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Răzvan HATEA

Întâlnirea președinţilor
structurilor teritoriale
cu președintele UAR
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INFO 1
Pe 28 septembrie a avut loc întâlnirea președinților
structurilor teritoriale cu președintele UAR, sub
genericul „Punerea în valoare a patrimoniului cultural
național. Arhitectură și arhitecți români în
programe/proiecte culturale din țară și străinătate”. În
cadrul evenimentului au fost abordate câteva teme pe
care le vom detalia în continuare.

Expoziția „100 de ani de arhitectură feminină în România”, Londra
Arh. Ileana TUREANU: „După Bienală, care ne-a ajutat mult
să ne facem cunoscuți prin deschiderea pe care a avut-o, am
reușit să avem o colaborare foarte bună cu Institutul Cultural
Român și cu alte Uniuni ale Arhitecților. Vara asta am avut o
expoziție la Londra, la sediul ICR, dedicată femeilor din
arhitectura românească, într-un spațiu oarecum restrâns, însă
manifestarea a avut loc în cadrul Festivalului de Arhitectură de
la Londra și a fost justificată de faptul că anul acesta se
împlinesc 100 de ani de când Virginia Haret Andreescu a
obținut diploma de arhitect, fiind prima femeie arhitect din
România”. Link video: https://we.tl/t-hpwGBYLsAe

Expoziția „Ioana Grigorescu”, Cracovia
Arh. Dragoș CIOLACU: „Expoziția a fost amenajată într-un
demisol foarte frumos restaurat și în acest cadru am pus
panourile care au un design special. E foarte important să
venim cu ceva ce ne caracterizează atât de mult într-o zonă
culturală foarte bine conturată, cum este Cracovia.
Mănăstirile din nordul Moldovei, restaurate excepțional de
Ioana Grigorescu, au prezentat mult interes pentru cei de
acolo”. Link video: https://we.tl/t-wFg31NRhkq

Expoziția „7 pionieri evrei ai arhitecturii moderne din România”, Tel Aviv
Arh. Gabriela PETRESCU: „Expoziția a fost prezentată în
cadrul comunității evreiești la Banca Națională, iar anul
acesta, cu ajutorul ICR-ului din Tel Aviv și al Uniunii
Arhitecților din Israel, a avut loc vernisajul expoziției noastre
care s-a axat pe șapte dintre arhitecții pe care i-am descoperit
în documentarea pe care am făcut-o. Evenimentul a avut loc la
Galeria Uniunii Arhitecților din Tel Aviv, în fața unui public
numeros, printre care au fost și tineri, dar și arhitecți evrei
nostalgici, cu rădăcini și studii la noi în țară”.
Link video: https://we.tl/t-P7j4crIDqn
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Expoziția „Julius Doppelreiter - arhitectul gorjean de origine austriacă
ce a înnobilat Târgu-Jiu”, Viena
Arh. Mihai MAICOVSCHI: „Julius Doppelreiter a activat în
Târgu-Jiu, în județul Gorj și nu numai. Dacă până acum ați
auzit despre personalități consacrate, de data aceasta, în ceea
ce-l privește pe arhitectul Doppelreiter, lucrurile stau cu totul
altfel. Despre el nu se știa absolut nimic nici în mediile
universitare, am avut surprize mari și la Universitatea «Ion
Mincu» unde profesorii de istorie și teorie a arhitecturii nu
auziseră în viața lor despre Julius Doppelreiter. Bănuiesc că nu
e singurul în situația asta. Dar cu ocazia cercetărilor făcute,
ne-am propus să-l aducem în fața dumneavoastră, mai ales că
în Târgu-Jiu și în județul Gorj sunt câteva lucrări excepționale
semnate de el, remarcate de persoanele care vin în vizită ”.
Link video: https://we.tl/t-8OEsB6somq

Programul cultural „Moldova reper 2030”, Bacău
Arh. Gelu TUDORACHE: „Anul acesta Filiala noastră a fost
parteneră cu Filiala Teritorială a Ordinului și a organizat acest
frumos eveniment la cea de-a cincea ediție, având ca generic
spațiul public, cu o serie de invitați consacrați. Activitatea s-a
desfășurat în câteva locații: prima zi, în sala Teatrului
Național George Bacovia, a doua zi la Casa Enescu din Tescani,
unde Enescu a compus o parte din operele sale, iar a treia zi am
făcut o mică deplasare la Slănic Moldova, în ideea de a arăta
invitaților noștri o parte din lucrările care încă s-au păstrat”.
Link video: https://we.tl/t-RozUIZIVbm

„Zilele culturii urbane la Uzina de Apă”, Suceava
Arh. Ion ANDRIU: „Anul acesta s-a desfășurat cea de-a opta
ediție a evenimentului. Tema a fost «Patrimoniul de
arhitectură între tradiție și inovație». A fost o ediție
interesantă. Au venit și arhitecți din țară, și din Moldova și, mai
ales, din Ucraina. Au fost prezentări foarte interesante și
multilaterale. Au fost prezenți primarul și reprezentanți ai
autorităților locale. Am avut și deplasări documentare la
Biserica Sfântul Ilie, restaurată recent, biserica de la Pătrăuți,
Mănăstirea Humor, Catedrala Romano-Catolică de la Cacica
etc.”
Link video: https://we.tl/t-y4vxEBxGP4
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Programul cultural „Recuperarea Reperelor”, Baia Mare
Arh. Oksana FLORESCU: „Țin să mulțumesc Uniunii că a avut
ideea să ne facă o vizită atât de amplă în Maramureș, respectiv
la Baia Mare, un lucru foarte important pentru noi, pentru că,
pe lângă faptul că am avut 160 de oaspeți - un număr record
pentru noi, am reușit să facem cunoscut câte ceva din
activitatea noastră și din ceea ce vrem să facem în continuare.
Dar cel mai important lucru, a fost acea vizită pe teren la
bisericile din Maramureș și cu această ocazie am putut să vă
arătăm care este starea monumentelor. Avem 92 biserici din
lemn”. Link video: https://we.tl/t-jyceCpyRrs

Centrul de Cultură Arhitecturală din Sibiu
Arh. Mircea ȚIBULEAC: „Acum 30 de ani, după primele
alegeri libere, am avut ideea să avem un spațiu al nostru unde
să se desfășoare activitatea arhitecților din Sibiu. Toți
președinții filialelor au fost rugați să trimită scrisori la
autorități ca să se dea spații și nu s-au dat niciodată. După 30
de ani, iată că doamna primar, la solicitarea mea, fără
scrisoare, dar cu adresă înregistrată, ne-a acordat acest
spațiu. Dna primar m-a întrebat ce anume vreau și i-am zis că
vreau un spațiu reprezentativ, nu unul comercial, pentru că
sunt la mare căutare, și ne-a dat acest spațiu în Piața Mică.
Centrul nostru Arhitectural se află pe un pasaj, prin care se
coboară spre Piața Aurarilor și cei din Piața Aurarilor urcă
spre Piața Mică, pe un traseu turistic unde toată lumea vede
spațiul și o să vedeți cum l-am semnalat”.
Link video: https://we.tl/t-CkVwP9bGeN

„Tehnologii imersive în promovarea și protejarea patrimoniului construit”
Arh. Adina NIȚU și arh. Daniel COSTIANU: „Suntem doi
arhitecți proaspăt absolvenți ai Facultății de Arhitectură și
avem o dedicare pentru patrimoniu datorită profesorilor pe
care i-am avut și datorită backgroundului de dinainte de
facultate. Eu am crescut într-un muzeu și de aceea mi-e foarte
drag patrimoniul și am o afinitate aparte. Daniel a făcut
diploma cu domnul Nistor și Liceul de Arte și, într-un fel,
suntem virusați de mici. Astăzi vrem să vă prezentăm o serie de
tehnici și tehnologii prin care să promovăm patrimoniul,
pentru că, din punctul nostru de vedere, și sunt convinsă că veți
fi de acord cu noi, în acest moment, există o lipsă de comunicare
între cel care ar trebui să fie consumator de cultură, adică
publicul larg, și specialiștii care pot înțelege valoarea
obiectului de patrimoniu”.
Link video: https://we.tl/t-ZyHN7KQwCX
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Legislația internă a Uniunii Arhitecților din România
Arh. Anton STAICU: „Sunt coordonatorul Comisiei
Organizatorice și de la începutul mandatului încerc să fac în
așa fel încât Uniunea să funcționeze în cadrele legale. Pornirea
noastră a fost de a armoniza toată organizarea și funcționarea
Uniunii cu legea. Funcționăm după Ordonanța 26/2000, după
cum știți, care prevede o serie întreagă de chestiuni. O acțiune
necesară de intreprins este modificarea statutului. Printre
primele lucruri pe care le-am făcut și le-am transmis în
teritoriu a fost Regulamentul de organizare și funcționare a
sucursalelor”. Link video: https://we.tl/t-DvMGSd8RW9

Mai multe despre principiile ș i tezele Regulamentului pentru alegerile din 2020, conferințele
teritoriale, conferința națională , precum ș i despre actualizarea reglementă rilor Statutului Uniunii
Arhitecților din Româ nia, asociație de creatori ș i de utilitatea publică cu activitate principală ın
̂
domeniul patrimoniului cultural, aflați aici: https://we.tl/t-CfyIbY30UN
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Conferința de Design BIFE-SIM 2019 a ajuns la cea
de-a VIII-a ediție și a fost organizată de Romexpo,
Dizainăr și Revista „Atelierul”, în cadrul BIFE-SIM Târg internațional de mobilă, echipamente și
accesorii.
Evenimentul s-a petrecut pe 14 septembrie 2019,
începând cu ora 11.00, în Sala Madgearu, Pavilion
B3, Romexpo.
Temele de discuție au fost:
·

Utilizarea și optimizarea spațiului de LOCUIT

·

Utilizarea și optimizarea spațiului PUBLIC

·

Sociologia locuirii

Deschiderea Conferinței
Ileana Răducanu, profesor de design interior la DallesGO, redactor-șef „Elle
Decoration România” și talent scouter, moderatorul Conferinței de Design 2019
Incă din perioada ı̂n care existau puține opțiuni ı̂n design, Ileana
Ră ducanu a ı̂ncurajat ș i a promovat designul româ nesc ș i tinerii
creativi. A inițiat câ teva concursuri de design pentru profesioniș tii din
industrie, predă cursuri de specializare ın
̂ design interior la DallesGO,
iar ın
̂ timpul liber se implică ın
̂ acțiuni de voluntariat ș i ıî ın
̂ vață pe tineri
istoria designului ș i cum se compune o amenajare.
„Se știe că o societate expusă la frumos devine o societate civilizată. Îmi
doresc asta pentru țara mea. De aceea mi-am asumat și acest rol, de
educator într-un domeniu despre care nu se învață în școli. Și sunt
convinsă că cei 2.000 de cursanți de până acum au devenit la rândul lor
promotori ai designului de interior de calitate. Sunt sigură că suntem aproape de vremurile în care toți
românii vor ști să aleagă cu discernământ și cu bun-gust lucrurile de care se înconjoară.”

Mihaela Pane - manager proiect BIFE-SIM - Târgul internațional de mobilă,
echipamente și accesorii.
Cu o experiență de 18 ani ın
̂ organizarea de tâ rguri ș i expoziții ın
̂ cadrul
Romexpo, Mihaela consideră că organizarea BIFE-SIM este extrem de
importantă pentru dezvoltarea ș i evoluția ın
̂ tregii industrii a mobilei
din Româ nia. Fiind manager de proiect BIFE-SIM de 4 ani, Conferința de
Design este un eveniment ın
̂ care Mihaela crede ș i ıl̂ susține din toate
punctele de vedere, considerâ nd că deja a ajuns un eveniment de
referință ın
̂ râ ndul specialiș tilor din domeniu.
„Sunt foarte bucuroasă să vă vă d ın
̂ numă r atâ t de mare ș i să realizez că ,
ın
̂ continuare, Conferința de design abordează teme atâ t de interesante
ın
̂ câ t să vă aducă aproape de noi ș i să vă suscite interesul. Aș vrea să vă vorbesc despre Tâ rgul BIFE, pe
care ıl̂ organiză m an de an ș i pentru care noi ne propunem de fiecare dată să creă m un spațiu câ t mai
organizat ș i profesionist, astfel ın
̂ câ t firmele care pot fi vă zute să -ș i descrie ofertele ș i să -ș i promoveze
produsele, pentru că despre asta e vorba ın
̂ cadrul BIFE”. Link video: https://we.tl/t-HxQjehXAYF
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Mihaela Ion, lector univ. dr., co-fondator Revista „Atelierul”, co-fondator
Asociația Atelierul de Creație.
Mihaela Ion este manager cultural specializat ın
̂ istoria artei ș i curator
cu o experiență de peste 12 ani ın
̂ domeniul industriilor creative ș i
culturale internaționale. Mihaela activează proiecte creative ın
̂ diferite
galerii de artă , spații de consum de cultură din Româ nia. Ală turi de o
echipă multidisciplinară a co-fondat, ın
̂ 2010, Revista „Atelierul”, unul
dintre cele mai proeminente ș i longevive proiecte active atâ t online, câ t
ș i offline, dedicate promovă rii industriilor creative ș i culturale la nivel
internațional, de aici ș i sloganul proiectului.
„Sunt unul dintre co-organizatorii acestei Conferințe de Design pe care o
organizăm de peste trei ani împreună în acest consorțiu - ROMEXPO și Revista «Atelierul». Mi-a plăcut
foarte mult întrebarea Ilenei: câți dintre noi suntem profesioniști și câți dintre noi suntem pasionați de
domeniu. Cred că, dacă vrei să fii profesionist, trebuie să fii și pasionat de domeniu”.
Link video: https://we.tl/t-hwlqOAcJa4

Gabriela Tîrlie, designer de comunicare, Dizainăr.
Gabriela Tır̂lie s-a ală turat studioului DZNR.ro ın
̂ 2012, câ nd echipa s-a
hotă râ t să treacă de la vorbe la fapte ș i să deschidă porțile primului
magazin de design exclusiv româ nesc, Dizaină r. Gabriela se ocupă de
evenimente culturale, media relations, social media ș i, câ nd e nevoie, de
vâ nză ri ș i strategie ș i dezvoltare de brand. Pasionată de design,
patrimoniu cultural ș i obiecte home&deco deosebite, create local,
consideră că e norocoasă să lucreze ın
̂ tr-un mediu cu oameni frumoș i ș i
creativi.
„Dizainăr a apărut ca o nevoie a pieței, ca o conexiune între creatorul,
producătorul și utilizatorul final de design și a devenit, în 7 ani, o platformă națională, un hub, oferind o
varietate de produse și servicii. Aceste produse, create de designeri români, unii dintre ei premiați
internațional, se găsesc în magazinul Dizainăr și pe site-ul www.dizainar.ro, iar eu sper că ele se vor regăsi,
pe viitor, în cât mai multe case și amenajări frumoase.” Link video: https://we.tl/t-mzYsfh62jv

Panelul Utilizarea și Optimizarea spațiului de LOCUIT
Arh. Ciprian Vlaicu - fondator KMIN.ro, trainer în cadrul Centrului de formare
profesională Atelierele ILBAH.
„Cuvântul care mă definește? CREAȚIE!”
Ciprian Vlaicu este absolvent al Facultă ții de Arhitectură ș i Urbanism
„Ion Mincu” ș i activează ın
̂ diferite ramuri creative precum: graphic
design & advertising, producție mobilier sau chiar stand-up ș i teatru de
improvizație. O bună perioadă de timp a fost mentor pentru tinerii care
doreau să intre la Facultatea de Arhitectură , ın
̂ drumâ ndu-i ın
̂ pregă tirea
lor pentru examenul de admitere. Ciprian este fost membru al echipei
„Visuri la Cheie”, emisiunea care transformă „visele” ın
̂ realitate pentru
persoanele care au cel mai mult nevoie de asta.
„Mie îmi place să spun că sunt creativ pentru că am abordat cât mai multe domenii și am încercat să mă
distrez de fiecare dată în ele. Anul acesta am ajuns la concluzia că nu sunt deloc un bun afacerist, îmi place
foarte mult să creez, să găsesc lucruri frumoase, dar nu am nicio treabă cu partea de business și atunci mam hotărât să rămân strict pe partea de creație, de joc și de idei”. Link video: https://we.tl/t-OtuDGZo1zL
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Arh. Andrei Butușină, co-fondator CRAFTR Studio.
„Utilizarea mobilierului multifuncțional
pentru optimizarea spațiului de locuit”
In 2014, ım
̂ preună cu Că tă lin Sandu a ın
̂ ființat CRAFTR, un birou mic de
arhitectură ș i design interior. Proiectele lor sunt predominant de
design interior, ın
̂ să au ș i proiecte de arhitectură . Se poate spune că ın
̂
urma colaboră rii pe care au avut-o timp de 8 ani cu LifeEdited (New
York) sunt specializați ın
̂ optimizarea spațiilor de locuit ș i nu numai.
„Pe lâ ngă latura pe care o folosesc mai toți arhitecții - ım
̂ binarea
materialelor, ne place, de cele mai multe ori, să optimiză m spațiile pe
câ t posibil ca plan, atunci câ nd structura ne permite, dar mai ales ca
aranjarea mobilierului. Incercă m, de fiecare dată , să obținem spații de depozitare câ t mai mari, este
cerința recurentă ın
̂ mai toate proiectele noastre”. Link video: https://we.tl/t-6J2J8iGwjm

Cristina Budan, arhitect asociat ADNBA, asistent universitar în cadrul UAUIM.
„Dimensiunea feminină a utilității”
Absolventă a Facultă ții de Arhitectură din cadrul Universită ții de
Arhitectură ș i Urbanism „Ion Mincu”, Cristina a urmat apoi cursurile
ș colii doctorale ı̂n aceeaș i instituție ı̂n consorțiu cu Universitatea
Bucureș ti. Din 2009 este asistent universitar, ın
̂ drumâ nd studenții ın
̂
proiectarea de arhitectură . In practica profesională a fost atrasă treptat
că tre aria amenajă rilor de interior pe care o gă seș te mai apropiată ei.
Din 2018 face parte din ADNBA unde, ım
̂ preună cu echipa de design
interior, creionează imaginea finală a spațiilor concepute ın
̂ cadrul
biroului. „Dacă ım
̂ i permiteți, o să ies un pic din aria designului ș i voi
merge spre arhitectură . Pe de altă parte, aș vrea să abordez ș i o temă care mie ım
̂ i este foarte dragă ș i
care e important de adus ın
̂ discuție, anume «dimensiunea feminină a utilită ții». Nu este ın
̂ niciun caz un
discurs feminist, nu are nicio legă tură cu aceasta. Spunea cineva că dacă feminismul ar câ ș tiga,
feminitatea ar pierde ș i cred că asta se ın
̂ tâ mplă ın
̂ societatea noastră , ın
̂ special, ın
̂ arhitectură ”.
Link video: https://we.tl/t-vrQNpuNMGj

Studii de caz
Alexandru Creangă - director al reprezentanței Hettich Marketing und Vertriebs
GmbH&CoKG.
„Reprezentă m o societate care produce ı̂n Germania articole de
mobilier ș i vrem să prezentă m, din punctul nostru de vedere, al
producă torului, o interacțiune cu designul astfel ın
̂ câ t să nu mai vorbim
neapă rat de amenajă ri de zeci de mii de euro, ci cu soluții simple de
glisare ș i de uș i să amenajă m spații foarte mici. Prezentarea are două
forme ș i voi ın
̂ cepe cu o prezentare scurtă a companiei”.
Link video: https://we.tl/t-VNVenk3ZRq
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Arh. Florin Enache, co-fondator #Better - inițiativa pentru responsabilitate
în construcții
„Interviu… cu un cumpărător de apartament”
Florin Enache e arhitect de 15 ani, absolvent de „Mincu”, are experiență
ın
̂ corporație, ca antreprenor, se implică ın
̂ organizații profesionale
pentru că e o misiune necesară , OAR & RSCL, dar probabil cel mai mult
face #better: inițiativa pentru responsabilitate ın
̂ construcții, unde a
ales să aducă mesajul simplu pe ın
̂ țelesul publicului larg. De două ori pe
an e parte din echipa care organizează #NOVEMBarh - hackatonul, cu
300 de arhitecț i ș i invitaț i ș i #reCONSTRUIM, o conferinț ă
interdisciplinară de patru zile, toate acestea avâ nd ca unic scop
ım
̂ bună tă țirea calită ții ın
̂ construcții, a nivelului de confort ș i siguranță,
prin creș terea nivelului de informare al utilizatorilor de spaț iu
construit. „Ciprian, în prima prezentare, mi-a dat o minge uriașă la fileu, exact din motivul că nu reușim
deocamdată să mergem și pe direcția de business. Am fost îngrozit când am văzut că toată sala a ridicat
mâna că toți vrem să facem creație. E foarte important să punem bani în chestia asta. Și, pentru că am găsit
care sunt niște probleme din viață, dar am ales calea spinoasă și mai lungă de a veni cu subiecte pozitive,
nevrând să arătăm cu degetul guvernul, primăria și pe oricine altcineva care nu-și face partea lui de
treabă, am inventat povestea asta cu bulina albastră ca un statement împotriva bulinelor roșii”.
Link video: https://we.tl/t-eaC0rMnuXp

Panelul „Utilizarea și Optimizarea spațiului PUBLIC”
Mihaela Zamfir (Grigorescu), șef de lucrări dr. arhitect în cadrul Facultății de
Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, manager
MMZ-Birou Individual de Arhitectură.
„Arhitectură pentru o Îmbătrânire Activă”
In 2005, Mihaela Zamfir (Grigorescu) obține diploma de master ın
̂
„Reabilitarea patrimoniului construit”, iar ın
̂ 2014 titlul de doctor ın
̂
arhitectură cu teza „Spre o arhitectură a comunită ț ii - principii
interdisciplinare pentru societatea urbană contemporană ”.
In 2012 câ ș tigă Premiul Tâ nă rul Cercetă tor la Conferința Națională de
Geriatrie ș i Gerontologie ım
̂ preună cu dr. Mihai Zamfir. Este autoarea a
peste 60 de comunică ri la conferințe naționale ș i internaționale ș i a
peste 40 de articole ș tiinț i fice de arhitectură cu deschidere
interdisciplinară , ın
̂ special ın
̂ medicină , psihologie ș i sociologie.
„Aș vrea să analizăm împreună ce înseamnă, până la urmă, provocarea pe
care ne-o adresează societatea actuală. Cred că ați văzut că în media se
vorbește despre faptul că trăim mai mult și că, în 2050, se estimează ca
una din trei persoane să aibă peste 65 de ani. Asta înseamnă că
majoritatea celor din sală vor prinde acest lucru și vrem să analizăm cum
va arăta orașul, pentru că vorbim de acest fragment de spațiu public, cum
vom face în așa fel încât să fim activi cât mai mult timp și să putem folosi
spațiul public așa cum ne dorim”.
Link video: https://we.tl/t-3N3UHFjA4l
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Panelul „Sociologia locuirii”
Dr. arh. Ilinca Păun Constantinescu, fondator Ideogram Studio, asistent
universitar în cadrul UAUIM, președinte al Asociației Ideilagram.
„Ipoteze de locuire în orașe în declin”
Nă scută ın
̂ Bucureș ti, Ilinca Pă un Constantinescu a devenit doctor ın
̂
arhitectură ı̂n 2013. In prezent practică la biroul de arhitectură
Ideogram Studio, predă teoria arhitecturii la Universitatea de
Arhitectură ș i Urbanism „Ion Mincu” din Bucureș ti ș i conduce proiecte
culturale ın
̂ cadrul Asociației IDEILAGRAM. Impreună cu echipa ei de la
IDEILAGRAM, a realizat cercetă ri ș i expoziții precum: Shrinking Cities in
Romania (MNAC Bucureș ti, 2016), Despre locuire (Halele Timco,
Timiș oara, 2018) ș i a editat Shrinking Cities in Romania. Oraș e
româ neș ti ın
̂ declin (DOM publishers, Berlin & Editura MNAC, Bucureș ti,
2019). IDEILAGRAM pune ın
̂ practică , prin intermediul arhitecturii,
urbanismului ș i a altor medii creative, micro sau macro idei pentru
comunită ți urbane sau rurale româ neș ti. Scopul ei este de a coagula o
reț e a interdisciplinară de cercetare a metodelor de activare ș i
intervenție ın
̂ contexte urbane problematice.
„Astă zi o să vă povestesc despre câ teva dintre aceste contururi de oraș e,
pentru că , aș a cum vă spunea ș i Ioana Ciocan mai devreme, este un
subiect despre care vorbesc de aproape zece ani. Nu am nicio pretenție să -l prezint exhaustiv, dar voi
deschide câ teva teme de discuție la care, poate, vă veți mai gâ ndi ș i mai apoi”.
Link video: https://we.tl/t-PsQ4DFfztJ
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CARUSEL
Expoziţie de grafică
arh. Sorin Ștefănescu

de Ana DONŢU

foto&video:
Răzvan Hatea
Lucian Mihăescu
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Pe 3 octombrie, la ora 16.00, a avut loc
vernisajul Expoziţiei de grafică „Carusel", a
arhitectului Sorin ȘTEFĂNESCU, care a fost
deschisă în perioada 26 septembrie-14
octombrie, la Centrul de Cultură
Arhitecturală din București.

Arh. Gabriela PETRESCU
„Cu Sorin am fost colegi la serviciu. Il vedeam
desenâ nd toată ziua. Mă bucură că sunt foarte
mulț i tineri la vernisaj, foș ti sau actuali
studenți”.

Prieten al autorului
„Impreună cu soț i a mea suntem fericiț i i
posesori ai unor desene din această serie. Darul
pe care ni l-a fă cut Sorin ne-a obligat să ne
mobilă m pereții, pentru că erau cam golaș i.
Sorin e o prezență permanentă la noi ın
̂ casă ,
din această cauză pereții noș tri arată ın
̂ tr-un fel
anume”.

Arh. Sorin ȘTEFĂNESCU
„Nu am nicio intenție de a pregă ti ș i de a anticipa
o lucrare. In momentul câ nd mă aș ez să lucrez,
nu ș tiu unde voi ajunge, nu ș tiu finalul fiecă rui
desen ș i nici nu vreau să -l ș tiu. Important e să
vrei să te aș ezi ș i să faci ceva, altfel apar
obstacole, ın
̂ cepi să gâ ndeș ti dacă e bine sau nu.
Mai bine curat ș i limpede, te apuci de lucru.
Dacă poți. Dacă nu, te ridici ș i pleci”.
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Link video: https://we.tl/t-nOOBbFotg4
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INFO 4
Lansarea volumului: Toma T. SOCOLESCU
„ION MINCU, ARHITECT 1851-1912"

de Ana DONŢU

foto&video:
Răzvan Hatea
Lucian Mihăescu
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Centrul de Cultură Arhitecturală a găzduit lansarea volumului „Toma T. SOCOLESCU: «ION
MINCU, ARHITECT 1851-1912»”, realizat de ing. Constantin ILIE și îngrijit de prof. univ. dr. arh.
Sorin VASILESCU. Evenimentul a avut loc marţi, 08.10.2019, ora 17.00, cu participarea acad.
Răzvan THEODORESCU și a prof. dr. arh. Sorin VASILESCU și a fost moderat de președintele
UAR, Ileana TUREANU.

Arh. Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților din România

„Toţi am studiat la «Mincu», nu știu însă câţi l-am studiat pe Mincu, dar acum e o ocazie să se
întâmple lucrul acesta. E o carte scrisă de Toma SOCOLESCU. Probabil nici Toma
SOCOLESCU nu a fost studiat prea mult. Încercăm să compensăm niște lacune pe care le
avem. Avem bucuria să ţinem în mână această carte și să o putem studia datorită dl ing.
Constantin ILIE, care a fost elevul lui Toma SOCOLESCU și a finanţat parţial apariţia acestei
cărţi. Se întâmplă mai rar așa omagii aduse profesorilor și mentorilor”.
Link video: https://we.tl/t-d6Ltqr2qHk
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Ing. Constantin ILIE

Prof. dr. arh. Sorin VASILESCU

„L-am cunoscut pe Toma T. SOCOLESCU la
vâ rsta de 6-7 ani. Eram cu tata. Atunci m-a
ın
̂ trebat multe lucruri ș i i-a zis lui tata «Bă iatul
ă sta este isteț . Să -l dai la comerț». Astfel dl arh.
Toma SOCOLESCU a stă ruit pe lâ ngă pă rinții
mei să intru la liceu. Ș i am intrat. Pe lâ ngă faptul
că a fost arhitect, a avut ș i o viață culturală
intensă . A construit un muzeu ș i o bibliotecă ,
mergâ nd pe linia profesorului să u Ion Mincu.
Insă traumele acelor ani au fă cut să fie uitat un
timp, pâ nă ın
̂ 2009, câ nd, lucrâ nd ın
̂ arhive,
gă seam date despre el, pe care le notam. Aș a a
apă rut cartea memorială dedicată lui Toma T.
SOCOLESCU”. https://we.tl/t-d6Ltqr2qHk

„A fost o surpriză majoră pentru mine
momentul ın
̂ care mi s-a adus manuscrisul, de
fapt, o dactilogramă abia lizibilă ș i dl inginer,
care a fost sufletul organizatoric, m-a ın
̂ trebat ce
pă rere am ș i ce ș tiu despre Toma SOCOLESCU ın
̂
privința studiului să u despre Ion Mincu. Ș tiam
că există ın
̂ arhiva Facultă ții de Arhitectură , la
bibliotecă , ș i că există ș i un fond de imagine.
Ș tiam aceste lucruri pentru că un demers fă cut
de arhitectul Mihail Caffe ıl̂ avea ca subiect pe
Ion Mincu ș i materialul pe care s-a bazat a fost
acest manuscris al profesorului SOCOLESCU”.
Link video: https://we.tl/t-Qz8vy1tk1h

Acad. Răzvan THEODORESCU

Proprietarul fostei case a lui Nicolae
Petrașcu făcută de Ion Mincu

„Cum poate ș tiți, a apă rut o Istorie a Artelor din
Româ nia ı̂n două volume, ı̂n care partea de
arhitectură este scrisă de Ion MINCU ș i Sorin
VASILESCU. In timp ce se lucra la aceste volume,
Sorin VASILESCU a venit la mine cu această
noutate că există ș i la biblioteca Universită ții de
Arhitectură ș i la cea a Academiei, acest
manuscris al lui Toma SOCOLESCU despre
MINCU. De la ın
̂ ceput mi s-a pă rut un lucru
absolut remarcabil, ș tiind foarte puține lucruri
despre Toma SOCOLESCU”.
Link video: https://we.tl/t-NYrH3StY9u

„Cum poate ș tiți, a apă rut o Istorie a Artelor din
Româ nia ı̂n două volume, ı̂n care partea de
arhitectură este scrisă de Ion MINCU ș i Sorin
VASILESCU. In timp ce se lucra la aceste volume,
Sorin VASILESCU a venit la mine cu această
noutate că există ș i la biblioteca Universită ții de
Arhitectură ș i la cea a Academiei, acest
manuscris al lui Toma SOCOLESCU despre
MINCU. De la ın
̂ ceput mi s-a pă rut un lucru
absolut remarcabil, ș tiind foarte puține lucruri
despre Toma SOCOLESCU”.
Link video: https://we.tl/t-NYrH3StY9u
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Evenimente Sibiene în octombrie
SIMPOZIONUL NAȚIONAL – SIBIU 2019 –
de arh. Dorin BOILĂ
Organizat de Mitropolia Ardealului cu ocazia „Anului omagial al Satului româ nesc
ș i al fruntaș ilor să i” – din agenda anuală a Patriarhiei Româ ne

In organizarea Academiei Andreiene a Mitropoliei din Sibiu, acest eveniment a
prilejuit o suită de prezentă ri excepționale, venite din toate colțurile țării ș i de la
toate Facultă țile de teologie româ neș ti, realizate de preoți din zona rurală dar ș i din
urban, de profesori ș i cercetă tori legați de studiile cu aceste tematici.
Pentru mine a fost un prilej de sondare antropologică a viziunii asupra zonei
rurale româ neș ti venite dintr-o direcție inedită – aceea a unora dintre fruntaș ii de azi
ai satelor noastre ș i a unora dintre cei care pregă tesc aceste cadre cu totul speciale,
adică preoții de parohie – acei oameni cu har ce sunt chemați să pă streze echilibrul
social, sufletesc ș i moral, al comunită ților rurale, unele cu adevă rat defavorizate ın
̂
ziua de astă zi !
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Lucră rile au fost deschise de Î.P.S. acad. dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul
Ardealului, care a spus de la ın
̂ ceput că este vorba tocmai despre „viața la țară ”, cu toate
ale sale, acolo unde preotul are misiune pastorală ! O sarcină de la ın
̂ ceput dificilă ,
accentuată azi de micș orarea populației rurale, de ım
̂ bă trâ nirea ei ș i mixtura etnică ș i
confesională ın
̂ creș tere...
Cuvâ ntul Mitropolitului a devenit inspirator pentru ın
̂ tregul context al dezbaterii.
Voi puncta câ teva dintre sintagmele fertile pentru analiza ruralită ții contemporane
româ neș ti:
Semnul vizual ș i spiritual al unui sat ră mâ ne Biserica, cu turnul ei. Adaug că acest
turn poate fi cel de peste naos, mai masiv dar mai puțin ın
̂ alt, sau cel cu funcția de
clopotniță – ın
̂ Ardeal avem toate formele ın
̂ care s-a diversificat arhitectura bisericească ,
inclusiv sub influența modelelor occidentale, aduse ș i cu uniația (biserica grecocatolică ). Tot aici trebuie amintită funcția spirituală a turnului, ca „turn de veghe” asupra
vieții personale ș i comunitare !
Comunismul a provocat o primă mare depopulare a satului româ nesc, mai ales din
motive politice (rezistența țăranilor la comunizare), mascată sub doctrina „ ș tergerii
deosebirilor dintre sat ș i oraș ”...
Depopularea de astă zi e ș i mai gravă , pentru că are loc din motive economice. Adică
statul ıș̂i alungă cetă țenii nedorind să le ridice standardul de viață, nefiind preocupat de
proprii cetă țeni, dar le ș i oferă acestora un motiv să cedeze ispitelor financiare, prin care,
de fapt, ei ıș̂i donează toată energia ridică rii altor neamuri, neglijâ ndu-ș i propriile
familii...
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E-adevă rat că mai intervine ș i „dorul de acasă ”... dar numai la prima generație, nu ș i
la cele nă scute ın
̂ afara țării noastre !
I.P.S. sa a ın
̂ cheiat cu o altă ın
̂ trebare tranș antă : „Ce ne mai poate oferi astă zi Satul
româ nesc ?”
Prof. dr. Ioan Marian Țiplic, prorectorul Univ. Lucian Blaga Sibiu, a remarcat ın
̂
cuvâ ntul să u că „toți ne tragem de la sat”. Aserțiune care, zic eu, după anul 2000 ın
̂ cepe să
fie valabilă tot mai puțin...
Pilonii tradiț ionali ai zonei rurale româ neș ti au fost totdeauna Preotul /
Invă țătorul / Primarul / notarul, adică Biserica, Ș coala ș i Primă ria. Tradiția noastră
fundamentală s-a retras la sat, pentru ca astă zi să se stingă .
Acestea sunt aserțiuni de antropologie istoristă ; noi, ca arhitecți-urbaniș ti, avem o
privire mai optimistă , putem oferi soluții practice de reabilitare-reinventare-recuperare
a tradiției – evident, cu sprijinul firesc al unor politici pro-active ale unui stat normal,
care se preocupă de viitorul cetă țenilor să i !
Satul a fost, mai ales pentru româ ni, principalul furnizor demografic ș i de
informație, sub cel mai complex aspect – de aceea Satul este la noi definitoriu pentru
IDENTITATEA ROMANEASCA.
Din pă cate, Româ nia a valorificat prea puțin această sursă , ın
̂ perioada premodernă . De-abia Ș coala sociologică de la Bucureș ti (Dimitrie Gusti ın
̂ interbelic) a
antamat studiul organizat, iar prin arheolog Radu Popa (după 1950) istoriografia
ruralului a prins aripi (studii ın
̂ zonele Hațeg, Maramureș ).
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Primar Valentin Ivan (com. Sadu - Sibiu) –„acasă ” este satul natal al nostru, al
pă rinților sau bunicilor.
Pe parcursul unei vieți de om satul se schimbă , iar acum tot mai accelerat.
Gospodă ria tradițională se transformă prin introducerea noilor tehnologii. Dar apare ș i
noul individualism – omul se desparte de om, ın
̂ tot mai multe moduri... Astfel că Timpul
este gestionat acum de economic, tot mai puțin de Spiritual !
Am pierdut familia multigenerațională , prin care de fapt Bunicii pă strau tradiția,
transferâ nd firesc nepoților informațiile necesare ! Tradiția era vie pentru că era
gestionată de că tre oamenii vii, din vatra satului; Munca ın
̂ să ș i, ın
̂ gospodă rie, la clacă sau
la câ mp, avea funcție de coeziune comunitară !
Câ nd reforma ı̂nvă ț ămâ ntului-educaț iei se face formal, fă ră a ț ine cont de
specificul zonei rurale ș i de aspectul Spiritual, ea contribuie la accentuarea degradă rii
generale ! In timp ce Preotul luptă pt. coeziunea comunită ții, politicile publice o
accentuează , stimulâ nd depopularea... Iată cum s-a ajuns astă zi, ın
̂ vechile vetre rurale
româ neș ti, să apară „ruș inea” de a locui ın
̂ sate / de a purta costumele tradiționale / de a
merge regulat la biserică ...
Cercet. Mirela Crețu (Muzeul ASTRA) – avem ın
̂ Muzeul din Dumbravă biserici
cu o istorie a mută rii ș i reconstruirii excepțională : Biserica din Bezded (Să laj) a fost
adusă la inițiativa de pionierat a dr. Corneliu Bucur, ca loc de viitoare slujire ortodoxă ,
ceea ce s-a ș i ın
̂ tâ mplat după 1990, fiind focarul spiritual cel mai solicitat astă zi.
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Apoi Biserica din Vința, com. Lupș a, jud. Alba, salvată anul trecut (ın
̂ An Centenar
era să cunoască sfâ rș itul...) in extremis de apele otră vite ale lacului industrial Roș ia
Poieni, prin intervenția miraculoasă a dr. econ. ș i iconar Raluca Prelipceanu – cu pictura
pe lemn ș i fresca de valoare mondială , a maestrului Simion Silaghi Să lă geanu (1819) –
simbol al rezistenț e i comunită ț i lor rurale româ neș ti din Munț i i Apuseni la
deznaționalizarea austro-maghiarilor.
Dna Crețu a avut ș i o prezentare despre Cruce ca „punte a Invierii ” ın
̂ satul
tradițional. In Oltenia tradițiile legate de crucea ca obiect, integrat ın
̂ peisaj ș i ın
̂ toate
momentele vieții rurale – foarte bine pă strate.
- o observație cuprinză toare: publicul româ nesc are aș teptă ri de la zona rurală !
la fâ ntâ ni se instalau cruci cu pomelnice
cimitirele aveau aleile organizate exact ca ulițele satului (un sat ın
̂ miniatură )
„crucea de punte” – se aș eza la trecerile peste ape
S-a amintit (de că tre Pr. prodecan prof.dr. Aurel Pavel) ș i aserț i unea
Preș edintelui Academiei Româ ne, dr. Ioan Aurel Pop, că Satul nostru a constituit un
secret al viețuirii, supra- viețuirii ș i con- viețuirii neamului româ nesc, mai ales ın
̂ Ardeal !
In acest context reamintesc despre posibilele provocă ri pentru noul ı̂nvă ț ămâ nt
româ nesc: disciplina de Etnologie ın
̂ cadrul Teologiei / Urbanism & arhitectură pentru
zona rurală – ın
̂ cadrul facultă ților de cercetare ș i proiectare.

31

Pr. Cristinel Josza (Arad) – majoritatea satelor româ neș ti sunt reflectă ri ale
parohiilor ortodoxe respective.
Situația actuală a satelor ilustrează modifică rile anterioare ın
̂ sfera spirituală la
care sunt conectate comunită țile ră mase:
Copleș irea omului de că tre tehnologie duce la ın
̂ stră inarea lui de Dumnezeu.
Aș a a apă rut „ı̂nlocuitorul” Creatorului – hiper-individul este acum „centrul
obiectiv” al lumii.
Supraevaluarea dreptului minorită ții (că lcâ nd drepturile majorită ții).
Se doreș te „eliberarea” de paradigmele unice ( Decalogul creș tin).
Acestea sunt provocă rile secularismului agresiv:
·
Totul se deplasează ın
̂ zona antropo-centrică .
·
Satele nu mai au centru (biserica), se promovează policentrismul, toate religiile,
toate tehnologiile...
·
Omul devine un ın
̂ singurat, fă ră ră dă cini transcendente (calea spre omul fă ră
Dumnezeu).
·
Inlocuirea tradițiilor cu „noi să rbă tori”, de fapt neo-pă gâ nismul.
Acestea vor debuș a ın
̂ marginalizarea Bisericii ın
̂ conș tiința oamenilor, ca aceasta să nu
mai fie centrul obiectiv al comunită ții, ortodocș ii să devină o minoritate ın
̂ propria
majoritate, ducâ nd pâ nă la dispariția unor comunită ți... Cam aș a poate fi ım
̂ pins satul
româ nesc spre a deveni un „sat global” !
Concluziile se referă la: faptul că nu diaboliză m modernitatea, ci efectele ei ın
̂
societatea conservatoare româ nească ; este vorba de necesitatea creș terii coeziunii
parohiei, ı̂ntă rirea conș tiinței ecleziale (contra privatiză rii conș tiinței); pastorația
ın
̂ seamnă oameni; cultura creș tină să fie exprimată ın
̂ noile medii – pentru că memoria
satului este generatoare de Identitate.
Pr.prof.dr. Mihai Himcinschi (Alba Iulia) – a pus o ın
̂ trebare interesantă : oare
asistă m la o nouă (etno)geneză ın
̂ lumea satului româ nesc ?
Misiunea Bisericii ın
̂ mediul rural – la sate, Biserica ortodoxă are majoritate de
enoriaș i „țăranii de la oraș ”, respectiv apare comunitatea fă ră comuniune !
Foarte revelator este studiul sociologic comandat de Vatican ın
̂ zona Trento, Italia de
nord, prezentat de Constantino Cipolla: (1) satul de munte a devenit acolo o „vatră de
tratament” pentru oraș ele din apropiere, adică a că pă tat un rol taumaturgic, din cauza
decă derii ș i haosului din comunită țile urbane actuale (2) riscurile pentru satul de azi
este să fie ın
̂ ghițit de oraș sau să se depopuleze.
Noul misionar trebuie să fie ș i duhovnic, ș i asistent social ș i sanitar, eventual
ın
̂ vă țător la ș coală .
Pr.prof.dr. Constantin Necula (Sibiu) – a prezentat alocuțiunea „Vatra satului ș i
vatra Bisericii mâ ntuitoare”:
Lipsesc monografiile pastorale, contribuții la profilul antropologic al satului
româ nesc actual
Vatra satului este de dinainte de logica construcției (vezi zona Niculițel, unde doar
recent, la scara istoriei, s-au descoperit moaș tele celor 4 sfinți). Aici se poate vorbi
despre existența acelor scheme conceptuale, „hă rțile mentale” creș tine de dinainte de
punerea unei pietre de temelie !
Octavian Tă slă uanu (greco-catolic din Ardeal) vorbea despre economia ritmată
liturgic.
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CRUCEA ca formă ș i ca spirit – prezentă ın
̂ fereastra tradițională /pe casă /pe
masă /la vatră – pentru imprimat pe aluatul zilnic sau de să rbă tori.
Cimitirul ca iconostas.
Comunită ț ile parohiale / vecină tă ț ile să teș ti erau „adună ri de ı̂nsă nă toș ire
colectivă ” !
Prof.dr. Adriana Lazăr – catedra de etnologie (Baia Mare)
A vorbit despre „provocă ri contemporane ın
̂ Ț ara Oaș ului” – ın
̂ acea zonă avem
ın
̂ că o variantă de transpunere a macro-cosmosului ın
̂ comunitate, proces prin care
țăranul fă cea inteligibilă legă tura dintre Creator-creație-om ! Punctele de tranziție ın
̂
mersul vieții, ce ră mâ ne marele mister, erau de tipul Botezului, Nunții, etc.
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NUNTA – un ceremonial fastuos, o serbare a sufletului, o adunare a ın
̂ tregului sat
ın
̂ tru Taina ce urma să fie traversată de noul cuplu – se ară ta că nunta omului este ș i un
fenomen transcendent, pe cu totul alt plan decâ t la celelalte regnuri. Dar ceea ce s-a
pierdut azi este procesul natural al permanentei reın
̂ noiri a comunită ții rurale – miresele
aveau ın
̂ tre 14-16 ani ș i nă ș teau pâ nă la deplina maturitate mulți coconi !!
Pr. Moșoiu – a reamintit de lucră rile Pr. prof.dr. Stă niloaie despre Biserica ș i satul
româ nesc, unde s-a ș i ară tat, pentru prima oară ın
̂ literatura de specialitate europeană
(ın
̂ interbelic), faptul că există o relație directă ın
̂ tre mă rimea unei aș eză ri (rurale) sau
cartier (urban) ș i buna funcționare spirituală a comunită ții umane respective.
Biserica tră ieș te prin unirea noastră cu Dumnezeu ș i ın
̂ tre noi.
„Hainele de
lumină ” de care vorbesc revelațiile creș tine sunt transfigurate ın
̂ portul de un alb
impecabil al țăranului româ n !
Prof.dr. Sebastian Moldovan – facultatea de teologie a ULB Sibiu.
„Cum poate contribui Biserica la regenerarea satului româ nesc?”
Diferențele sat/oraș ilustrează ș i aspectele spirituale specifice celor 2 forme de
habitat – la țară avem o densitate mai mică a populației ș i construcțiilor, intensitate
diferită a activită ților umane ș i a circulației, etc.
Relația cu mediul este foarte diferită ın
̂ cele 2 cazuri – aș eză rile rurale integrează
superior habitatul uman ı̂n mediul ı̂nconjură tor, inclusiv prin economia agrozootehnică -silvică . Se propune analiza acestei relații prin „Inter-mediul natural-vegetal”
/ „Inter-mediul animal (zootehnic)” / „Inter-mediul obiectelor” (artefacte cu adaos
artistic/metafizic). Aspectul METAFIZIC sau spiritual se manifestă ın
̂ toată bogă ția de
artefacte nă scute din viața milenară a satului, ım
̂ bră cată ın
̂ tr-o cultură specifică , profund
religioasă !
In zona rurală , oriunde ı̂n lume, RELAȚ IILE INTERUMANE se află la nivele
superioare celor ce se pot stabili ın
̂ urban – o rețea mai densă , mai de calitate ș i mai
conformă preceptelor Creș tine: salutul este o orație (rugă ciune) / ım
̂ bră că mintea poartă
coduri ce instituie deja o deschidere spre celă lalt,un dialog / munca ajunge o adevă rată
ceremonie (mai ales munca ı̂mpreună ) / formele de ı̂ntrajutorare pe ı̂ntreaga
comunitate / ın
̂ rudirea, nu numai de sâ nge, multiplică legă turile inter-umane (instituția
naș ilor).
Astă zi, la noi, ruralul suferă un proces de urâ țire: mediul devine poluat / kitsch-ul
invadează toate aspectele habitatului / practicile tradiționale (bazate pe Creș tinism)
sunt pă ră site / populația ım
̂ bă trâ neș te ș i este mai bolnavă decâ t acum 100 de ani /
calitatea vieții scade, cu toate adausurile tehnologiei / ș coala a ajuns ca ın
̂ nuvela „Dl.
Trandafir” – toate vâ rstele ın
̂ tr-o clasă ...
Propuneri pentru satul de mâ ine:
Noi forme de ajutorare, bazate fonduri europene (asocieri GAL, LEADER)
Acțiuni directe ın
̂ sate, propuse ın
̂ agenda Patriarhiei 2019: renovare case, tabere
pt. copii, atragere de investitori tineri.
Facultă țile de teologie să promoveze mai mult pastorația ș i educația practică pt.
tinerii preoți. Se propune un model de Centru educațional-misionar ın
̂ fiecare sat, care să
ın
̂ ceapă cu acest tip de acțiuni, să ajute la pă strarea ș i dezvoltarea Patrimoniului
material-imaterial, să susț i nă o Fermă -model ( agro-zootehnic-horticol) prin
promovarea economiei sociale, a permaculturii (produse bio la vâ nzare) ș i a unor active
Ș coli de vară (educație pt. sustenabilitate).
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Lect.dr. Ciprian Toroczkai (facult. teologie a ULBSibiu) și dr. Valentin Delcă
„Urbanizarea sau ruralizarea credinței”
Cei doi cercetă tori teologi au pornit de la sintagma pr. prof. Bria „liturghia de după
liturghie” ș i de la scrierile pr. prof. Ioan Moldovan despre axiologia lumii satului:
„etnicitate euharistică ” / „liturghia cosmică ” / „paradisul etnic româ nesc” / „agricultura
sacră ”- sintagme prin care profesorul ș i marele misionar ortodox sublinia pentru laici că
fiecare om, dar ș i fiecare neam, are rostul lui ın
̂ Istorie ! Ș i scopul acestei stă ri de fapt, dar
ș i de acțiune, este Moral ș i Sacramental, adică orientarea orică ror fapte spre ım
̂ plinirea
sfințeniei !
Elemente ce anticipează cercetă ri contemporane referitoare la Peisajul Cultural, la
Spiritul Locului ș i Identitate comunitară -regională -națională .
Foarte important ı̂n demersurile privind aceste aspecte ale patrimoniului
imaterial sunt conceptele care miș că massele de oameni. Pentru că oamenii
construiesc/deconstruiesc ceea ce au ın
̂ minte ! De aici ș i continua necesitate de a educa
bunul-gust !
Pr. Sidău (Baia Mare)
Etnologul Mihai Pop (provenind din ș coala sociologică a lui D. Gusti) a că pă tat o
viziune complexă asupra lumii satului româ nesc ș i a fost un vizionar despre viitorul
satului nostru. Trebuie să valorifică m moș tenirea ș tiințifică a acestei ș coli.
Astă zi are loc reın
̂ creș tinarea unor zone din Europa de Vest prin intermediul
imigranților economici româ ni, care ș i-au organizat o puternică rețea de parohii pe unde
s-au stabilit.
Filonul identitar româ nesc a fost remarcabil cercetat de că tre Ș coala sociologică
de la Bucureș ti ( D. Gusti). Campaniile sociologice din toată perioada interbelică , ın
̂ zone
diferite din Regatul Româ niei Mari, au abordat lucrul ș i prin prisme foarte diverse – D.
Gusti la modul multidisciplinar / M. Pop ș i A. Golopenția la modul interdisciplinar / Ion
Ioniță a avut cea mai complexă metodologie, aplicată pe zone etnografice largi, aș anumitele „țări” din jurul ın
̂ tregului arc carpatic, dar ș i-a frâ nt brusc cariera ın
̂ timpul
ră zboiului mondial. Anton Golopenția a apucat să parcurgă comunită țile româ neș ti pâ nă
la Bug ș i Nipru !
Azi avem puternice tendințe ı̂n rural de a modifica tradiț ia: ı̂mprumuturi,
modernizare, tehnologism; se pierde regionalismul, ră mâ ne doar amprenta națională .
Trebuie să ne ın
̂ trebă m: ce ră mâ ne valoare? / ce este balast? / cu ce venim noi ın
̂
marea „familie europeană ”?
Acestea au fost doar o parte dintre intervențiile complexe pe tematica satului
româ nesc de astă zi, care implică ın
̂ fond majoritatea populației noastre, fie ră masă ın
̂
țară , fie aflată ın
̂ stră ină tate. Necesitatea de a cunoaș te complex problema este copleș ită
de urgența de a acționa, inclusiv ın
̂ situație de avarie, ın
̂ zeci de mii de puncte sensibile ale
moș tenirii tangibile, dar mai ales ın
̂ cele câ teva puncte dureroase din patrimoniul
intangibil, care este ș i balanța nostră de echilibru spiritual, etnic ș i național !
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Evenimente Sibiene în octombrie
SIMPOZIONUL „BISERICI FORTIFICATE DESCHISE”

de arh. Dorin BOILĂ
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In 5 octombrie a avut loc la Consistoriul evanghelic C.A. din Sibiu un seminar al
Fundației Biserici Fortificate, de sub egida Bisericii Evanghelice CA cu episcopatul la
Sibiu. Seminarul a avut ca titlu generic „BISERICI FORTIFICATE DESCHISE” pentru că a
dorit comunicarea noută ților din activitatea fundației ș i obținerea unui feed-back de la
specialiș ti ș i nespecialiș ti asupra paș ilor de urmat ın
̂ activitate.
Am apreciat metoda deosebită de a interacționa cu publicul – o aplicație de telefon
mobil, prin care, la ın
̂ trebă ri date, oricine putea transmite ră spunsul sau ideile sale, ın
̂
timp real, ș i totul se afiș a pe un ecran.
Invitații principali au fost urmă torii:
Dr. Christoph Mahat - nă scut ı̂n Sighiș oara, tră ieș te din 1973 ı̂n Germania,
preș edinte al Comitetului internațional pt. Arhitectură Rurală ș i din 2005 preș edinte al
Comitetului Ș tiințific al ICOMOS Germania, preș edinte al Comitetului Cultural al Saș ilor
din Transilvania.
Dr. Iozefina Postă varu - de la Institutul Național al Patrimoniului (Bucureș ti).
Sebastian Bethge - din Germania, responsabil cu restaurarea cetă ții Trappold
(Apoldul de Sighiș oara)
Andreea Mă nă stirean - Manager proiecte la Fundația Biserici Fortificate ( din
cadrul Bisericii Evanghelice CA din Româ nia)
Familia Pop din Mediaș - care ș i-a luat responsabilitatea restaură rii ș i utiliză rii
Bisericii fortificate din Peliș or (zona Moș na-Biertan).
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Conceptele urmă rite la această ın
̂ tâ lnire au fost:
transparența
inovarea (pt. sustenabilitate)
sensibilizarea (politicile culturale)
pentru a ajunge la crearea unor locuri unde oamenii tră iesc bine ș i iau contact cu
specificul locului.
C. MACHAT – nu se poate salva totul ș i mereu...
- să ne ın
̂ trebă m câ t costă anual ın
̂ treținerea fiecă rei biserici fortificate !
- ce sunt bisericile fortificate ? Ele sunt rezultatul vieții unei comunită ți. Populația
actuală , care eventual ar continua ın
̂ treținerea, trebuie reeducată ın
̂ acest sens.
- ın
̂ tre timp s-a pierdut funcțiunea bisericii ! In Olanda, ın
̂ alt context dar cu aceleaș i
urmă ri, avem sute de biserici transformate – ın
̂ gră dinițe, biblioteci, dar ș i ın
̂ baruri de
noapte,etc... Recent, ın
̂ Germania, dieceza Essen a ın
̂ chis 70 de biserici !!
I. POSTĂVARU – ın
̂ sudul Transilvaniei s-au inventariat, după metoda germană ,
100 de biserici+cetă ți. Funcția – trebuie să ră mâ nă obligatoriu religioasă , iar dacă există
ș anse ca să fie transformate ın
̂ primă rii, ș coli, etc, atunci zona cor-altar să fie prezervată
pt. funcția inițială !
- există soluția (foarte greu de aplicat) cu proiect „Satul ca ın
̂ treg” (The whole village
project), aplicată aici, ın
̂ câ teva cazuri, de că tre Mihai Eminescu Trust. Să nu mai apară
proiecte disparate, fă cute fă ră viziunea de ansamblu (lă rgirea unui drum județean
printr-un ansamblu protejat...)
- comunitatea locală să fie antrenată ın
̂ ın
̂ vă țare, să nu ajungă să privească problema
Patrimoniului ca o frâ nă ın
̂ progresul economic local.
FAMILIA Ligia și Raul POP (Mediaș) – cu domiciliu ın
̂ Mediaș , aceș tia au preluat
de câ țiva ani Biserica fortificată din Peliș or; ın
̂ cearcă să pă streze ș i funcția inițială , dar să
o dezvolte ca un centru cultural (concerte, expoziții), să permanentizeze un tâ rg de
produse locale de calitate. Pentru acestea colaborează cu specialiș ti ș i organizează
tabere de restaurare, acțiuni de voluntariat, etc.
SEBASTIAN BETHGE (Germania) – a preluat, ım
̂ preună cu mai mulți voluntari
locali ș i germani, Cetatea din Apoldul de Sighiș oara – renovarea ș i ın
̂ treținerea durează
de 15 ani ș i menține ideea deschiderii totale a ansamblului că tre comunitate.
C. MACHAT – există pe plan european inițiativa Traseelor Culturale Europene.
Trebuie adusă ș i ın
̂ Româ nia.
- un exemplu de luptă culturală se ın
̂ tâ mplă ın
̂ enclava rusească Kaliningrad (ocupată ın
̂
al doilea ră zboi mondial), unde organizațiile de prezervare a patrimoniului german
luptă să pă streze marile biserici de acolo, pe care biserica rusă le vrea pentru ea, evident
cu modifică ri majore...
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- Biserica fortificată a fost „centrul comunită ții” – azi ea poate deveni o ș ansă , un
„multiplicator de informație” ! Turiș tii caută să includă ın
̂ drumurile lor europene câ te o
experiență culturală (nu doar parcurgerea de obiective). Aceste cetă ți trebuie ın
̂ scrise ca
porțiuni de rute culturale ın
̂ trasee existente, sau propuse. Trebuie „puse pe hartă ”,
inclusiv electronic – indicații pe hă rțile europene, camere de luat vederi permanente, etc.
- protecția internațională de patrimoniu trebuie să includă tot satul ! Deci ansamblul
arhitectural să susțină imaginea de fundal ș i, ın
̂ general, imaginea tradițională , care are
specific transilvan, nu se mai gă seș te ı̂n altă parte. Pentru asta se poate institui
consultanță periodică că tre locuitori.
ARH. DORIN BOILĂ – dacă ın
̂ Transilvania de sud mai există 165 de biserici
evanghelice fortificate ș i cca 70 nefortificate, cel mai important este dialogul acestora cu
satul ș i cu mediul – adică Peisajul Cultural Creș tin ! Acest tip de peisaj nu este amintit ın
̂
documentele europene (nici ın
̂ convenția de la Florența- 2000).
Cred că se poate recomanda o acțiune generică de revitalizare a funcționă rii lor
eficiente sub semnul itinerației/mobilită ții. Adică , un festival cultural odată pornit, să
cuprindă mai multe sate, ın
̂ parteneriat / ın
̂ fiecare biserică să se țină periodic slujbe
ecumenice, adică aproape ın
̂ fiecare duminică , deci câ nd preotul evanghelic nu poate, să
meargă acolo cel româ n sau cel maghiar, sau cel baptist / turismul să fie organizat ın
̂
circuite, cuprinzâ nd chiar cele mai umile sate, să fie marcate peste tot traseele per-pedes,
hipo, velo, ca ș i continuă ri ale traseelor europene – majoritatea oprite la granița noastră
vestică !
Mă solidarizez cu pă rintele evanghelic din Ș elimbă r, care a subliniat excelent
necesitatea de a pă stra neatinse locurile con-sacrate din aceste biserici, acolo unde la
ın
̂ ceput au funcționat altare catolice ( cu posibile urme sfinte), iar fiecare vizitator să
poate aprinde la altar lumâ nă ri.
SEBASTIAN BETHGE – limita de 200 m. ca protecție a acestor monumente aflate
pe lista națională este ın
̂ tr-un sat cam artificială ș i nefuncțională . Ea trebuie trasată mai
complex, ın
̂ funcție de vizibilitate, conuri de percepție, peisajul pâ nă pe coama dealului.
UNESCO obligă statele semnatare să monitorizeze siturile ș i să ia toate mă surile
necesare. Politicienii trebuie educați ș i atenționați asupra protecției patrimoniului !
Exemple reuș ite pâ nă acum: Viscri, Alma Vii, Cincș or.
Date online: www.transilvania-card.ro; events 2019.
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