui putea fi interpretat ș i ca o regulă de conduită : ın
̂ biserică nu se vorbeș te.
Avem ș i unele dovezi concrete de interes pentru foș tii legionari. Pă rintele C. Sâ rbu obiș nuia să facă
colete – ın
̂ special alimente, dar uneori ș i bani – pentru să raci. Adesea, astfel de ajutoare mergeau că tre
„duș manii poporului”, respectiv adversarii regimului comunist. Una dintre enoriaș ele bisericii, d-na Maria
Mă rculescu relatează că de Cră ciun, de Paș ti ș i de Rusalii pă rintele mergea la Ciolpani, lâ ngă Bucureș ti,
unde funcționa un azil de bă trâ ni, ın
̂ care locuia Radu Mironovici (1899-1979), cu soția, unul dintre
fruntaș ii Miș că rii Legionare, considerat adevă ratul conducă tor, informal, al Gă rzii de Fier, dupa moartea
Că pitanului. „Pă rintele mă trimitea pe mine să duc pachetele cu alimente sau bani. Poate ıl̂ cunoș tea
dinainte, de la Huș i. Fiind anchetat mereu de Securitate, pă rintele ıș̂i lua mă suri de prudență, ș i chiar câ nd
venea la Ciolpani mă trimitea pe mine la anumiți bă trâ ni (s.n.), pe câ nd el sta de vorbă cu personalul
azilului”.

Posteritatea Mareșalului Ion Antonescu
După 1990, numeroase voci din râ ndul intelectualilor, dar ș i al
Armatei, au susținut reabilitarea, readucerea ș i ın
̂ spațiul public a
Mareș alului Ion Antonescu. In acest context, au apă rut, ın
̂ multe oraș e ale
țării, zeci de busturi, morminte sau troițe/ cruci ın
̂ memoria Mareș alului,
iar zeci de stră zi au primit acest nume. In 2002, de pildă , erau, ın
̂ toată țara,
25 de stră zi purtâ nd numele Mareș alului, iar la Tâ rgu Mureș exista chiar
un bulevard, Ion Antonescu, ce ducea spre...Memorialul victimelor
Holocaustului. In acest context, la 1 ianuarie 2001, la inițiativa senatorului
Corneliu Vadim Tudor, cu sprijin financiar al lui Iosif Constantin Dră gan,
este ridicat un bust al Mareș alului, creaț ie a sculptorului Teodor
Zamfirescu, amplasat ın
̂ curtea bisericii Sf. Constantin ș i Elena, aripa
dinspre Calea Vergului (fostă Muncii). Acest episod readuce ın
̂ atenția
Bustul mareșalului
publică atâ t biserica, scă pată miraculos de la demolare ș i ı̂ncadrată
înainte de dezafectare
armonios ın
̂ noua arhitectură a pieței, redenumită Eudoxiu Hurmuzaki
(fostă Muncii). Bustul respectiv a repus ın
̂ discuție raportarea oficială a Româ niei față de Holocaust ș i,
implicit, de persoanele implicate ın
̂ moartea a sute de evrei ș i romi. In consecință, Guvernul Adrian Nă stase
emite O.U.G. nr. 31/2002, prin care era considerată „infracțiune” negarea sau contestarea publică a
Holocaustului, precum ș i „ridicarea sau menținerea ın
̂ spațiul public, cu excepția muzeelor, de grupuri
statuare, plă ci comemorative etc., referitoare la persoanele vinovate de
astfel de infracțiuni”. In aceste condiții, bustul lui Ion Antonescu este,
inițial, acoperit cu o tablă protectoare, apoi ın
̂ depă rtat, pe soclul respectiv
fiind ridicată o cruce. In prezent, bustul este adă postit ın
̂ subsolul bisericii,
ală turi de două fresce executate de pictorul Eremia Profeta, drept „probe”
pentru viitoarea pictură .
Cu toate că , legal, lucrurile au fost tranș ate, ră mâ ne ın
̂ discuție
modul cum Mareș alul Ion Antonescu a că zut de pe soclul istoriei. Câ t
priveș te biserica ctitorită ın
̂ Cartierul Vergului/Parcul Că lraș i, ea dă inuie,
pă strâ nd, la interior, portretul votiv al ctitorilor, Mareș alul Ion Antonescu
ș i soția sa, Maria Antonescu, (pictat ın
̂ 2002, de Valentin Tă nase), ală turi
Marius Ivanovici, sculptorul care
ce cel al pă rintelui Constantin Sâ rbu, din râ vna că rora a fost ridicată .
a realizat bustul lui Ion Antonescu

Biserica cu hramul Sfinților Împărați
Constantin și Elena, din Parohia Parcul Călărași
(Vergului) este o construcț ie monumentală , cu
dimensiunile 32 x 17 m, avâ nd planul bazilical, cu trei
nave, ın
̂ cruce grecească ın
̂ scrisă , ce aminteș te de
Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș ,
Inscriindu-se ı̂ n stilul neo-româ nesc, structura
bisericii este din beton ș i că ră midă . Actualul
acoperiș , din tablă , datează din 1960, câ nd au fost
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ı̂nlocuite vechile olane. La subsol, se află o sală
multifuncțională , stră juită de coloane, utilizată inițial
drept capelă , ulterior ca bibliotecă , sală de muzică ,
multă vreme dezafectată , astă zi este restaurată ș i
perfect funcțională . La exterior, se află un pridvor cu
trei arcade placate cu panouri de travertin, avâ nd un
decor ce imită scoarț e le olteneș ti. Pronaosul,
ım
̂ podobit cu mozaicuri, se sprijină pe trei arcade
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descă rcate prin coloane cilindrice. Nava centrală ,
avâ nd o deschidere de 9 metri, are ın
̂ centru turla –
Pantocrator − cu tambur dodecagonal, descă rcată
prin pandantiv ș i patru arce, sprijinite pe stâ lpi
masivi. Navele laterale prezintă segmente de bolți, ın
̂
semicilindru. Absida altarului, semicirculară , nu are
bolți. Altarul este din lemn de stejar ș i cireș , cioplit de
meș terul Aurel Obrejia, iar pictura, ı̂n stil neo-
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bizantin a fost realizată , ın
̂ tre 1962-1964 de pictorul
Eremia Profeta, ajutat de Florin Dragomir. Fațada
bisericii, zugră vită cu praf de piatră , prezintă , la
exterior, o serie de ferestre, alungite, subliniate pe
timpanul vestic, alungit la partea superioară , printr-o
arhivoltă cu trei retrageri. Repetarea cifrei trei ın
̂ tre
elementele arhitecturale semnalate indică
proslă virea Sfintei Treimi.

© S.TEODORESCU

BIBLIOGRAFIE
1.
G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, ediție
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8.
Anton Pann, Memorabilul Focului Mare de la
1847, Bucureș ti, 1854
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13.
Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureș tilor,
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PETRECEREA ARHITECȚILOR LA AVRIG
de la arh. Marilena Doina CIOCĂNEA
tehnoredactare: Ana DONȚU

P

romoția de arhitecți ai Institutului de

Arhitectură ș i Urbanism Ion Mincu Bucureș ti 1968 a
să rbă torit ın
̂ data de 07.09.2016, 48 de ani de la
absolvire. Evenimentul a avut loc ın
̂ tr-un cadru de
basm situat pe valea Avrigului. Ceremonia a ın
̂ ceput
dimineaț a cu comemorarea celor 42 de colegi
arhitecț i si 10 profesori trecuț i ı̂ n neființ ă , la
Catedrala din Avrig cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, proiectă de arh. Paul Mihai Veseli, unul din
colegiI decedaț I. Memoria celor dispă ruț i a fost
evocată de preotul paroh continuâ nd cu toate datinile
ın
̂ acestă comemorare. La sfâ rș itul ceremoniei toți cei
prezenti au continuat drumul spre Sibiu, unde
colega Ana-Cornelia Radu a deschis o expoziție de
goblenuri la parterul Bibliotecii Astra din Sibiu.
La intrarea ın
̂ expoziție ală turi de autoare te
ı̂ntâ mpina un panou cu anunț ul expoziț iei. Toț i
colegii prezenți au fost impresionați de cele 80 de
tablouri cu goblenuri expuse. Intr-o atmosferă de
să rbă toare ș i bună dispoziție d-nul Gelu Radu, soțul Colegii ascultând alocuțiunea d-lui ing.Gelu Radu
autoarei, a parcurs cu umor ș i talent paș ii fă cuți de
soția sa Ana Radu pentru indeplinirea dorinței de
realizare a acestei expoziții.
După ce au admirat ș i parcurs cu mare interes
toate tablourile expuse, cei 60 de participanți s–au
ım
̂ barcat ın
̂ autobuzul cu care veniseră ș i au plecat
spre Avrig. Aici au vizitat expoziț i a de mobila
să sească deschisă ın
̂ spațiile domeniului Brukental.
La ı̂ n toarcerea la pensiunea Ghiocelul, ı̂ n tr-o
atmosferă de destinsă de cocktail, s-a strigat
catalogul arhitecților prezenți iar arhitectul George
Niț u, organizatorul acest eveniment, a ı̂nmâ nat
diplome participanț ilor. Seara s–a ı̂ncheiat cu o
petrecere la pensiunea Ghiocelul aflată pe valea
Avrigului.
A doua zi au plecat spre Bucureș ti cu gâ ndul la
viitoarea intâ lnire de peste 2 ani ș i la locul unde se vor
ın
̂ tâ lni. Să rbă toarea a avut un real succes.
A consemnat Lector dr. arh. Marilena
Doina CIOCĂNEA, participantă la eveniment.

La petrecere

PASIUNEA UNEI ARHITECTE – GOBLENUL
de la arh. Marilena Doina CIOCĂNEA
tehnoredactare: Ana DONȚU

D

oamna arh. Ana Cornelia RADU

nă scută ı̂ n 3 noiembrie 1943 la Poiana
Câ mpina, județul Prahova, a urmat ș coala
primară ș i liceul la Cluj. In anul 1962 a fost
admisă la Institutul de Arhitectură Ion Mincu
Bucureș ti pe care l-a absolvit ın
̂ anul 1968. De
atunci s-a stabilit ın
̂ Bucureș ti că să torindu-se
cu domnul Gelu Radu un pasionat ș i iubitor de
arhitectură , deș i, inginer constructor.
Activitatea de arhitect a ın
̂ ceput-o la Institutul
Proiect Bucureș ti ı̂ n cadrul Secț i ei de
Urbanism, continuâ nd ı̂ n Centrul de
Proiectare Urbană al Primă riei Municipiului
Bucureș ti. Pe plan profesional a fost un
arhitect de excepție participâ nd la proiecte
complexe de urbanism la nivelul oraș ului
Bucureș ti.
Am cunoscut-o pe doamna Ana
Cornelia RADU ın
̂ că din anul 1995 câ nd Secția
de Urbanism a Institutului Proiect Bucureș ti a
trecut ı̂ n cadrul Primă riei Municipiului
Bucureș ti transformâ ndu-se ı̂n Centrul de
Proiectare Urbană . Am cunoscut o persoană
de o calitatea deosebită atâ t ca om câ t ș i ca
profesionist.
Toate proiectele lucrate ală turi de
doamna arhitect Ana Cornelia RADU erau de o
p e r f e c ț i u n e i e ș i t ă d i n c o m u n . B u n ă
cunoscă toare a legislaț i ei precum ș i a
Bucureș tiului a realizat ın
̂ decursul timpului
nenumă tare studii ș i proiecte care ș i-au pus
amprenta ın
̂ dezvoltarea urbană ulterioară .

D-na arh. Ana Cornelia RADU
așteptând colegii la expoziție

Minuțiozitatea cu care lucra la proiecte
pe atunci, neexintâ nd calculator, venea dintro pasiune mai veche ın
̂ că din timpul liceului
cam ın
̂ tre anii 1958-1960, aceea, de a lucra
goblenuri. Se ș tie că lucrul la un goblen cere
rabdare,talent, pasiune ș i perfecț i une.
Talentul ș i pasiunea au fă cut cu toate
obstacolele ș i ın
̂ treruperile să nu pă ră sească
acestă artă , iar după anul 1990 să reia lucrul.
De atunci a lucrat neâ ntrerupt că utâ nd teme
ș i modele deosebite. A realizat chiar ș i
diagrame personale concepâ nd desenul care
ulterior urma să fie lucrat. Dragostea pentru
această artă a condus-o pe autoare la o
p e r fo r m a n ț ă d e o s e b i t ă ı̂ n d o m e n i u l
goblenului.
In martie 2016 s-a hotă râ t ca aceste
minunate tablouri realizate ı̂ n decursul
anilor să poată fi expuse ı̂ntr-o expoziție
pentru a bucura ș i alte persoane cu imaginile
lor. Aș a a fost inaugurată expoziția amenajată
ın
̂ holul Bibliotecii ASTRA din Sibiu ın
̂ data de
29 .08.2016. Deș i la vernisajul oficial nu au
putut participa colegii arhitecți, cu ocazia
să rbă toriri a 48 de ani de la terminarea
facultă ții, cei 60 de colegi arhitecți au dorit să
facă o nouă inaugurare a expoziției colegei lor
ın
̂ data de 07.09.2016.
Primirea colegilor la expoziție de că tre
doamna arh. Ana Cornelia Radu a fost fă cută
lâ ngă panoul creat special pentru acest
eveniment. Expoziția afiș ează 80 de tablori
realizate ın
̂ tehnica goblenului.

Goblenul este un gen de artă , deș i unii
tind să -l ală ture meș teș ugului, care astă zi se
practică mai rar. Motivele sunt lesne de
ın
̂ țeles nu este nici acuarelă nici pictură nici
proiect de arhitectură , este doar pasiune. Un
punct de goblen are dimensiunea de 1 mm
pă trat iar o „pă tră țea” are 1 cm pă trat .
Tehnica de lucru a Goblenurilor lucrate de
Ana Cornelia Radu a fost ın
̂ punct clasic sau
punct de cruce. Goblenurile au fost luate după
diagrame ori registre din stră ină tate. De
regulă goblenul se lucrează ın
̂ tr-un fir sau 2,
ın
̂ să pentru a reda profunzimea, spațialitatea,
se poate ajunge la 6 fire. Există anumite
modele care după ce se termină tot desenul se
face un contur pentru accentuare. Un element
important ı̂n realizarea goblenului este ș i
culoarea care reflectă ș i sensibilitatea
autorului.

2.Portrete și siluete de femei
(precum Japoneze, Gheișe )

3. Animale. O mare iubitoare de
animale precum că ini, pisici, animale
domestice, fluturi, pă să ri reuș eș te să redea
in tablouri frumuseț ea, sensibilitatea ș i
blâ ndețea acestora.

Temele abordate de doamna Ana
Cornelia Radu sunt din domeniile pentru care
a fă cut pasiune ș i in viaț ă , ele au fost
ım
̂ pă rțite ın
̂ ș apte categorii ș i anume:
1.Civilizații și culturi existente și
trecute. In această categorie se remarca
cateva tablouri precum Ambianța africană ,
Africa sau Vietnam.

4. Flori

5. Sărbători. In tabloul Corala veselă ,
să rbă toarea de iarnă este ım
̂ bogă țită prin
realizarea unei tehnici unde goblenul se
combină cu relieful mă rgelelor cusute ı̂n
pomul de cră ciun.

Neguțătorul de blă nuri
din Cairo 1869, realizată Replica tabloului
- goblenul
de pictorul francez JeanLouis Gerome

6. Religie

Cele mai iubite tablouri sunt
Japonezele, Cele trei femei din Africa,
Pisicile ș i Câ inii. Toate aceste tablouri au
fost realizate pe parcursul a 26 de ani unele
intr-o luna altele ın
̂ doi ani. Dimensiunile
lor sunt ın
̂ tre 30/40 ș i 30/2000.
Expoziț ia a fost deschisă ı̂ n tre
29.08.2016 ș i 09.09.2016. Pe lâ ngă această
pasiune autoarea a realizat un numar
impresinant de icoane pe sticlă .

7. Diverse. Goblenurile doamnei Radu
poartă pecetea unui ochi de artist desă vâ rș it.
Transpunerea ı̂n pâ nză lucrată cu migală
reuș eș te să facă unele goblenuri uș or de
confundat cu tablouri lucrate ı̂n ulei sau
acuarelă . Desenul goblenurilor este minițios
lucrat, fin, tandru iar culorile alese cu grije ın
̂
tonuri preferate de sepia, bej, crem sau oliv
dâ nd o notă de noblețe.

Aș dori să ı̂ n chei această scurtă
prezentare a arhitectei Ana Cornelia Radu
cu un citat din discursul ținut de domnul
Gelu Radu la evenimentul din 07.09.2016 :

“Mi-am dat seama pe viu ce inseamnă
pasiunea omului, să stai ore întregi
numărând ochiuri urmărind scheme și
diagrame, schimbând nuanțe, este o muncă
de sisif, și erau 10-12 câteodată 14 ore de
lucru pe zi. În liniștea nopții alături de
Dintre toate tablourile se remarcă
goblenurile ei trăia momente de basm, de
Neguț ătorul de blă nuri din Cairo realizat
destindere și liniște sufletească.”
dupa pictorul francez Jean Leon Gerô me,
unde tehnica de lucru, numă rul de culori
lect. dr. arh. Marilena Doina Ciocănea
folosite (65 de nuanțe culori diferite) dau o
dificultate deosebită .

de la arh. Gheorghe IONAȘCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

D

upă clă dirile proiectate special

pentru Olimpiada din Londra, Zaha HADID a
câ ș tigat ș i concursul pentru arhitectura
noului stadion național din Tokyo care va
gă zdui Cupa Mondială de Rugby ș i, posibil,
ediția din 2020 a Jocurilor Olimpice. Formele
fluide, structura science-fiction sunt la locul
lor, parte din semnă tura autoarei.
Stadionul național din Tokyo e unul
dintre simbolurile reconstrucției țării după
ın
̂ frâ ngerea suferită ın
̂ cel de-al Doilea Ră zboi
Mondial. Japonia a gă zduit acolo ceremonia
de deschidere a Jocurilor Olimpice din 1964,
primele organizate ın
̂ Asia. Flacă ra olimpică a
fost aprinsă de un student nă scut pe 6 august
1945, aceeaș i zi cu bombardarea atomică a
Hiroshimei, un moment cu o mare
ı̂ n c ă rc ă t u ră e m o ț i o n a l ă a t â t p e n t r u
competiție câ t pentru ın
̂ treaga țară .
La aproape 50 de ani distanță, Japonia
se pregă teș te pentru Cupa Mondială de
Rugby din 2019 ș i o nouă candidatură la
gă zduirea JO care au loc un an mai tâ rziu. In
urma unui concurs care a cumulat 46 de
proiecte, arhitectura futuristă propusă de
biroul de arhitectură Zaha Hadid a fost aleasă
c â ș t i g ă t o a r e p e n t r u r e c o n s t r u c ț i a
stadionului, chiar ı̂n condițiile participă rii
unui proiect foarte bun al unui arhitect
autohton.

Zaha HADID - autoarea proiectului
pentru noul Stadion Național din Tokyo

Conform site-ului oficial al arhitectei
britanice, clă direa a fost proiectată să se
ın
̂ cadreze perfect ın
̂ peisajul urban care o
ı̂ n conjoară . Structura de rezistenț ă este
ım
̂ bră cată cu o membrană foarte uș oară care
formează conturul science fiction al clă dirii ș i
crează porț i uni de iluminare prin zone
transparente. Volumul e delimitat de două
arce care se continuă la nivelul solului sub
forma unor poduri pietonale ce ın
̂ conjoară
stadionul. Acoperiș ul retractabil permite atâ t
organizarea evenimentelor sportive câ t ș i a
concertelor.
Finalizarea construcției cu o capacitate
de 80.000 de locuri e programată pentru anul
2018. Bugetul alocat construcției este de 130
miliarde yeni (1,2 miliarde euro), iar
câ ș tigă torul a primit un premiu de 20
milioane yeni (aprox 240.000 euro)
Aici puteț i urmă ri un film care e o
proiecție ın
̂ 3 D a viitorului stadion:
https://www.youtube.com/watch?v=ahFNA
1W68ko
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ACEST DRUM ESTE GREȘIT !

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Ș

i e profund greșit nu numai în țările nedezvoltate, ci și în

toate cele dezvoltate ale lumii contemporane... Este drumul unei
comunități internaționale care devine tot mai contrară ideii de
comunitate durabilă – cu cât apasă mai mult pedala „globalizării
inerente” !! Mulți comentatori politici și culturali, antropologi și
sociologi, tind să atribuie „noii dezordini mondiale” cauze de ordin
economic-politic-religios, evitând flagrant adevăratele cauze – cele
morale !!
Probabil s-a ajuns la un punct în care, indiferent de stadiul dezvoltării societății respective,
resorturile ei fundamentale – cele morale – nu mai sunt recunoscute și respectate, deci nu mai pot genera
echilibrul psiho-social minim necesar... Iată, din perspectiva noastră de creștini europeni, principalele
procese care ne arată că drumul pe care merge actuala structură internațională constituie o bombă cu
efect întârziat, dar tragic:
·

Modul în care se destructurează familia – relațiile între părinți și copii, între rudele apropiate, felul

în care se adună tot mai greu 2 adulți, dar se despart din ce în ce mai ușor ! Dar mai ales cum nu se mai
reușește educarea copiilor, nici în familie, nici în instituții de stat ori private, nici prin mass-media... Noile
medii de comunicare în massă au devenit chiar dușmanul numărul 1 al educării tinerelor generații, aici nu
mai putem găsi minimul bun-simț, minima credință în Dumnezeu și în supremația Binelui !!
·

Modul în care se destructurează parohiile, vecinătățile, sistemele de auto-ajutor social tradiționale;

trebuie reamintit mereu și celor mai tineri că PAROHIILE sunt spiritualizarea unui habitat al grupului
social solidar, prin singurul liant aflat deasupra oricăror interese „terestre” – Credința, aceea care în toată
Europa tradițională însemna CREȘTINISMUL FERTILIZÂND CULTURA GRECO-LATINĂ. Și nu este de
prisos să reamintim în fiecare moment că marii gânditori umaniști, clerici și oameni de știință, au spus pe
tot parcursul secolului XX că secolul următor nu numai că nu va renunța la religie, dar că va avea o și mai
mare nevoie de acest ultim suport în fața haosului social-politic susținut de noile tehnologii !!

·

Creșterea demesurată a localităților urbane, prin concentrarea populației și a intereselor

economic-financiare, cu fenomenele colaterale de insalubrizare (inclusiv socială) a mahalalelor, de
cancerizare a organismelor urbane organic dezvoltate prin implantarea hipermarketurilor și a mall-urilor
! Ca tragedia să fie completă, acest proces necruțător se petrece pe seama DEȘERTIFICĂRII SOCIALE a
zonei rurale... Mor satele !! – și cu asta moare unul dintre cei doi piloni ai echilibrului macro-teritorial, care
s-a instalat de câteva mii de ani pe planeta noastră locuită !!
Există tot felul de specialiști care promovează, de vre-o sută cincizeci de ani încoace, urbanizarea
completă a planetei, deci dispariția lumii rurale. Eroarea lor fundamentală pleacă din lipsa unei viziuni
moral-religioase asupra funcționării acestui proces extrem de complex al locuirii, al interacțiunii societății
umane cu mediul LIMITAT ce i s-a dat !! Ei, și cei îndoctrinați de aceștia, nu vor să perceapă corelațiile fine
ce se stabilesc între un organism (umanitatea) ce se grefează pe un alt organism ( natura unicei noastre
planete).
Aici nu se poate face cercetarea și propunerea de soluții fără o viziune coerentă asupra Creației,
asupra filosofiei scopului și misiunii umanității, prin mecanisme ierarhice, intercorelate prin conexiune
inversă (feed-back) și conexiune anticipată (feed-before) !! Cine n-a ajuns la acest nivel de
înțelegere/înțelepciune/smerenie, se află pe drumul greșit al științei materialist-ateiste, care deja de un
secol și jumătate distruge resorturile morale din această lume !!
Ca o concluzie la analiza extraordinarului dinamism organic din sistemul sat-oraș, trebuie spus că
scenariile de tip „ecumenopolis” (un unic oraș care să cuprindă toată planeta) sunt tot ce poate fi mai
macabru în prospectiva urbanistică !
Deja se constată, de multe decenii, că orașele tot mai mari au amprenta ecologică negativă tot mai
extinsă... Până acum, teritoriul care le hrănea, din toate punctele de vedere, era sustenabil doar prin
tradiționala rețea de localități rurale – rezervor durabil de forță de muncă și inteligență, de materii prime
pentru industrie, în primul rând cea alimentară, de spații de destindere, regeneratoare.

Când vor dispărea toate aceste zone, toate treptele de ființare a mediului antropic plus cel natural,
ce vor deveni comunitățile umane ?? Se pare că la această întrebare, materialismul-ateist are numai
răspunsuri proaste, bazate pe erori morale !!
arh. Dorin Boilă.
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MARTORII ROMÂNIEI MARI – 1918/1940

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

S

ezonul de vară a adus din nou în discuție DRUMUL REGELUI, botezat de republicaniștii

analfabeți în ale istoriei, Transalpina... Aș zice că respectivii sunt corigenți și la geografie, pentru că orice
șosea care traversează munții se poate numi așa (mai ales în Munții Alpi) – la noi corect fiind
„transcarpatina”...
Drumul ce leagă Mărginimea Sibiului și zona Sebeșului de Novaci și subcarpații Olteniei a fost
amenajat ca rutier (ptr. vehicule militare) de către romani, dar traseul a fost bătătorit și lărgit timp de mii de
ani de către traco-dacii autohtoni, pornind de la creșterea animalelor și ajungând la mișcările impuse de
situațiile politice regionale – transhumanță, refugiu, solidaritate etnică.
În iureșul cotidian și sub-cultural pe care-l trăim, nu aflăm propuneri cu adevărat valoroase asupra
istoriei românești, a modelelor și idealurilor firești, mai ales într-o lume a competiției marcat materialiste !
Tocmai legat de aceste urme realmente milenare, legat și de spiritualitatea creștină tipic europeană, ne
mirăm de ce Școala, Academia, instituțiile de cultură ale statului, nu promovează asemenea modele, eroi și
idealuri, care să-i mobilizeze și pe cei mai ușor de manipulat de către contextul strict materialist...
Pentru că adversarii naturalei dezvoltări economice și culturale a României se concentrează pe
minimalizarea importanței perioadei interbelice a istoriei noastre (perioada dintre cele două războaie
mondiale din sec. XX.), mă voi referi tocmai la simbolurile atașate acestei epoci de glorie a Regatului
României !
Ieșită cu curaj în fața istoriei, după jertfe de peste un milion de vieți omenești și complicate negocieri
diplomatice (1914-1919), România condusă de Regele Ferdinand și Regina Maria a devenit un stat întregit
cu majoritatea provinciilor adiacente, locuite majoritar de români, drept care i s-a și spus REGATUL
ROMÂNIEI MARI !
Simbolul reîntregirii și coerenței naționale era atât de puternic încât se știe că a generat un
entuziasm în toată țara, a fertilizat inițiativa economică, socială și culturală, ceea ce a dus la ridicarea rapidă
a României pe treptele civilizației, exact pe algoritmii perioadei de renaștere generală provocată de
conducerea înțeleaptă a Regelui Carol I. Cu toate frânele interne și externe, de toate tipurile, exact ca înainte
de 1900, după 1918 Regatul a cunoscut un avânt care a reușit să atenueze chiar și marile discrepanțe dintre
noile provincii sau criza economică mondială din anii 1929-1933.

Faptul că se vorbește atât de puțin despre succesele acelei perioade, că nu se propun filme, cărți, care
să trateze onest marile teme naționale ce au generat acea dezvoltare, și mai ales faptul că acele simboluri
(politice, culturale, antropologice) deranjează pe unii și astăzi, este un semn evident că România Mare a fost
cel mai corect și potrivit drum al țării noastre, că REGATUL ROMÂNIEI MARI a fost, și rămâne până astăzi,
SINGURUL PROIECT DE ȚARĂ VALABIL pentru neamul românesc !!!
Și totul ar putea începe cu suplimentarea programelor de învățământ (de la 5 la 25 de ani !) la
materia istorie și tocmai cu ”martorii României Mari” – evenimentele, memorialele, construcțiile și
artefactele specifice acelei perioade !! Iată exemplul de la care am plecat, și care trebuie dezvoltat din
contextul Serbărilor Încoronării organizate în anul 1922:
-

Drumul Regelui, pornind de la Novaci și ajungând la Sebeș – parcurs de perechea regală Ferdinand și

Maria pe calea către Alba Iulia. Pentru că în prealabil Regele a comandat refacerea structurii șoselei și
pietruirea ei pe zeci de km., ceea ce a constituit și baza pe care s-a modernizat anii trecuți așa-zisa
transalpină, cu multiple hiatusuri tehnice și refaceri-cârpeli...
-

Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, cu tot complexul arhitectural de stil neo-

românesc.
-

Martorii din Sibiu – Stejarul Regelui – tăiat de comuniști tocmai ptr. că era un simbol puternic, în

zona actualei parcări a hotelului Hilton (atunci s-au putut număra cele 700 de inele ale buturugii, care navea probleme de bătrânețe...)

- Izvorul Regelui – amenajat pe șosea, în defileul Oltului, la granița cu jud.

Vâlcea.
În fond există posibilitatea unei acțiuni de istorie orală, cu martorii care s-au născut înainte de 1930
și mai trăiesc încă, spre a antrena forțele tinere și pe universitarii de specialitate, în repertorierea
martorilor – ființe și lucruri – legați de perioada României Mari. Apoi se pot stabili trasee turistice /
economice / politice, care să resuscite interesul națiunii pentru perioada cea mai fertilă din istoria ei.
Traseele politice ar fi legate direct de ființa Regatului român interbelic, pentru că ar uni Transilvania
–Moldova –Republica Moldova –Bucovina de Nord (azi în Ucraina) –Basarabia (județele de la Dunăre și
Marea Neagră, azi în Ucraina), dar care trasee se pot activa și prin schimburi economice/turistice – peste
interesele mafiote rusești și ucrainiene și mai aproape de nevoile autohtonilor români !!

arh. Dorin Boilă.
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NOI ȘI CEILALȚI

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

S

ibienii (adică noi...) tind să se culce pe laurii unei faime crescute din oportunitățile Capitalei

Europene a Culturii (începând cu 2007), amalgamate cu avantajele (iluzorii...) ale furnizării primarului
drept președinte al țării.
Mulți comentatori au observat și acest fenomen, dar l-au comentat de pe poziția celor care nu
locuiesc în Sibiu. În această idee doresc să aduc în discuție și aspectul urbanistic, privit din „interior”, pentru
că va revela câteva realități mai puțin convenabile...
Din constatările specialiștilor, dar și a „consumatorilor” de oferte sibiene, tot ce este valoros/
admirat/ generator de venituri în turism este doar nucleul medieval + cartierele ridicate între anii 17001940 ! Și cu un adaus de coloratură în Pădurea Dumbrava – Muzeul ASTRA în aer liber.
În rest, tot ce s-a construit după perioada interbelică constituie un anturaj negativ, puternic
contrastant cu zona centrului tradițional, dar și inconsistent funcțional și estetic. Cartiere cu urbanistică
rurală (locuințele migratorilor de la sat la oraș), blocurile comuniste, fabricile comuniste (spre deosebire
de manufacturile tradiționale, deja distruse în majoritate), inserțiile aberant-inepte, „no-style”, de-a lungul
străzilor principale – gen. V. Milea/ șos. Alba-Iulia între girațiile cu str. Morii și str. Maramureșului/ str.
Lungă/ Calea Dumbrăvii/ Calea Poplăcii, etc.
Iată cât de dificil apare demersul permanent de a păstra Identitatea-Spiritul locului, de a armoniza
vechiul și noul, deci de a nu lăsa oboseala comunitară, pecinginea globalizant-uniformizatoare și lipsa de
profesionalism să invadeze orașul până la a sufoca inițiativele corecte și bunăstarea comunității... Pentru că,
de sute de ani, s-a probat în practica locuirii că urbanismul organic și obiectele de arhitectură corect
inserate și adaptate mediului local au fost generatoare de economii în cheltuielile comunitare, deci
generatoare de echilibru social !!

-

Cei 45 de ani dintre 1945 și 1990 au adus o scădere drastică a nivelului calitativ în urbanismul sibian;

în acest domeniu există și excepții fericite, din aceleași perioade și premize, în câteva orașe românești –
cauza va fi enunțată la finalul articolului... Adică – regulamentele urbane au ajuns să de-servească
populația, în loc să o ajute/ tipurile de locuire colectivă de slabă calitate au venit la pachet și cu un amalgam
de valori sociale ale noilor implantați/ tipurile „colectiviste” de spații pentru comerț și servicii au reflectat
întrutotul calitatea mizerabilă a ofertei comuniste/ amenitățile „permise” în spațiile publice ale vremii
contrastau flagrant cu discursul „umanist”...
-

Cei 26 de ani de după 1989 nu pot fi considerați, cel puțin pentru zona Sibiului, un salt calitativ în

domeniul urbanistic. Rezultatele activității investiționale, mai ales în construcțiile realizate de la zero, sunt
sub standardele comunităților civilizate din state europene partenere. Cine a frecventat spații occidentale,
dar și spații orientale ( la est de granița artificială a Prutului) și-a putut da seama că noile noastre
construcții, cu ambientul lor mineral și societal, sunt mult mai aproape de nivelul celor din spațiul „sovietic”
decât de acela central-european !!
Dacă zonele protejate (nuclee istorice, arii ale monumentelor de arhitectură și memorialistice) au
reușit, cu eforturile multor specialiști, experți și proiectanți, să treacă destul de bine de valurile istoriei
recente, cartierele din jurul centrelor tradiționale au devenit, mai ales după 1995, un mozaic urbanistic de o
rară violență vizuală – marcă greu de șters a prostiei, orgoliilor și incompetenței...
Și iată un contra-exemplu foarte recent – o demonstrație directă, firească și fără drept de apel, a
faptului că se poate și altfel: expoziția proiectelor realizate în ultimii 2 ani, premiate la concursul de
arhitectură din regiunea Centru ! Majoritatea premiilor au fost adjudecate de realizări din județele Covasna
și Harghita, care, într-adevăr, au meritat să fie remarcate – prin adecvare ambientală, invenție stilistică în
limitele unui Genius Loci perfect reperat, și fără emfază gratuită !!
Este foarte necesar să observăm cu toții că acest succes a fost posibil NUMAI prin coroborarea
tuturor celor implicați într-o investiție: beneficiarul, proiectantul și avizatorul !! Este vorba despre
COOPERARE, SOLIDARITATE, PATRIOTISM LOCAL...

arh. Dorin Boilă.

VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI

SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

EXPOZIȚIA FOTOGRAFICĂ FRED NUSS

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

O

expoziție de fotografie nu este doar o ilustrare
a tehnicii, aparatelor, luminii și norocului instantaneu... Ea
se constituie într-o mărturie a sufletului unui artist –
simțirea, filtrele culturale și inspirația unui om care se
deschide spiritual către semenii săi !
Este foarte binevenită orice expoziție de artă
fotografică în acești ani, când democratizarea tehnologiei
a făcut posibilă transformarea oricărui purtător de telefon
într-un producător de instantanee... Drept care mediul
virtual (și familial) se umple necontenit cu miliarde de
„poze” – o lume paralelă, gata să dispară la orice clic ori la
vreo pană de energie !!
La vernisajul de la Centrul cultural Teutsch,
lucrările celebrului nostru concetățean Fred Nuss au fost
prezentate de către gazdele expoziției, care au subliniat
faptul că artistul sas este autor al unor fotografii ce au
influențat zeci de generații de sibieni, el activând de peste
50 de ani la ziarul Tribuna (de Sibiu) și la majoritatea
publicațiilor de limbă germană care au apărut în toți acești
ani în România. S-a vorbit despre faptul că fotografia este
un document (păstrând memoria realității), dar și un fapt
artistic, ce se adresează spiritului privitorului.

Invadați de explozia contemporană de imagini, nu
încetăm totuși să receptăm din orice fotografie un mesaj –
iar dacă el este intenționat pregătit, devine o adevărată
metaforă existențială; astfel, fiecare privitor se transformă
într-un consumator de artă, trecând prin această
experiență de cunoaștere unică !
Cum bine s-a subliniat, asemenea fotografii nu au
nevoie de texte explicative. Dar fiind totuși vernisaj, a luat
cuvântul și domnul Fred Nuss, cu binecunoscuta-i
vioiciune de spirit.
La început ne-a spus că este o mare bucurie să-și
vadă imaginile expuse unui public larg ! De fapt, așa începe
un nou dialog al artistului cu aceia dintre sibieni care, pe
lângă atașamentul pentru locul în care trăiesc, caută
confirmări ale coerenței comunitare, firești într-o
societate bine așezată !

Fred Nuss a remarcat că toamna, subiectul
principal al acestei expoziții, este chiar favorita
fotografilor în culori. „N-avem cifre să descriem nuanțele
oferite de vegetație la vremea toamnei !” Se referea la acea
aritmetică a subtilului, a spiritualului, pe care numai
sufletul omenesc o poate sesiza...
„Avem aici un simbol al melancoliei, legat și de
toamna vieții omului...” Artistul fotograf ne-a vorbit despre
dificultatea de a ilustra melancolia printr-un instantaneu
– deci a coordona subiectul surprins, compoziția vizuală și
lumina („a scrie cu lumină” !), adică a aștepta indefinit
momentul propice apăsării pe butonul aparatului.
Pornind de la acest moment tehnic inerent, domnul
Nuss ne-a făcut o fermecătoare expunere despre unul
dintre mentorii săi sibieni, fotograful Peppy Fischer,
fratele celebrului pionier Emil Fischer. Am aflat despre
escapadele în natură, - peisajele montane fiind preferatele
lui P. Fischer – și deci despre echipa de tineri ce trebuia să
însoțească fotograful cărând genți cu sticle, pe vremea
când imaginile se fixau direct pe plăcile din sticlă tratată
chimic ! Când talentul și îndemânarea artistului erau și
mai aproape de meșteșugul primar, plecând de la
așteptarea momentului corect pentru ca peisajul să fie
luminat sau umbrit de nori, și până la tehnicile manuale de
tratare a suportului de sticlă...
Vorbind și despre fabuloasa știință a dozajului și
echilibrării culorii pe aceeași planșă, Fred Nuss a încheiat
spunând: „ V-aș putea povesti până mâine despre fotografie
!!”
Iar noi mai putem adăuga – când vorbim despre
imagini fotografice, trebuie să semnalăm capcana ce se
poate ivi unui vizitator obișnuit, spre deosebire de situația
unei expoziții de artă plastică: imaginea-oglindă a
realității poate părea doar o simplă „copie” sau „descriere”
a lumii vizibile. Pe când o planșă foto realizată de către un
artist ce-și gândește mediul în care trăiește ( urban și
uman deopotrivă), își cunoaște cultural comunitatea și-și
iubește identitatea locului – această planșă este totodată
un eseu și un flash, o suprapunere imaterială de GÂND ȘI
PEISAJ CULTURAL – deci un act spiritual !
Iată o poartă prin care suntem chemați să trecem
spre partea mai curată a lumii noastre !!
arh. Dorin Boilă.

Concurs "O casă a durerii"
(in memoriam Colectiv)

E

2 septembrie.

E inca vacanta. E cald. E soare. E destul de bine.
Avem, deci, toate motivele sa gandim si sa simtim in mod pozitiv, sa privim spre inaltul cerului, sa
speram, sa ne bucuram.
Dar acum aproape un an, colegi de-ai nostri (si nu numai), intr-o incercare similara de a se
bucura de viata, de a canta si dansa, au murit, la sfarsit de saptamana, in conditii tragice. Ma refer,
desigur, la tragedia de la clubul Colectiv.
Sigur, am putea spune ca mortii cu mortii, vii cu vii... dar nu ar fi teribil de cinic...? Eu cred ca nu ar
trebui sa-i uitam. Am fi putut fi in locul lor, asfixiati si arsi. Morti. E usor sa dezminti moartea. Dar ne
gandim oare la rudele si prietenii ramasi in viata...? Avem oare latitudinea sa uitam...?
O mare parte din arhitectura pe care o admiram in "istorie" are un caracter comemorativ. Si daca nu
"comemorativ" per se, spiritual. Stiu, azi nu mai gandim asa. Noi suntem pragmatici, materialisti si
grabiti. Insa v-as invita sa va imaginati ca aceasta tragedie v-a lovit direct. Ati mai fi atat de relaxati...?
Impreuna cu Uniunea Arhitectilor, va propun o tema de meditatie arhitectonica, care sa
comemoreze, la un an de la aceasta teribila tragedie, pe cei disparuti. Eu am scris acum aproape un an, la
doua saptamani dupa aceasta tragedie, un text invitational pentru O CASA A DURERII.
Daca amintirea acestei tragedii nu va lasa indiferenti, si daca cuvintele mele nu sunt complet
lipsite de emotie si putere, atunci sper ca veti face o lucrare care sa nu ignore acest adevar simplu: viata
umana e vulnerabila si fragila. Putem sa pierim oricand. Viata si moartea sunt corelative.
Asta nu este o invitatie spre morbiditate, ci o invitatie spre a fi sensibili, o invitatie spre a nu uita.
Va multumesc,
Dan Coma.
Predarea lucrarilor se va face pana la data de 23 octombrie, avand astfel sansa sa aratam aceste
lucrari in cadrul Bienalei de Arhitectura din Bucuresti din toamna asta. Mai mult decat atat,
contemplam o expozitie comemorativa in spatiile expozitionale ale UAUIM la sfarsitul lunii octombrie.
Ar fi frumos, cred, sa incercam sa omagiem pe cei disparuti in mod cat mai creativ. Ar fi o necesara
victorie (oricat de iluzorie) a vietii asupra mortii, prin si pentru arhitectura, dar in primul rand, pentru
cei care nu mai sunt printre noi.
Mai jos puteti vedea trei situri posibile pentru propunerea dumneavoastra... dar O CASA A
DURERII poate fi conceputa si in abstractum, adica fara un loc precizat. Este alegerea dumneavoastra.

A - terenul liber, fara constructii, vizavi de cladirea unde a fost clubul Colectiv.

B - parcela de pamant, inconjurata de masini, din fata cladirii...

C - si chiar Dambovita, unde s-ar putea propune, poate, o insula comemorativa.

Prof. dr. arh. Victor IVANEȘ
1937-2016

U

niunea Arhitecților din România anunță cu profund regret dispariția prof. dr. arh. Victor

Ivaneș.
Prof. dr. arh. Victor Ivaneș s-a nascut la 1 februarie 1937, la Florești, jud. Soroca, în Basarabia. A
absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București, cu nota 10 la proiectul de
diplomă.
În 1962 devine șef de atelier la UAUIM, la catedra Bazele Proiectării de Arhitectură. În 1981
devine doctor în arhitectură cu teza "Industrializarea complexă a cladirilor de locuit într-un concept al
prefabricării deschise".
În paralel cu activitatea didactică și de cercetare din UAUIM, prof. dr. arh. Victor Ivaneș a lucrat
în mai multe institute de proiectare: ISCAS, DMI, Proiect București, IP Carpați ș.a.
A facut parte din echipa lucrărilor de restaurare a complexului mănăstiresc Dragomirna. Autor
Hotel Forum Costinești, restaurant și sala polivalentă; ansamblu de creație pentru artiști plastici
București; sală de sport și piscină Complexul Studențesc Tei; hotel 300 de locuri în Chișinău; clădire de
birouri în Piața Victoriei.
Prof. dr. arh. Victor Ivaneșa câștigat 22 de concursuri naționale, 16 cu premiile întâi și doi.
Premiul III la concursul național de arhitectură "Soluții de locuințe pentru tineret în vederea
închirierii" organizat MLPTL, OAR și UAR în 2002.
La concursul internațional "Muzeu de Arhitectură", Gant - Belgia 1984, a câștigat Premiul
Eternit. A participat la multe concursuri internaționale de arhitectură: Centrul UNIDO - IAEO (Viena,
Austria, 1969); cartier rezidențial în zona centrală a orașului Karlsruhe (RFG, 1970); Centrul
Beaubourg (Paris, Franța, 1971); Piața Dante (Genova, Italia, 1989).
Prof. dr. arh. Victor Ivaneș a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în Grad de Cavaler,
"pentru rezultate de excepție obținute în promovarea școlii românești de arhitectură și urbanism",
2002.
Slujba de înmormântare a avut loc duminică, 28 august 2016 la București.
Dumnezeu să-l odihnească!

arh. Lutfi Sefchi SAIT
(1930, România-2016, Franţa)

U

niunea Arhitecţilor din România şi Asociaţia «

Ligne et couleur » Paris, Franţa anunţă decesul arhitectului
artist Lutfi Sefchi SAIT.
Lutfi Sefchi SAIT s-a născut la 22 august 1930, la
Constanţa. Absolvent al Institutului de Arhitectură Ion
Mincu Bucureşti în 1957, Lutfi Sefchi SAIT a fost căsătorit cu
arh. Irina Rosetti. Unicul său fiu Alexandre Sait Rosetti
urmează tradiţia familiei.
Arhitect de referinţă al anilor 70, Lutfi Sefchi SAIT, cu
o vocaţie remarcabilă pentru profesia sa, a excelat prin
proiecte deosebite cu tematică variată: administrativă,
hotelieră, sportivă sau

comercială, proiecte ce au fost

realizate cu predilecţie în zona Dobrogei de unde îşi avea
rădăcinile.
De-a lungul timpului creaţiile sale arhitecturale au
fost premiate de Uniunea Arhitecţilor din România.
Astfel, în perioada 1965- 1973, Lutfi Sefchi SAIT a
fost autorul şi coautorul unor proiecte importante realizate în Romania, printre care enumerăm o
parte: Hotel «Majestic» Mamaia, Hotel «Delta» Tulcea (proiect laureat – Premiul Uniunii Arhitecţilor),
Hotel «Cascom» Eforie, Hotel «Sport» Constanţa, Hotel «Roman» Roman, Hotel «Petroşani», Magazin
Universal «Tomis» Constanţa (proiect laureat – Premiul Uniunii Arhitecţilor), Magazin Universal
Târgu-Jiu, Magazin Universal Tecuci, Primăria Tulcea, Casa Modei Constanţa, Ansambluri locuinţe
Tulcea, Complexuri sportive Mamaia, Restaurări şi amenajări interioare la Hotelurile «Capşa» şi «Lido»
din Bucureşti.
Stabilindu-se cu familia în Franţa din 1990, Lutfi Sefchi SAIT a continuat să proiecteze şi în
paralel, devenind membru al Asociaţiei « Ligne et Couleur » din Paris, a expus frecvent în saloane de artă
plastică franceze, acuarelele sale de o rară sensibilitate.

În calitate de arhitect, între 1990-2003, Lutfi Sefchi
SAIT a lucrat ca autor sau coautor în cadrul Agenţiei Alain
Manoilesco - Architectes din Paris. Astfel, a proiectat în
Franţa o serie de construcţii pe care le puteţi oricând
admira: Liceu Profesional Arpajon,

Liceu Profesional

Beleville, Universitate Evry şi Colegiul «Etienne Dolet» din
Paris.
Membru al organizaţiilor de artişti plastici din Paris
arondismentul 20 TLM şi UDAC precum şi «Ligne et
couleur», Lutfi Sefchi SAIT a participat la o serie de expoziţii
colective: 1992 - Le 58-eme Salon des Architectes et
Artistes peintres «Ligne et Couleur» - Orangerie Jardin de
Luxembourg, Paris; 1994 - «Europe un passe d'avenir» Chapelle de la Salpetriére, Paris; 1996 - «La Roumanie
entre l'Orient et l'Occident» - Primăria Clermont-Ferrand,
Auvergne-Rhône-Alpes; 1998 - «Boules Balles Ballons» Galeria «Espace Loisirs», Paris 20; 1998 - «Le salon des
Artistes du 20-éme» - Primăria 20 Paris; 2000 - Le salon des
Artistes du 20-éme - Primăria 20 Paris; 2000 - GALA Bruxelles Fundaţia «Prinţesa Margareta de România»;
2002 - «Peisajes maritimes» - Galeria «La maison de l'art»
Us, Val-d'Oise; 2005 - «Le salon des Artistes du 20-éme»
Primaria 20 Paris. Lutfi Sefchi SAIT şi-a prezentat creaţiile
plastice şi în expoziţii personale: 1997 - «Aquarelles»,
Galeria «Espaces Loisirs » Paris 20 şi 1998 - «Cimaise
Aquarelles» la Banca Société Générale, agenţia École
Militaire Paris 7. A fost premiat la concursuri de acuarelă
organizate de Asociaţiile de artişti din Paris 20 TLM şi
UDAC: 1996 - «Les rues de Paris» Premiul Juriului; 1999 «La Becasse » Premiul III (organizat de «Stela Artois»);
2000 - «Peisages - La ville » Premiul Juriului; 2002 «Peinture dans la rue» Premiul III.
Lutfi Sefchi SAIT a plecat discret dintre noi la 23
iulie 2016, după o lungă suferinţă.
(Marina Nicolaev)
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Municipiul Alba Iulia inclus în

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

"Smart Cities Research"

M

unicipiul Alba Iulia a fost inclus, alături de Londra
și Bruxelles, într-un studiu Siemens dedicat orașelor
inteligente.

Siemens și Primăria Municipiului Alba Iulia au agreat
includerea orașului Alba Iulia în proiectul global de cercetare
"Smart Cities Research". Prin acest studiu, specialiștii Siemens
vor analiza modele de dezvoltare urbană pentru o serie de
domenii în care pot fi implementate tehnologii inteligente, în
conformitate cu strategia, planurile și ambițiile viitoare ale
fiecărui oraș în parte. Alături de Alba Iulia, în studiul Siemens sunt incluse următoarele
orașe: Aberdeen (Marea Britanie), Bruxelles (Belgia), Istanbul (Turcia) și Londra (Marea
Britanie).
Studiul "Smart Cities Research", va oferi o analiză amănunțită asupra modelelor
financiare și beneficiilor obținute pe mai multe axe de infrastructură inteligentă, în funcție
de prioritățile fiecărui oraș. Axele de infrastructură analizate în acest studiu sunt: energie,
clădiri, management al traficului, transport public și siguranță publică.
Municipiul Alba Iulia este inclus în proiectul pilot Alba Iulia Smart City 2018, anunțat
de către Ministerul Comunicațiilor și pentru Societate Informațională în această primăvară.
"Dacă doar te mândrești că ai fost selectat TU, dintre atâtea sute, să fii Smart City, dar nu faci
nimic în acest sens, ai toate șansele să rămâi cu mândria și hârtia. Este obligatoriu să găsim
soluții concrete, care ar putea crește real și semnificativ calitatea vieții albaiulienilor, ca
beneficiari ai tehnologiilor noului secol. Cercetarea va identifica zonele în care tehnologia va
spori confortul vieții cetățenilor.
Concluziile vor fi legate de trafic, de
consumul de energie, de siguranță,
de îmbunătățirea sistemului
sanitar sau posibilitățile de
interacțiune mai directă cu turiștii
care ne vizitează. Sunt convins că,
în momentul aplicării lor, toate
aceste soluții vor ridica și mai mult
Alba Iulia", a declarat Mircea Hava,
Primarul Municipiului Alba Iulia.

"Ne bucurăm să vedem o tot mai mare deschidere din partea autorităților către
tehnologie și proiecte de dezvoltare urbană inteligentă deoarece acestea reprezintă modul
prin care construim România viitorului. Participarea municipiului Alba Iulia în acest studiu,
alături de alte mari orașe europene, va avea un impact pozitiv în descoperirea celor mai
eficiente modele de infrastructură inteligentă viabile pe plan local, dar și în stabilirea
priorităților de dezvoltare. Sper ca rezultatele analizei să contribuie la realizarea
proiectului Smart City Alba Iulia", a adăugat George Costache, CEO Siemens SRL.
Metodologia studiului prevede, printre altele, o serie de interviuri amănunțite cu
reprezentanții autoritităților locale pe tema proiectelor, priorităților și strategiei lor. Pentru
fiecare oraș inclus în cercetare trei domenii vor fi analizate cu prioritate din punctul de
vedere al impactului financiar și al beneficiilor economice.
"Sustenabilitatea este principala axă de dezvoltare urbană atunci când vorbim despre
orașele viitorului. Prin acest proiect vom putea analiza modele de infrastructură variate și
estima valoarea monetară, randamentul și beneficiile economice ce vin din integrarea unor
sisteme inteligente. De asemenea, studiul ne va permite să observăm cum variază modelele,
costurile și beneficiile comparativ între diverse orașe", spune Julie Alexander, Director
Urban Development, Siemens, departamentul care realizează acest studiu.
În luna august, oficialii Primăriei Municipiului Alba Iulia, specialiștii
departamentului Urban Development din cadrul Siemens și reprezentanții Siemens SRL, au
avut o primă întâlnire cu privire la includerea orașului în această cercetare, urmând ca în
scurt timp să fie identificate și cele trei domenii prioritare ce urmează a fi analizate.
Cercetarea va fi lansată în cadrul expoziției Global Smart Cities Expo din Barcelona, în acest
an.
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Două exemple de inițiativă ale beneficiarilor

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

V

ă prezentăm două exemple de inițiative coordonate ale beneficiarilor,
avizatorilor, finanțatorilor și proiectanților, în domeniul care ar fi trebuit, de cel puțin
30 de ani încoace, să constituie o prioritate pentru orice decident din România –
valorificarea resurselor naturale valoroase ale țării !!!
Este un nou prilej să ne întrebăm dacă nu cumva împiedicarea acestui tip de
demers, frânarea procesului sau chiar înstrăinarea acestor resurse (deși Constituția
spune că ele nu se pot înstrăina !!) nu constituie, de fapt, un atentat la siguranța
națională ?? Și cine răspunde ??
Arh. D. Boilă
================================================================

"Drumul Băniei" sau noua Craiovă din Vâlcea,
cartier de case de vacanţă din Costeşti
"Drumul Băniei" sau noua Craiovă din Vâlcea se ridică în comuna Costeşti, a declarat
primarul Toma Peştereanu, o stradă fiind deja populată cu case de vacanţă şi pensiuni
doljene. "Pe această stradă, nu mai puţin de 15 craioveni, încântaţi de aşezarea noastră
montană, şi-au cumpărat terenuri sau case vechi pe care le-au aranjat sau şi-au ridicat case
vacanţă, pensiuni. Numărul acestora va creşte. Sunt avocaţi, medici, oameni de afaceri din
Dolj care vin aici oricând au timp liber. De aceea drumul din această parte a comunei,
cunoscută şi prin izvoarele minerale deja, este 'noua Craiovă' sau 'Drumul Băniei'. Totodată,
mai există o zonă unde bucureştenii au ales să îşi ridice case. Strategia noastră de deveni a 7a staţiune a judeţului este consultată şi suntem sprijiniţi de localnici în a duce până la capăt
acest demers. Vom finaliza PUG-ul, astfel încât să avem o imagine clară a cum vrem să arate
această staţiune pe harta Vâlcii", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, primarul Toma
Peştereanu.
Localitatea Costeşti este cunoscută la nivel naţional ca fiind în primele zece bogate în
patrimoniu, purtând şi numele de "comuna muzeu" a României. În Costeşti se regăsesc nu
mai puţin de patru mănăstiri de patrimoniu - Bistriţa, necropola domnească Arnota la cota
9000, schitul Peri, Păpuşa, biserica de lemn Grămeşti - două muzee, Muzeul Naţional al
Trovanţilor, Muzeul Bălintescu, două biserici rupestre în Peştera Liliecilor, Cheile Bistriţei,
cele mai înguste din România, aleea de plimbare a Reginei Maria, izvoare minerale medicale.
În acest an, Costeşti a început demersurile pentru a primi statutul de staţiune.

Baia Zânelor din Borsec, unde se pot face tratamente
cu apă minerală, a fost reabilitată
Baia Zânelor din staţiunea Borsec, unde se poate face tratament cu apă minerală, a
fost reabilitată din fonduri locale şi judeţene, iar turiştii au acum posibilităţi în plus de
relaxare. Potrivit unui comunicat remis de Primăria Borsec, Baia Zânelor şi mofeta din
apropiere sunt foarte căutate de turişti şi localnici şi, în ultima vreme, s-a constatat nevoia
reabilitării acestora pentru ca vizitatorii să fie în siguranţă şi pentru a păstra o imagine
frumoasă a zonei.
Baia reamenajată dispune de un bazin rotund cu apă minerală, băi de picioare,
vestiare, şezlonguri, foişor pentru odihnă, dar şi un izvor captat de apă minerală. Complexul
poate fi vizitat oricând, nefiind impusă nicio taxă de intrare. Lucrările de reabilitare au
cuprins repararea şi reamenajarea piscinei cu apă minerală, a băii de picioare, a vestiarelor,
şezlongurilor şi a foişorului pentru odihnă. De asemenea, s-au efectuat lucrări de reparaţii
şi la mofeta din apropiere, care a fost reconstruită în anul 2010 cu sprijinul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Consiliului Judeţean Harghita. Atunci, vechea
construcţie a fost demolată şi a fost reconstruită sub forma unui foişor, astfel încât în noua
clădire pot face tratamente, deodată, până la zece persoane. Totodată, a fost amenajat şi
terenul din jurul acestora "pentru a prezenta o imagine cât mai frumoasă a zonei".
Sursa citată precizează că Baia Zânelor şi mofeta se află în Rezervaţia Naturală
Scaunul Rotund "care prezintă componente complexe din punct de vedere geomorfologic,
geologic, peisagistic, carstic şi botanic, având drept scop principal protecţia depozitelor de
travertin, dar şi a biodiversităţii biologice".
În afară de tratamentul la baia tradiţională şi la mofetă, turiştii pot vizita carierele de
travertin, Peştera de Gheaţă, Peştera Scaunul Rotund, Peştera de la Izvorul Vechi, Grota
Urşilor, Izvorul Pierre Curie, Cetatea Bufniţelor sau pot face plimbări pe alte trasee turistice
din împrejurimi. Lucrările de reabilitare au fost finanţate din bugetul local şi din fonduri
alocate de Consiliul Judeţean Harghita.
AGERPRES
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Doza De-a Arhitectura. Pregătire arhitecți voluntari și cadre didactice, pentru anul școlar 2016-2017

Ș coala ın
̂ cepe la De-a Arhitectura cu atelierele de pregă tire a ın
̂ drumă torilor cursului opțional „De-a
arhitectura ın
̂ oraș ul meu” – atelierele sunt ră spâ ndite ın
̂ toată țara, mai precis ın
̂ 5 centre de pregă tire anul
acesta ș i au ră mas metoda preferată pentru construit echipa de ın
̂ drumă tori ș i pentru adresat emoțiile ș i
temerile voluntarilor mai noi ș i ale cadrelor didactice. E clar că pe parcursul anului ș colar, cu noțiuni noi ș i
un nou mod de a transmite cunoș tințe ș i de a vedea lumea, cu ș colarii ın
̂ preajmă , toți vor fi scoș i din zona de
confort – este provocarea pe care ș i-au dă ruit-o alegâ nd cursul opțional „De-a arhitectura ın
̂ oraș ul meu”.

Noi, Asociația De-a Arhitectura, ne stră duim să ıî sprijinim pentru o experiență
frumoasă , din care să aibă de câ ș tigat copiii, cadrul didactic, arhitectul voluntar ș i, pe termen
mai lung, ın
̂ treg oraș ul.
Continuă m activitatea de pregă tire a echipelor de ı̂ndrumă tori prin ateliere de
formare care vor avea loc la Braș ov, Iaș i, Sibiu ș i Timiș oara ın
̂ perioada 2-3 septembrie, iar ın
̂
Bucureș ti atâ t ın
̂ 2-3 septembrie, câ t ș i ın
̂ 9-10 septembrie 2016.
Anul acesta De-a Arhitectura a lansat pentru cursul De-a arhitectura MINI, ın
̂ ainte de
ın
̂ ceperea anului ș colar, un program de formare online a cadrelor didactice ș i a arhitecților
voluntari. Pentru prima dată cursul pentru clase mici (pregă titoare, ın
̂ tâ i, a doua) are
dedicată o structură de formare proprie.
De-a Arhitectura a decis să ofere ın
̂ acest an un program de pregă tire online ın
̂ ideea de
a facilita accesul la informație al participanților, cadre didactice ș i arhitecți, care doresc să
desfă ș oare cursul De-a arhitectura MINI. Pentru că ın
̂ fiecare an avem din ce ın
̂ ce mai multe
ın
̂ scrieri din ın
̂ treaga țară , am dorit să uș ură m procesul de pregă tire ș i să aducem informația
mai aproape de participanți, la ın
̂ demâ na acestora.
Pregă tirea ı̂ndrumă torilor pentru cursul „De-a arhitectura ı̂n oraș ul meu” este
derulată ın
̂ cadrul proiectului „Capacitate de predare ș i promovare a arhitecturii ın
̂ ș coli”,
beneficiar al unei finanțări din partea Uniunii Arhitecților din Româ nia din Fondul „Timbrul
Arhitecturii”.
Programul de formare online este o noutate absolută pentru Asociaț ia De-a
Arhitectura, activitatea din cadrul acestuia fiind posibilă cu ajutorul unei finanțări din partea
Ordinului Arhitecților din Româ nia (OAR) din Taxa „Timbrul Arhitecturii”.

Detalii pregătire De-a arhitectura în oraşul meu
Detalii pregătire De-a arhitectura MINI

Calendar evenimente viitoare De-a Arhitectura
11 august - 11 septembrie 2016

Program de formare online De-a arhitectura mini

2-3 septembrie 2016

Ateliere de formare cadru didactic-arhitect voluntar De-a arhitectura
ın
̂ oraș ul meu ın
̂ Braș ov, Bucureș ti, Iaș i, Sibiu ș i Timiș oara

4 septembrie 2016

Atelier de scenografie De-a Arhitectura, Arhitectura.6, Tâ rgu Mureș

9-10 septembrie 2016

Atelier de formare cadru didactic-arhitect voluntar De-a arhitectura ın
̂
oraș ul meu ın
̂ Bucureș ti

11 septembrie 2016

Atelier de scenografie De-a Arhitectura, Arhitectura.6, Sibiu

12 septembrie 2016

Inceperea anului ș colar 2016-2017, ı̂nceperea cursurilor De-a
arhitectura

18 septembrie 2016

Atelier de scenografie

De-a Arhitectura, Arhitectura.6, Râ mnicu

Vâ lcea

19-22 septembrie 2016

Atelier VOLUM. Corp ın
̂ spaţiu ın
̂ colaborare cu Up Stairs, Palatul
Universul, Sala „Eugen Ionescu”, Bucureș ti

25 septembrie 2016

Atelier de scenografie

De-a Arhitectura, Arhitectura.6, Sfâ ntu

Gheorghe

27 septembrie 2016

Seminar Internaţional „Cameră pentru copii ı̂n oraş”/„Room for
Children in the City”, Stockholm, Suedia

De-a Arhitectura în august

Nou website al Uniunii Internaționale
a Arhitecților și nouă identitate grafică

In 2015 Grupul de lucru al UIA a decis
regâ ndirea identită ții sale vizuale ș i a siteului cu domeniu propriu, imaginea fiind

Luna arhitecturii la Brașov

In luna iulie, la Braș ov, a avut loc o serie
de 5 ateliere ın
̂ cadrul proiectului denumit
„luna arhitecturii” la Eliana Mall. In fiecare

depă ș ită , iar site-ul fiind gă zduit de alte
domenii web. Ca activitate ın
̂ cadrul Grupului

sâ mbă tă dimineață, timp de 5 să ptă mâ ni, cei

de lucru, De-a Arhitectura a refă cut mici au putut descoperi o pă rticică din
identitatea grafică a acestuia (logo, fascinanta lume a arhitecturii, cu ajutorul
templates/ș abloane documente) ș i a arhitecților voluntari ș i cu sprijinul Eliana
concursului Golden Cubes (logo,

Mall care a oferit materialele de bricolaj ș i

templates/ș abloane materiale concurs),
organizat de UIA prin acest grup de lucru o
dată la trei ani.

DETALII AICI

spaț iul de lucru. Mulț umim echipei De-a
Arhitectura din Braș ov!

DETALII AICI

Atelier de Scenografie
Atelier „Oglinda, ocheanul și baba oarba”
la Ludoteca „Apolodor din Labradorˮ la Școala Gimnazială Nr. 28

Pe 26 mai a avut loc la

Ludoteca

In cadrul să ptă mâ nii „Ș coala Altfel: Să

„Apolodor din Labrador” de la Biblioteca ș tii mai multe, să fii mai bun!” a avut loc, la
Naț ională a Româ niei atelierul „Oglinda, Ș coala Gimnazială Nr. 28, atelierul de
ocheanul ș i baba oarba” dedicat copiilor de scenografie al Asociației De-a Arhitectura,
3-6 ani. Atelierul ș i-a propus ca participanții susț i nut de Digital Spirit. Personajul
să exploreze diferite fenomene ș i stă ri cu principal al atelierului a fost Pantera Roz
ajutorul discuț i ilor, a observaț i ei ș i a că reia i s-a redesenat camera ș i s-au propus
̂ drumat arh.
memoriei vizuale. A ı̂ndrumat arh. Ioana noi varinate de mobilare. A ın
Rizea.

Ioana Rizea.
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Atelier „De-a siguranța rutieră
în orașul meu”

DETALII AICI

Pe 3 iunie a avut loc un nou atelier din
programul „Goodyear pentru siguranța celor
mici”, un parteneriat Goodyear Dunlop Tires
Româ nia ș i De-a Arhitectura. Arh. Daniela
Teodorescu a ın
̂ drumat atelierul de la Ș coala
Gimnazială Nr. 194 „Marin Sorescu” ală turi
de pilotul de curse Andrei Mitraș că .
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Recomandarea De-a Arhitectura

CUiB
Ne plac mult cei de la CUiB care ıș̂i doresc să ıî ın
̂ vețe pe copii despre probleme globale, actuale, cu
care toți ne confruntă m ın
̂ prezent. Aceș tia au ales să abordeze chestiuni complexe ın
̂ tr-un mod ludic,
potrivit pentru copii de vâ rstă fragedă , ș i astfel au creat CUiB.
CUiB este un joc educativ alternativ pentru copii care ıî inspiră pe aceș tia să -ș i dezvolte un sentiment
de responsabilitate, de respect față de natură ș i de ceilalți oameni din jurul lor. Centrat pe ideea de pă să ri
migratoare, jocul este ın
̂ mare mă sură o invitație de investigare a ce ıî face pe oameni să migreze, astfel copiii
pot să considere migrația oamenilor ca fiind la fel de naturală ca migrația pă să rilor.
In contextul actual al unei lumi ın
̂ care fluxurile de migrație se intensifică este necesar nu numai să
ın
̂ țelegem, de la o vâ rstă fragedă , factorii care declanș ează migrația, dar, de asemenea, să dezvoltă m
empatie, generozitate ș i respect față de ceilalți.
Jocul, prin componentele sale, generează oportunită ți de a discuta diverse alte teme relevante, cum
ar fi: schimbă rile climatice, securitatea alimentară , să nă tatea, dinamica populației, poluarea, dezvoltarea
durabilă ș i altele.
Foto: www.cuib.eu

SFARSIT. VA MULTUMIM !
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