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SEMNAL 1

Casa Neuman din Arad - proiect de conversie în hotel

Probabil cea mai importantă reședință privată din Arad (dacă
excludem palatele), Casa Neuman a fost proprietatea celei mai
prestigioase familii din istoria orașului. Despre proiectul de
conversie în hotel citiți aici:
https://www.artmarkhistoricalestate.ro/property/casa-neuman
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SEMNAL 2

Ateliere De-a Arhitectura în cadrul
programului național „Școala Altfel”
în București și în țară

MAI MULTE DETALII ACCESAȚI AICI:
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INFO 1
de Ana DONŢU
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INFO 1
Pe 31 octombrie, Uniunea Arhitecților din România a inaugurat la Sibiu un nou spațiu
dedicat arhitecturii și artei, în prezența doamnei primar Astrid FODOR. Noul sediu se află în
pasajul care duce spre Piața Aurarilor, într-o clădire-monument de secol XV, renovată recent
și transformată într-un spaţiu al confluenţelor artelor, intrată în circuitul public sub
titulatura „Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR Sibiu”. Spațiul a fost oferit Sucursalei
UAR de către Primăria Municipiului Sibiu.
Evenimentul a fost deschis de președintele sucursalei, arh. Mircea ȚIBULEAC:
„Acest eveniment este important în viața breslei
arhitecților sibieni deoarece este o lucrare care a
necesitat intervenții dificile, soluții speciale/sustenabile și
multe ore de trudă. Reușita o punem pe seama arhitecților
specializați pe imobile clasificate, care au colaborat
foarte bine cu firme specializate pe restaurări, dar și cu
firme de echipamente, firme specializate pe finisaje și
mobilier adecvate clădirilor istorice. Este un exemplu de
bună practică profesională. În acest spațiu mic, împreună
cu președintele Ordinului Arhitecților filiala Sibiu, sperăm
să închegăm niște cooperări cu cei care nu au auzit sau nu
știu exact ce fac arhitecții și cu ce se ocupă”.

Primarul Sibiului, doamna Astrid FODOR, a felicitat echipa de restaurare și de
implementare, considerâ nd demersul ca „fiind un model de intervenție în ceea ce
privește readucerea la pulsul cetății a unor monumente istorice, respectând cutumele de
intervenții specifice clădirilor clasificate, aflate pe lista monumentelor. În plus, vă felicit
pentru simbioza adecvată între utilitate, modernitate și tradiție”.
„Vreau să vă spun că atunci când mi-ați spus că vă doriți
un spațiu necomercial, m-am bucurat foarte mult. Știam
că dacă veți primi un spațiu precum acesta, va fi complet
reabilitat după toate normele, astfel fiind o afacere winwin. Într-o clădire de patrimoniu a Primăriei Sibiu,
dumneavoastră ați investit, ați reabilitat-o, vorbesc de
partea pe care v-am putut-o pune la dispoziție, și de fapt
câștigă comunitatea sibiană. Avem un Centru Cultural
Arhitectural care cred că se potrivește Sibiului, care are
acest patrimoniu valoros și mă gândesc că poate cei care
au nevoie de consultanță pot veni aici să ceară un sfat.
Vreau să vă felicit, dar vreau să o felicit și pe doamna
arhitect Cristina Țurlea pentru expoziție. După ce ați
demontat expoziția din Primăria Sibiului, mi-ați lăsat un
tablou care acum stă la loc de cinste în primărie. În seara
aceasta avem și o lansare de carte, iar eu trebuie să
recunosc să îmi plac foarte mult romanele thriller. Mă bucur foarte tare pentru lansarea unei cărți care pe
mine mă deconectează”, a mai adă ugat doamna primar.
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Dna arh. Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților din România, a adus
mulțumiri doamnei primar atâ t pentru spațiu, câ t ș i pentru colaboră ri anterioare:
„Este un spațiu care o să ne reprezinte și pe noi, dar și Sibiul.
Vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat anul
trecut, când am avut Bienala de Arhitectură la secțiunea cea
mai disputată și mai animată, dedicată tinerilor absolvenți
la arhitectură, care s-a ținut în holul primăriei. A fost pentru
noi un sprijin real și un succes, a fost prima oară când
studenții participau la competiție și ne-ați ajutat ca toți cei
înscriși să poată participa, au fost peste o sută. Am hotărât la
sugestia lui Mircea să începem cu expoziția Cristinei Țurlea,
dat fiind un centru de cultură arhitecturală, era o idee cât se
poate de bună să îl inaugurăm cu pictură și cu o lansare de
carte. Iar aceasta poate fi un manifest că Centrul de Cultură
Arhitecturală este unul de confluență a artelor”.

Arhitectul care a proiectat renovarea acestei clădiri monument istoric este
Liviu Gligor:

„Spațiul a fost o problemă pentru că era ud și era
stricată pardoseala. De multă vreme nu s-au
făcut lucrări la această clădire, iar dificultatea a
fost să o însănătoșim. Atunci când trioul arhitectconstructor-beneficiar colaborează bine nu
poate ieși decât ceva frumos”, spune arhitectul
Liviu Gligor.

Daniela COMAN, administrator și asociat al firmei de construcții Old Residence
care s-a ocupat de reabilitarea propriu-zisă:
„Din 2009 am ın
̂ ceput proiectele cu Uniunea Arhitecților. Am fă cut timp
de patru ani proiecte culturale finanțate din Timbrul de Arhitectură , care
au avut drept obiectiv restaurarea unor case, salvarea patrimoniului
tradițional construit din jurul Sibiului. Am lucrat ș i atunci ım
̂ preună cu
Liviu GLIGOR. Am lă sat niș te urme plă cute, astfel ın
̂ câ t am avut onoarea
să fiu desemnată drept membru asociat al Uniunii Arhitecților. Am
reabilitat acest spațiu cu migală , de la pardoseală la tavanele boltite,
folosind lemn ș i materiale pe bază de var hidraulic indicate pentru
clă dirile istorice. Tâ mplă ria veche a fost restaurată cu grijă ș i i s-au
adă ugat elemente suplimentare confecționate manual după modelul
celor originare, pentru o mai bună eficiență energetică . Instalațiile au
fost refă cute ın
̂ totalitate, iar pentru soluția de ın
̂ că lzire s-au folosit
elemente moderne, dar cu design clasic, ın
̂ armonie cu interiorul. S-a
obținut astfel un spațiu funcțional, atâ t ca birou, câ t ș i ca sală de expoziții
ș i conferințe. Lucră rile au fost finanțate de că tre Uniunea Arhitecților din
Româ nia, iar generozitatea sponsorilor - atâ t persoane fizice, câ t ș i firme - a contribuit ın
̂ mod decisiv la
obținerea acestui interior elegant”.
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Ulterior a fost vernisată expoziţia de pictură a arhitectei Cristina ȚURLEA de către curatorul
și criticul de artă Olimpia TUDORAN CIUNGAN și a fost lansat romanul poliţist
„Înnebunește-i!”, scris de Ștefan ȚURLEA, apărut la Editura Crime Scene Press.
Arhitecta Cristina ȚURLEA a spus câteva
cuvinte despre spațiul în care este
amenajată expoziția ei.

„Spațiul este minunat, efortul pe care l-au făcut cu
toții este foarte frumos. Într-un fel foarte natural,
în alt fel aproape imposibil în zilele noastre, dar ei
au dovedit că este posibil. E o bucurie foarte mare
pentru mine ca, în acest moment, să pot fi aici cu
aceste lucrări care sper să bucure pe toată lumea”
„Întâlnire cu orașul” este titlul sub care se adună o parte din tablourile recente ale arhitectei
Cristina Țurlea. Picturile surprind peisaje urbane în diferite anotimpuri, în diferite momente
ale zilei, în tehnici diferite.
Curatorul și criticul de artă Olimpia TUDORAN CIUNGAN a vorbit despre
expoziția Cristinei ȚURLEA a cărei măiestrie o apreciază de multă vreme

„Cristina ȚURLEA este un pictor-arhitect sau
arhitect-pictor, o sintagmă care i se potrivește
perfect, pentru că, dacă ne uităm cu atenție la
aceste lucrări, în unele dintre ele intuim valoarea
lor arhitecturală, concepția ușor mai
geometrizată, altele, dimpotrivă, merg mai mult
pe culoare. E un aspect care caracterizează arta
Cristinei ȚURLEA, pe care o simpatizez mult și o
stimez pentru tot ceea ce face și pentru talentul ei
autentic”.
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„Înnebunește-I” de Ștefan Țurlea este o carte thriller, în care realitatea și ficțiunea se îmbină
în mod surprinzător. Evenimentele sunt inspirate din realitatea imediată, din evenimente
care au avut loc pe parcursul acestui an. Povestea pornește de la un ziarist cunoscut care face o
anchetă în legătură cu un politician corupt. Găsește cu greu dovezi, oamenii se feresc să
vorbească pentru că sunt speriați. Ziaristul însuși e urmărit, agresat, intimidat, se încearcă
arestarea lui, punându-i-se în cârcă uciderea uneia dintre surse. Politicianul are oameni
infiltrați inclusiv în poliție, unde tabere adverse luptă pentru putere. În acest răstimp, la
Gurile Dunării are loc o captura uriașă de droguri - două tone. Intervin mai vechile noastre
cunoștințe, inspectorul Victor Stamate și adjunctul său Petrus, care descâlcesc cât de cât ițele.
Unul dintre comentatorii cărților autorului, George ARION, el însuși autor de romane
polițiste, scrie pe coperta a patra: „Cărțile polițiste ale lui Stelian Țurlea oferă o imagine
parțială a creației sale de prozator. Dar intențiile sale sunt limpezi - scriitorul dorește să ne
ofere o radiografie cât mai completă a realității în care trăim. Atunci când opera va fi gata,
vom avea în fața ochilor o imagine complexă și tulburătoare a vremurilor noastre, deloc
edulcorată, din moment ce în fiecare zi se întâlnesc emblemele fărădelegii - trafic de droguri
și de carne vie, corupție la cele mai înalte niveluri, șantaj, asasinate și multă, multă minciună”.
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Alexandru ARION, directorul Editurii Crime
Scene Press:
„Încă de la lansarea editurii, acum cinci ani, când au
apărut trei cărți, una dintre ele era a lui Stelian - «Crimă la
Torino». Despre scriitorul și jurnalistul Țurlea sunt foarte
multe lucruri de spus. Adesea în paginile romanelor lui,
scriitorul capătă rolul jurnalistului și invers. Sunt decupaje
de realitate pe care le găsim transfigurate în proza lui
Stelian, încât de multe ori nici nu-ți dai seama cât e
realitate și cât ficțiune, iar aceasta pentru genul
thriller/mister este foarte bine. De altfel, și scriitura lui
este foarte alertă, vie și intensă”.

Stelian ȚURLEA, autorul cărții:

„Aș vrea să încep printr-o mărturisire: este prima
oară când mi se întâmplă să fiu la un eveniment
cultural și, chiar din primele cuvinte, cineva să
vorbească despre thrillere. Am fost impresionat.
Rar mi se întâmplă să ajung într-un mediu în care
cineva să spună «citesc cărți polițiste și îmi plac».
O să-i ofer așadar, cu mare plăcere, o carte
doamnei primar”.
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Dl arh. Pavel POPESCU:

„Cunosc activitatea lui Mircea de peste 20 de ani, știu ce a făcut și cât de ambițios este și
eram ferm convins că așa arată lucrarea aceasta. E o bibliotecă extraordinară aici care
merită să primească și o carte foarte rară (n-au fost decât 80 de exemplare): «Culele din
Oltenia». Și, pentru că vin din Oltenia, unde olăritul e renumit, aduc și un vas de la Horezu”.
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Aproximativ 30% din valorile spațiului au provenit de la sponsori, adică o sumă de
aproximativ 50 de mii de euro. Mircea Țibuleac, președintele filialei Sibiu a Uniunii
Arhitecților din România, a mulțumit persoanelor implicate în acest proiect.
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Link video: https://we.tl/t-SBEF3MEIAI
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de Ana DONŢU
foto&video
L. MIHĂESCU
R. HATEA
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Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a găzduit marţi, 8 octombrie, o expoziţie de
fotografie şi lansarea unui album monografic dedicate vieţii şi activităţii lui Dimitrie IonescuBerechet, cel care a fost arhitect-şef al Patriarhiei Române timp de trei decenii, la mijlocul secolului
20.
Arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet (1896-1969), originar din orașul Câmpulung-Muscel, a
proiectat multe monumente cu valoare de reper în istoria artei românești contemporane. Mausoleul
de pe Muntele Mateiaş, Biserica Parcul Domeniilor-Caşin din București, Căminul şi paraclisul
românesc de la Ierusalim, Capela românească de la Iordan, Catedralele din Hunedoara și Sf.
Gheorghe (jud. Covasna), biserica mânăstirii Maglavit, biserica Sfinții Împărați din Constanța,
Schitul Maicilor din București (restaurare), mobilierul Sălii Sinodale a Reședinței patriarhale,
mobilierul Bibliotecii Sfântului Sinod de la mânăstirea Antim, candelabrele Catedralei din Cluj,
tâmplele de lemn de la mănăstirea Dealu și de la biserica Sfântul Elefterie din București, baldachinul
cu racla Sfântului Calinic de la mânăstirea Cernica, Primăriile din Câmpulung-Muscel și
Hunedoara sau Teatrul George Bacovia din Bacău, sunt doar câteva dintre acestea. Un inventar
parţial al operei sale indică un număr impresionant de circa 465 de lucrări - incluzând şi proiectele
neexecutate - ce acoperă un registru extrem de bogat şi de variat din punct de vedere tematic și
stilistic. Portofoliul lui reunește, în domeniul arhitecturii bisericești, 300 de proiecte, dintre care
peste 100 de biserici noi, numeroase case parohiale, sedii de protoierii, importante restaurări de
locașuri de cult-monumente istorice, nenumărate tâmple, piese de mobilier şi feronerie
bisericească, troiţe şi monumente funerare, amenajări peisagistice, la care se adaugă, în domeniul
arhitecturii civile, 165 de proiecte, printre care edificii publice - sedii de prefecturi, de primării,
teatre-cinematograf, şcoli, atenee culturale - precum și nenumărate case şi vile particulare în diverse
oraşe ale ţării.
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Arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet a fost omagiat cu prilejul comemorării a 50 de ani de la
trecerea sa la cele veșnice, cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Au fost expuse și publicate pentru întâia oară numeroase planșe și
schițe de arhitectură, fotografii, liste de lucrări și documente inedite, cuprinse în arhiva de familie a
arh. D. Ionescu Berechet. Alături de acestea au fost prezente, în cadrul expoziției și în album,
fotografii din fondul Arhitect Louis Petit al Bibliotecii Sfântului Sinod, din arhiva ziarului
„Lumina” și din cea a Agenției Basilica, precum și fotografii culese de pe teren cu ajutorul
Cancelariei Sfântului Sinod și al unor Centre eparhiale ori realizate de către Cristina Ionescu
Berechet.
Curatorii expoziției sunt: lect. dr. Ștefan Ionescu Berechet, Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universității din București și P.C. arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului
Sinod. Expoziţia a fost prezentată de arhim. Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului
Sinod, și de lect. dr. Ștefan Ionescu Berechet.
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P.C. arhimandrit Policarp CHIȚULESCU:
„Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la trecerea
la Domnul a arhitectului Dimitrie Ionescu
Berechet, cel care a fost arhitect-șef al
Patriarhiei Române mai bine de trei decenii.
Întrucât Biblioteca Sfântului Sinod, ca și în cazul
multor altor obiective bisericești, se bucură de
realizările acestui mare arhitect, cu suportul
financiar și aprobarea Preafericitului Patriarh
Daniel, cu totala implicare a dlui dr. Ștefan
Ionescu Berechet, am organizat această
expoziție de fotografie, cu prilejul căreia am
lansat și un album monografic”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit la începutul evenimentului un cuvânt despre
personalitatea arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet: „În istoria arhitecturii românești, în special a
celei religioase, viața și activitatea arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet reprezintă un moment de
referință. Stilul său modern împletit cu elemente tradiționale românești s-a impus prin valoroasele
sale proiecte, acesta fiind împropriat ulterior și de către alți arhitecți. Prin opera arhitectului Dimitrie
Ionescu Berechet, Patriarhia Română a avut posibilitatea de a orienta curentul de arhitectură
bisericească din România, fapt de o importanță majoră în crearea unor modele de biserici bizantine de
o reală valoare. Absolvent eminent al Școlii Superioare de Arhitectură din București, familist devotat și
participant activ pe front în Primul Război Mondial, arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet s-a dovedit,
în întreaga sa viață, un om profund religios și un misionar laic devotat Bisericii Ortodoxe Române.
Fiind înzestrat cu o vastă cultură și cu viziune plastică și teologică, arhitectul Dimitrie Ionescu
Berechet a excelat nu doar în arhitectura bisericească și civilă, ci și pe tărâmul altor arte, precum
pictura și sculptura. Aceste calități deosebite l-au făcut colaborator apropiat al primilor trei Patriarhi
ai României (Miron, Nicodim și Justinian), dar și al altor ierarhi, mai ales ca membru în Comitetul
tehnic al Institutului Biblic și membru în Comisia de Pictură Bisericească, iar, în mod special, ca
arhitect-șef al Patriarhiei Române”.
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A urmat prezentarea albumului monografic, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei
Române, de către lect. dr. Ștefan Ionescu Berechet, care este și nepotul fostului arhitect-șef al
Patriarhiei: „Arhitectul Berechet se reîntoarce acasă după mai bine de jumătate de veac, la Patriarhia
Română, pe care a slujit-o cu toată dragostea, dăruirea și abnegaţia sa creatoare. Nu se întoarce astăzi
cu un nou proiect, ci în fotografiile expoziţiei și în paginile albumului monografic ce cuprinde
documente și fotografii de arhivă, la care se adaugă fotografii din Biblioteca Sfântului Sinod, din
arhivele digitale ale ziarului «Lumina» și Agenţiei de știri BASILICA, precum și fotografii culese de pe
teren cu ajutorul Cancelariei Sfântului Sinod, cu ajutorul părintelui vicar Ionuţ Corduneanu.
Demersul se cristalizează după șapte ani de cercetări în care am avut ocazia să-l cunosc pe cel care a fost
arhitectul Patriarhiei Române mai bine de trei decenii și despre care pot afirma fără teamă că este cel
mai mare arhitect de biserici din România ultimului secol. Mărturie în acest sens stă portofoliul său de
300 de proiecte de arhitectură și sculptură bisericească, dintre care 110 sunt numai biserici noi”.
Ștefan Ionescu Berechet a subliniat, la finalul cuvântului său, că arhitectul omagiat a avut
iniţiativa introducerii mozaicului în decorul mural bisericesc, ceea ce nu se întâmplase până atunci
în România, realizând aceasta cu ajutorul unor cunoscuţi maeștri în diferite biserici proiectate de el
în București și în ţară. Albumul monografic ilustrează circa o treime din portofoliul arhitectului,
fiind însoţit de un amplu studiu introductiv care îi prezintă viaţa personală și o amănunţită listă de
lucrări pe care le-a realizat.
Înregistrarea video a evenimentului o puteți descărca aici: https://we.tl/t-cUxDkTPnfG
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Pe 6 noiembrie 2019, între 18.30 și 20.30, a avut loc un prim
eveniment dintr-o serie dedicată Ghidului de Arhitectură
Eclezială, proiect strategic al Ordinului Arhitecților din
România, care-și propune să promoveze proiectele noi de
biserici ca instrumente majore ale spațiului public și să le
orienteze corect către specificul local și confesional. Masa
rotundă „Pentru un Ghid de Arhitectură Eclezială: Bisericile lui
Dimitrie Ionescu-Berechet” s-a desfășurat în Sala Frescelor a
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Str.
Academiei 18-20, și a fost organizată de Uniunea Arhitecților
din România, Ordinu l Arhite cți lor din România și
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

de Ana DONŢU
foto&video
L. MIHĂESCU
R. HATEA
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Au participat: Ana Maria GOILAV, Ștefan IONESCU-BERECHET, Augustin IOAN, Horia
MOLDOVAN, Dan IONESCU și Hanna DERER.
Dezbaterea s-a focalizat asupra unui studiu de caz extrem de relevant și anume cele peste 100 de
biserici proiectate de către Dimitrie Ionescu-Berechet, arhitect-șef al Patriarhiei Române între 1930
și 1963, dar a urmărit și popasuri relevante în arhitectura eclezială românească din secolul al XIXlea, din perioada interbelică și din cea post-1989.
Evenimentul a încercat să răspundă unor întrebări cheie, precum: Poate fi îmbinată tradiția
arhitecturii ecleziale ortodoxe cu tehnica betonului armat? Când, cum și de ce a apărut ideea de
biserică-tip? Cum poate fi percepută contribuția creatoare a arhitectului în construcția unui lăcaș de
cult? Poate exista o viziune unitară în ceea ce privește construirea și decorarea murală a unei biserici,
care să le articuleze într-un ansamblu coerent? În ce tipologii arhitecturale se încadrează bisericile
ortodoxe edificate în România interbelică și comunistă?

Masa rotundă a fost moderată de arhitecta
Hanna DERER:

„Istoria arhitecturii universale este, de la început până în
prezent, în mare măsură, o istorie a arhitecturii religioase
și, cu certitudine, atâta vreme cât oamenii vor avea
credință, acest lucru nu se va schimba”.
Link video: https://we.tl/t-SJPYr429o6

Arh. Ana Maria GOILAV:

„Intenționez să fie prima întâlnire dintr-o
serie dedicată ghidului, care este un proiect în
derulare, așa că mă gândesc la un al doilea
episod în care invitatul principal să fie
Augustin IOAN, care se va referi, în special, la
perioada interbelică, la bisericile construite
sau imaginate atunci, pentru ca ultima
întâlnire să aibă drept scop discuția
referitoare la fenomenul post-'89 în
arhitectura eclezială. Ce este acest ghid? Este
o busolă, mai puțin un instrument critic și mai
mult un ghid de bună practică, deci o colecție
de proiecte care pot să ne inspire și să
constituie niște modele, nu rețete de
arhitectură de obiect, ci, mai degrabă, de
atitudine, de strategie”.
Link video: https://we.tl/t-SJPYr429o6
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Istoricul Ștefan IONESCU-BERECHET:
„E un prilej emoționant pentru mine să-l readuc
în actualitate pe bunicul meu, arhitectul
Dimitrie Ionescu-Berechet, destul de puțin
cunoscut în detaliul operei sale. Nu sunt
arhitect. Sunt teolog și istoric. Nu vreau să vă țin
un curs în seara aceasta, ci să vă prezint
arhitectura bunicului meu așa cum am înțeles-o
eu. Nu îmi arog niciun merit de specialist întrale arhitecturii, mai ales în această perioadă
interbelică și postbelică, nefiind domeniul meu
de specializare, dar care m-a fascinat”.
Link video: https://we.tl/t-Cw7Y6eD5f0

Arhitectul Dan IONESCU:
Arhitectul Dan IONESCU a vorbit despre influențele
exercitate asupra creației lui Dimitrie IonescuBerechet și influențele care pleacă dinspre creația sa
înspre creația altor arhitecți. În acest sens a prezentat
tipurile de biserici din România din secolele XIX-XXI,
printre care Biserica Adormirii Maicii Domnului din
Nefliu, orașul Măgurele, și cea din Fundata, construită
de Dimitrie Ionescu-Berechet, Biserica Sfântul Nicolae
din Oprișor și cea din Iași care a fost demontată și
reconstruită la circa 30 m de amplasamentul originar
și altele.
Link video: https://we.tl/t-Z1c6WLn6gH

Arh. Horia MOLDOVAN:
„Aș vrea să vorbesc despre câ teva exemple de
arhitectură religioasă ın
̂ descendența că rora se află
vasta operă a arhitectului Ionescu-Berechet, o
arhitectură de secol XIX care e foarte greu de
clasificat. Istoria arhitecturii se ın
̂ că pă țânează ın
̂ că
să lucreze cu tipuri, cu tipologii, o problemă care
este, ın
̂ mare mă sură , falsă , pentru că fiecare dintre
arhitecții practicanți ın
̂ cearcă să fie original ș i să
atenueze agresivitatea unor surse pe care le-au
folosit. Secolul al XIX-lea este un secol care ı̂n
arhitectura religioasă marchează ruptura de
tradiție, dar, ı̂n acelaș i timp, spre sfâ rș itul lui,
marchează ș i regă sirea ei dintr-o perspectivă
diferită ”.
Link video: https://we.tl/t-6PEm80X3P8
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Au urmat intervenții ale publicului și discuții libere care pot fi urmărite aici: https://we.tl/tADPnA8nmtI. Dezbaterea a fost precedată de o expoziție găzduită în holul Sălii Frescelor, ce a
prezentat planșe de arhitectură, fotografii de epocă și fotografii actuale, ce ilustrează numeroase
lucrări din portofoliul arhitectului D. Ionescu-Berechet.
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Cea de a treia ediție a Trienalei Bucharest East Centric
„HOME/any/more?” a deschis, în 7 octombrie 2019, la
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
București, seria de evenimente care s-au desfășurat până pe 20
octombrie.
Abordând conceptul de ACASĂ dintr-o perspectivă
interogativă, deschisă, Trienala a reunit proiecte din peste 25
de țări din Europa Centrală și de Est, din China și America
(Centrală și de Sud), Africa și Asia, cu întrebări deschise, pe
tema locuirii.

de Ana DONŢU
foto&video
M. ŢIBULEAC
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Arh. Arpad ZACHI, directorul Trienalei, a
afirmat următoarele:
„Organizată de Fundația Arhitext design împreună cu Ordinul
Arhitecților din România (ca partener strategic principal) și
Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» și
Uniunea Arhitecților din România, ca parteneri strategici,
Trienala Bucharest East Centric Architecture
«HOME/any/more/?» este un eveniment internațional care
vizează regiunea Europei Centrale și de Est, în cadrul căruia
ni se vor alătura invitați - arhitecți, teoreticieni, profesori - din
toată lumea”.

Trienala a debutat cu Ziua Presei, ca avanpremieră a Vernisajului Expoziției „(My)
HOME/any/more/?” care a marcat, odată cu lansarea catalogului Trienalei, deschiderea oficială a
acesteia, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (UAUIM). Aceasta a
găzduit, de altfel, mai multe activități ale ediției 2019 a Trienalei de Arhitectură: conferințe, lansare
de carte, prezentări, jurizări și dezbateri pentru câteva dintre secțiunile Trienalei, spre a fi cât mai
aproape nu doar de profesioniști, dar și de studenți, viitorii arhitecți și proiectanți care vor duce mai
departe tema „locuirii”.
Vom prezenta mai detaliat în acest articol doar câteva dintre evenimentele care au avut loc și
începem cu ziua de 11 octombrie, când s-a desfășurat Jurizarea Concursului de eseuri „Discursuri
critice”, la Palatul Mogoșoaia.

Concursul de eseuri „Discursuri critice”
11 octombrie
Concursul „Discursuri critice” este un act de analiză teoretică și critică a fenomenului arhitecturii și
mediului construit, în general, în Europa Centrală și de Est și a unei abordări interdisciplinare
menite să reflecte ideile, opiniile, viziunile și filosofiile care subminează expresia materială a
mediului construit și îmbogățirea spațiului cultural al regiunii.
Concursul oferă participanților oportunitatea de a aborda critic fenomenul arhitectural
contemporan din Europa Centrală și de Est. Prin intermediul eseurilor, participanții sunt invitați să
expună, să detalieze și să argumenteze propria viziune asupra arhitecturii unei țări, a mai multor țări
sau a întregii regiuni din Europa Centrală și de Est și/sau să facă o prezentare critică a unor proiecte
semnificative construite în secolul al XXI-lea.
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Laurențiu CAUNI și Ligia TANTU, studenți la Universitatea Politehnica din
Timiș oara, au avut o prezentare despre „Densitate ș i Identitate”:
„Tranziția de la o simplă construcție, de la o clădire sau
o casă până la «acasă» este o călătorie personală pe
care fiecare dintre noi o face inevitabil. Este un proces
cu și prin spațiul fizic pentru o lungă perioadă de timp,
pe parcursul căreia acasă devine un microunivers, o
lume în interiorul altei lumi, revendicată de prezența
unor elemente și acțiuni suprapuse cu sentimente
profunde. Orașele moderne de astăzi s-au îndepărtat
de ideea de «acasă» drept comunitate , asociind-o mai
curând cu unitățile private care, independent, nu pot
veni în întâmpinarea nevoilor noastre complexe ca
ființe sociale.”
Link video: https://we.tl/t-0U5LxXXxib

Cătălina FRÂNCU a studiat Arhitectura ın
̂ Româ nia ș i la Paris. In cadrul Trienalei a
vorbit despre „Case pentru Mileniali”:
„Lucrarea mea se focusează pe punctul de vedere al
oamenilor născuți între 1980 și mijlocul anilor '90,
cunoscuți ca Mileniali, o generație care a experimentat
progresul tehnologiei, începutul globalizării și o
facilitate de a călători pe care părinții lor nu au avut-o
înainte. Dar nu este vorba doar despre călătorii. E din
ce în ce mai des întâlnit ca oamenii să trăiască dincolo
de granițele țării în care s-au născut. Putem afirma cu
siguranță că pentru expatriații contemporani
cuvântul «acasă» a încetat să mai aibă conotația de
acum 20 de ani.”
Link video: https://we.tl/t-I5CnrAtCnd

Daniele GARANCINI, nă scut la Milano ın
̂ 1993, student la Filosofie la Universitatea
de Stat din Milano, a prezentat „Acasă e acolo unde agă ți pă lă ria (dacă ai una)”:
„Expresia «acasă » este una indexială , adică sensul
ei poate varia ın
̂ funcție de cel care o rosteș te. De
asemenea «acasă » este o lume indexială cu un
buchet uimitor de atribute. Pot să folosesc acest
cuvâ nt referindu-mă la apartamentul unde am
crescut ș i ın
̂ care nu mai stau de multă vreme sau la
locul ın
̂ care locuieș te familia mea pe care o vizitez
nu mai des de cinci ori pe an ș i de unde ın
̂ cerc să
evadez după nu mai mult de cinci zile. Sau ıl̂ pot
folosi pentru spațiul unde, de regulă , dorm ș i de
unde ın
̂ cerc să fug de fiecare dată câ nd pot, pentru
că e un oraș incredibil de plictisitor”.
Link video: https://we.tl/t-ILVpnijuJK
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Andreea ROBU-MOVILĂ, doctorandă ș i asistent universitar la Universitatea „Ion
Mincu” Bucureș ti, a prezentat „De la Habitat la… Habitè le”:

„O bună parte din bursele de migrație din
s e c o l u l a l X X- l e a s - a c o n c e n t r a t p e
modalitățile prin care migranții s-ar putea
adapta la noul lor mediu, un proces variat care
se referă, de cele mai multe ori, la asimilare,
integrare, încorporare sau inserție, dar foarte
puține studii s-au focusat în acest sens pe
conceptul de «acasă» și la calea prin care
aceștia și-ar putea împământeni existența
peste hotarele internaționale”.
Link video: https://we.tl/t-CYpAH6ECku
Jakub SALIHOVIC a studiat engleza ș i filosofia la Universitatea din Sheffield ș i la
Universitatea din Hong Kong, ș i a absolvit recent un masterat ın
̂ Cultura ș i
Mentalitatea Europeană la Londra. Prezentarea lui s-a intitulat „Estetică + Patrie: o
lectură teoretică a monumentelor lui Miodrag Zivkovic din Bosnia ș i Herțegovina”:
„În Balcani, «acasă» este un termen regenerabil.
Imaginează-ți locuirea într-un imperiu care se
prelinge într-altul; decesul unei împărății și nașterea
unei republici socialiste; să fii familiarizat cu o singură
casă pe care să o vezi distrusă și reconstruită cu noi
idealuri, aspirații și decorată cu noi simboluri.
Blocurile muncitorești sunt înlocuite de centre
comerciale, stelele roșii cu un drapel albastru.
Noțiunea de «acasă» în Bosnia e și mai complicată”.
Link video: https://we.tl/t-ABlFnTvpdJ

Gențiana Cristina DUMITRAȘCU, absolventă a Universită ții de Arhitectură ș i
Urbanism „Ion Mincu” cu doctoratul la aceeaș i universitate, a prezentat „My building
block. O poveste arhitecturală secvențială ”:
„Fiecare lider al regimurilor totalitare se credea
simbolul ultimului nivel atins de umanitate, al
evoluției tehnologice ș i arhitecturale ș i, prin urmare,
propuneau un nou tip de arhitectură , definit prin
construcții mari ș i uniforme, renunțând la cercetă ri
stilistice, la confort sau la studii sociale. In contextul
realismului socialist, arhitectura a devenit, ca oricare
artă , un alt instrument dictatorial ș i o continuă
decepționare a beneficiarului”.
Link video: https://we.tl/t-y1Uvzcax9g
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Francesca ZANOTTO, doctor în arhitectură, urbanism și design interior și
asistent universitar la Milano, a prezentat „Non-building architects”:
„În lumea contemporană, rolul arhitectului este pus
sub semnul întrebării, opinia largă declamă că este în
criză. O disciplină formulată, de peste 2000 de ani, în
jurul ideii de stabilitate, utilitate, frumusețe a fost
percepută până astăzi «drept fundamentul
activităților de construcție, de zidire a spațiilor
vizibile». Curentul recesiunii globale, al sărăciei
resurselor, digitalizarea multor servicii pun sub
semnul întrebării necesitatea unui translator fizic al
activității arhitecturale”.
Link video: https://we.tl/t-RmkQX9hr3d

Sofia-Cristina GEORGESCU, absolventă a Ș colii de Arte „Nicolae Tonitza”, secția
Design Ambiental, ın
̂ prezent studentă la Universitatea de Arhitectură ș i Urbanism
„Ion Mincu”, a vorbit despre „Bucureș ti - casa unui pantomim care ș i-a lepă dat masca”:
„Spunem că, în Bucureștiul nostru plin de contraste,
«acasă» a devenit un loc al sărăciei, metaforic sau
literal. Dar oare chiar există un «acasă»? Este ceva
material, este doar în interiorul nostru, vom găsi
aceasta și în altcineva sau este soarta noastră să
căutăm asta încontinuu, să acumulăm obiecte și
memorii ale unor obiecte nicicând-trăite?”.
Link video: https://we.tl/t-v06ex2rs6q

Alexander KERSKIY, arhitect rus, colaborator al Studioului Milanez Piuarch ș i
cofondator al echipei creative Der Mystische Monolith, ș i Maria MARKUS, arhitect din
Moscova care activează ın
̂ domeniul designului arhitectural ș i planificare urbană , au
prezentat „In drum spre casă . Dinamica locuințelor contemporane din perspectiva
fenomenului de «acasă » ın
̂ Rusia”:
„«Acasă » este unul dintre conceptele socio-culturale
fundamentale ș i reflectarea pe acest subiect
provoacă riscul de a fi prea universali ș i haotici. Prin
urmare, chibzuind asupra structurii narative, am
decis să ne concentră m doar pe câ teva dintre
aspectele lui ın
̂ contextul contemporan post-sovietic
din Rusia, ı̂ncercâ nd să oferim cititorilor câ teva
observaț i i concise care să reflecte cele mai
importante caracteristici ale spiritului acestui timp”.
Link video: https://we.tl/t-8W9uNPhK4v
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Bettina-Evelin VARGA, studentă la Arhitectură ın
̂ Timiș oara, interesată ın
̂
restaurarea ș i conservarea patrimoniului material ș i imaterial, ș i-a prezentat lucrarea
intitulată „Arhitectura ca permis: utopia unui tă râ m al nimă nui”:
„Arhitectura este materializarea unei ordini specifice
prin crearea mediului înconjurător. Prin urmare,
știința arhitecților se concentrează, în primul rând, pe
felul în care ar putea materializa și pune în ordine
permisiunile pe care și le dau lor înșiși, satisfăcând în
timpul ăsta cerințele impuse pentru a crea un mediu
favorabil”.
Link video: https://we.tl/t-jyerL1cURv

12 octombrie

«Home» - inside and out | «Home» - made by time
Sâmbătă, 12 octombrie 2019, a avut loc Conferința „«Home» - inside and out | «Home» - made by
time”, susținută de Ricardo Flores (Spania), la UAUIM. Link video: https://we.tl/t-G4WATGfQsM
Ricardo FLORES: „«Acasă» realizată prin familiaritate, definită prin experiență de-a lungul
timpului, ne poate permite să reflectăm asupra proiectelor de reutilizare adaptivă în care am fost
implicați, cum ar fi noul «Sala Beckett», International Drama Centre din Barcelona. Ne-am gândit
că ceea ce încă mai rămăsese cuprindea amintirile fostei Cooperative, așa că am decis să nu
demolăm, acceptând ruina ca un nou punct de plecare, o nouă viață pentru vechea clădire. A fost un
caz de moștenire emoțională la fel de mult ca moștenirea fizică și, prin urmare, eforturile noastre au
fost să păstrăm aceste amintiri în interiorul clădirii. Aceasta este o decizie de proiectare de o
importanță ideologică majoră, deoarece pentru noi ideea de patrimoniu nu provine de la pater, nu
poate fi impusă de sus, ci apare din timp și din experiență, din ceea ce este radical colectiv”.
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„A-ți face cuibul: trup, casă, minte”, de Sarah ROBINSON
După această conferință foarte apreciată, a fost lansată cartea „A-ți face cuibul: trup, casă, minte”, de
Sarah ROBINSON (USA/Italia - președinte al sesiunii de Discursuri Critice), tipărită la Editura
Fundației Arhitext Design, în 2019. Înregistrarea video poate fi descărcată AICI.

Arpad ZACHI a fă cut o scurtă introducere
ın
̂ temă , cu o observație personală ın
̂
calitate de editor al volumului:
„Am citit această carte de două ori și, de fiecare dată,
cu mare plăcere. O simt așa de parcă ar fi scrisă de
mine. Am citit-o ca pe o carte care mă reprezintă și pe
mine, ceea ce gândesc, ce simt și cred despre
arhitectură”.

„Cartea Sarei Robinson vine de departe. Drumul ei
spre arhitectură nu-și atinge niciodată ținta. Nici nu
vrea și nici nu trebuie. Fiindcă treptat, citind-o, ne
reamintim ceea ce știam de mult: că țintele care
merită căutate sunt cele care nu pot fi niciodată
atinse. Cartea Sarei Robinson e povestea așezării
noastre în lume, povestea modurilor în care
experimentăm lumea. E o pledoarie pentru regăsirea
sinelui, minte și trup deopotrivă. Minte întrupată,
dispersată în corpurile noastre, intrând continuu în
rezonanță cu mediul. Și, tot precum drumul, cartea
are nevoie, întâi de toate, de un ritm propriu, de un
ritm bun. Ritmul e limpede și convingător: cele 12
scurte capitole deschid fiecare câte o temă de reflecție,
ne conduc pe calea lor proprie sau ne readuc uneori pe
același făgaș. Sunt strânse împreună de la începutul și
sfârșitul cărții. Cuibul păsării leagă, explică și
ordonează totul”.

Vladimir VINEA, autorul postfeței

Sarah ROBINSON a vorbit despre
experiența pe care i-a adus-o scrierea
acestei că rți:
„Am scris această carte acum 10 ani și este un act de
creație la fel ca și construcția unei clădiri. Cartea a
pornit de la experiența mea personală, de la un fel de
expresie a vieții care lipsește în arhitectură, pentru că
eu am început din direcția filosofiei. Probabil toți ați
citit «Poetica spațiului», a lui Bachelard. Acolo există o
referire la păsări, care pe mine m-a impresionat mult,
pentru că măiestria lor în a-și construi cuibul
depășește net orice construcție umană”.
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13 octombrie

Conferință susținută de Sarah ROBINSON
„Casa vorbește vulnerabilității noastre,
interdependenței noastre înnăscute, amenință
simțul nostru de neînduplecare și separare. Casa este
un nod al opozițiilor profunde - făcându-ne să punem
la îndoială importanța rădăcinilor versus libertatea,
localul versus universalul, tradiția versus inovația,
continuitatea versus schimbarea, femininul versus
masculinul, socialul versus personalul, natura versus
cultura, speranța versus refugiul, fereastra larg
deschisă versus pereții ce ne apără. Explorarea
sensului de acasă este o șansă să ținem seama de
aceste nedumeriri nu ca opoziții ce nu pot fi
reconciliate, ci ca polarități dătătoare de energie, ce
ne îmbogățesc înțelegerea faptului că arhitectura
poate nutri simțul de apartenență și poate crea
locuri ce își merită titulatura de acasă”.
Link video: https://we.tl/t-0U6PjTZoD6
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Pe 13 octombrie 2019, la Teatrul Național din București, au avut loc mai multe evenimente dedicate
Trienalei și anume conferința doamnei Sarah ROBINSON, perfomance-ul Dianei ROTARU și
ceremonia de premiere a eseurilor din cadrul concursului „Discursuri Critice”.

Performance muzical
Diana Rotaru cu Ansamblul SonoMania și Corul Sound

Diana Rotaru cu Ansamblul SonoMania și Corul Sound, condus de Voicu Popescu, au asigurat un
performance muzical înainte de ceremonia de premiere a eseurilor. Link video.

Ceremonia de premiere a eseurilor
din cadrul concursului „Discursuri Critice”
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Membrii juriului au fost:
arhitect Ștefan Cristian Popa - România/ Regatul Unit al Marii Britanii - (câștigătorul ediției
anterioare)
arhitect Ștefana Grădinariu - România/ Regatul Unit al Marii Britanii - (câștigătoarea ediției
anterioare)
compozitoarea și filosoful Caterina di Cecca - Italia
arhitect Marko Sančanin - Croația
arhitect Arpad Zachi - România (directorul Trienalei)
arhitectul și cercetătorul Vladimir Vinea - România
arhitect Doru O. Comșa - România/Elveția
criticul de artă Mădălina Mirea - România

Câștigătorii concursului „Discursuri Critice”:
link video: https://we.tl/t-7odGWUKlue

Secțiunea Articole Teoretice:
Andreea ROBU-MOVILĂ și Monika PIETROSIAN,
autoarele eseului „De la Habitat la… Habitèle”
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Secțiunea Eseuri Libere:
Sofia-Cristina GEORGESCU, autoarea eseului „București - casa unui pantomim
care și-a lepădat masca”, și Gențiana Cristina DUMITRAȘCU, autoarea eseului
„My building block. O poveste arhitecturală secvențială”

Premiu special:
Alexander KERSKIY și Maria MARKUS, cu eseul „În drum spre casă. Dinamica
locuințelor contemporane din perspectiva fenomenului de «acasă» în Rusia”
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IN MEMORIAM
Arhitect Diplomat
Erol GAFAR
(1955 - 2019)

Cu adâncă durere în suflet
vă informăm că la 2
noiembrie 2019 a plecat
dintre noi dragul și iubitul
nostru coleg de grupă Arh.
Erol Gafar.
Absolvent al Promoției 1982
al UAUIM, profesor în anii
mari: prof. dr. arh. Toma
Olteanu, asist. Arh.
Constantin Barsan.
Sincere condoleanțe soției,
arh. Michaela Gafar și
familiei îndoliate și să-i dea
bunul Dumnezeu odihnă și
pace veșnică, după sufletul
său bun și mereu vesel.

Arh. Florin Buzatu, OAR RUR
UAR ASAQ
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GÂNDURI LA INAUGURAREA
Centrului de Cultură Arhitecturală
(sediul sucursalei Sibiu a UAR)
de arh. Dorin BOILĂ
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Este primul centru cu acest nume - menit să devină renume, dar mai are un frate în același
registru cultural: Filiala OAR Sibiu-Vâlcea, tot într-o clădire-monument din nucleul medieval al
Sibiului. Au fost prezenți prieteni profesioniști din Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, mulți din
București, în frunte cu președintele UAR, Ileana Tureanu, dar și doamna Astrid Fodor, primarul
orașului, ca donator de excepție al acestui spațiu istoric. Am ascultat cu interes ce au spus
proiectanții, constructorii și o parte dintre designerii contributori la aspectul final al Centrului arh. Liviu Gligor, ing. Dana Coman (patroana firmei și echipei de constructori Old Residence),
donatori dintre membrii filialei și, mai ales, arh. Mircea Țibuleac, președintele sucursalei Sibiu, cel
care a coagulat energiile și potențialul ce au putut duce la rezultatul final.
Programul acestui centru stă sub semnul Confluenței Artelor, dorind să fie o gazdă favorabilă
manifestărilor cu tematică arhitecturală și ale artelor cu care aceasta se înfrățește - așadar ne
așteptăm la seri culturale, expoziții, conferințe cu prezentări foto-video, ale creatorilor arhitecți,
artiști plastici, muzicieni și literați din Sibiu și din întreaga țară! Cred că cel mai bine ar fi să
promovăm integrarea artelor, trans-disciplinaritatea și antropologia urbană - ca rezultat al
eforturilor breslei noastre de a contribui la asanarea spirituală a societății de azi, începând cu
asigurarea coeziunii creatorilor din toate breslele!
Sper să devină un nou „acasă” pentru creatorii sibieni - un fapt subtil și fermecător subliniat
de Mircea Țibuleac când și-a strâns în juru-i nepoții, ca o imagine a resurselor sufletești
fundamentale, cea mai bună energie prin care se și justifică lupta noastră spirituală!
Președintele filialei OAR Sibiu-Vâlcea, arh. Cristian Șandru, zicea: acum avem două sedii și
mereu aceeași dilemă - spații prea mici pentru evenimente majore și prea mari pentru cele curente
(inclusiv cheltuielile...). Noi vrem să credem că noul C.C.A. va fi la fiecare eveniment sau întâlnire
profesională suficient de încăpător, până la arhiplin!
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„URBANISMUL CA O PRADĂ”
gânduri la dezbaterea publică
a unui proiect de urbanism
de arh. Dorin BOILĂ
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Inspirat de o sintagmă literară românească din secolul trecut, prin acest titlu vrem să
deschidem un orizont colocvial mai aproape de bazele noțiunii de urbanism.
Din toată desfășurarea ultimelor două decenii în proiectare-avizare-execuție, la scară urbană,
rezultă că sunt necesare clarificări - pentru toți actorii implicați, mai ales că multe decizii se iau de
către comisii având în componență persoane fără studii de urbanism, sistematizarea teritoriului sau
a traficului. Ne aflăm tocmai într-o perioadă de accelerare a mișcărilor pe piața imobiliară, în
rețeaua de trafic sau rețele edilitare și chiar în structura administrativă a rețelei de așezări (relații
între proprietari funciari, zone metropolitane, concentrarea unor mari structuri urbane în paralel
cu diminuarea drastică a celor mici și mijlocii...).
În asemenea perioade de explozie urbanistică, greu de controlat și într-o societate așezată pe baze
solide, primii sacrificați sunt FACTORII INTANGIBILI ai fenomenului urbanistic, tocmai aceia
care dau specific și echilibru, decență și sustenabilitate procesului urban. Prin faptul că nu se percep
direct și sunt greu cuantificabili (contabilicește vorbind...) ei sunt eludați atât în proiectare, cât și în
procesul decizional, de avizare, ca să nu mai amintim de renunțările și modificările în transpunerea
pe teren!
Iată o listă scurtă cu acești factori determinanți pentru procesul urbanistic:
Valorile identitare (parte a scării de valori care conturează spiritul locului - Genius Loci);
Sociologia urbană;
Antropologia urbană;
Tradițiile comunitare (vechi și noi);
Peisajul cultural (cu specificul său european al Peisajului Cultural Creștin - care încă nu se
învață la școală și nu e trecut nici în Convenția de la Florența - 2000).
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Azi se pun în mișcare cantități colosale de materiale, fonduri financiare și energie (apropo de
amprenta de carbon...) și toate astea în timp prea scurt pentru o analiză aprofundată. Urmările - iată
doar primele trei pe listă:
1. Insuficiente studii și simulări - într-un proces atât de dramatic ca și acela al implantului urban.
2. Debalansare a intereselor privat-imobiliare vs. interese comunitare și norme urbanistice (de
obicei, insuficient procesate la nivel de PUG)
3. Pierdere de încărcătură semantică și de amenitări spațiale.
La toate acestea putem adăuga o observație generală de antropologie urbană: viteza cu care
grupurile umane se adaptează vidului de sens și valoare comunitară este remarcabilă... Acest
fenomen este foarte avansat în țările occidentale, unde se pot deja evalua marile schimbări de natură
sociologică, adevărate modificări de paradigmă a vieții urbane - de la situația în care oamenii s-au
adunat de milenii în comunități mai complexe ca să trăiască mai bine, am ajuns la aceea în care
grupuri mari de orășeni părăsesc marile aglomerații din cauza modului de trai! Evident că în marile
centre rămân cei care nu sunt deranjați de urbanismul fără sens și care descurajează coeziunea
comunității...
Majoritatea proiectelor urbanistice de astăzi, în majoritatea țărilor europene, NU rezolvă
cerințele minimale de:
Păstrare a unui nivel decent de SENS și AMENITATE URBANĂ - prezența elementelor de
ierarhie, dominantă, euritmie, simetrie, coerență urbanistică etc.
Organizarea teritoriului și construcțiilor pe cvartale sau vecinătăți de mărime conformă,
chiar și în situația când locuințele constituie doar 50% din totalul edificatului nou (între care
prevederea ca până la serviciile de frecventare cotidiană să poți merge pe jos, fără să ieși din cvartal).
CENTRE SPIRITUALE la un număr normat de unități de locuire. Inclusiv investitorii privați
trebuie să recunoască necesitățile non-financiare ale unei comunități, doar nu se
demolează/construiește pentru roboți industriali... Aceste necesități se referă la grădinițe-școli,
biserici, biblioteci-mediateci, cluburi pentru seniori ș.a.
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SPAȚII PENTRU CONTACT SOCIAL. Acest tip de coeziune comunitară dinamică are loc
doar prin deplasare pietonală, care s-a dezvoltat și segregat numai pe străzile de tip tradițional (ca un
contra-exemplu, sibienii se pot gândi la trotuarul de pe Bd. M. Viteazul care lonjează lamele de P+10
dispuse în sistem „parc” - prevedere stupidă a Chartei de la Atena, 1933).
Străzile tradiționale prezintă o succesiune firească, organică, a spațiilor de servicii oferite
trecătorilor - în interiorul acestor spații are loc al doilea tip de contact social urban, anume între
locuitorul parohial și cel ce intermediază serviciul, comercial sau de alt gen, lucrător ce devine un
familiar pentru membrii comunității. Asemenea contacte sunt excluse în spațiile tip mall, după cum
bine știm cu toții.
Din toate aceste motive, analiza și dezbaterile soluțiilor la proiectele PUG, PUZ și PUD care
vor modifica în următorii ani Sibiul trebuie făcută cu asistența unui colectiv de specialiști dedicați
identității și calității vieții în acest oraș.
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de arh. Mircea ȚIBULEAC

Dezbatere profesională - 12.11.2019_Sibiu - PUZ
„Restructurare urbană - Dezvoltare activități comerciale
cu caracter terțiar și dezvoltare rezidențială"
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Vineri am participat la dezbaterea publică de la Primărie și am plecat extrem de îngândurat,
în principal, în calitate de cetățean al Sibiului, deoarece nu am formație de urbanist. Bunul simț și
multiplele conferințe la care particip mă fac să fiu însă foarte îngrijorat de ce ni se întâmplă în
prezent în Sibiu.
Trist sunt pentru că și vinerea trecută, pe 1 noiembrie, când, participând la conferința
URBAN CONCEPT organizată la Sibiu, am deslușit concluzia conferinței. Exprimată direct sau nu,
participanții au ajuns la constatarea că, de fapt, în România nu se mai face urbanism autentic.
Interesul mercantil imediat al dezvoltatorilor imobiliari a întunecat judecata unor colegi arhitecți
care profită de nepriceperea marii mase „vânzând” soluții frumos ambalate, dar care sunt adevărate
bombe cu ceas.
Filmez des conferințele noastre. În 20 octombrie s-a terminat Trienala de la București, unde
am filmat două săptămâni la rând. Cu această ocazie, am constatat că am avea mult de învățat chiar
de la colegii arhitecți din fostele țări comuniste.
De ce nu apelăm la instituția concursului de arhitectură?
Stând vineri seara pe la ora 17.30, după consultarea de la Primărie, într-o coadă nesfârșită pe
Strada Autogării, am realizat că nu știu ce să mai cred despre filozofia acestui PUZ și, în general, a
acestei febre a îndesirii urbane cu orice preț.

Un regretabil fapt consumat
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Părerea mea, pe care o voi trimite și doamnei primar și doamnei arhitect-șef, este:
1. Ca principiu general, nu mi se pare că Sibiul are nevoie în acest moment de un ritm accelerat
de mărire forțată a populației!
Riscăm să repetăm nenorocirea adusă de industrializarea forțată a anilor'70, când s-a umplut
Sibiul cu locuitori „prima generație la oraș” care, precum învățasem noi în școală, au un
comportament cu totul ciudat. Chiar dacă ei erau cetățeni de frunte în mediul lor de viață, în context
urban s-au manifestat negativ abătându-se de la normele unei conviețuiri urbane normale. Acest gen
de tranziție de la țară la oraș trebuie să se facă treptat. Acele persoane aflate în minoritate puteau fi
asimilate fără ca societatea, în ansamblul ei, să sufere.
În prezent deja traversăm o etapă în care în Sibiu au migrat în număr alarmant de mare
cetățeni din județele subdezvoltate care, așa cum o simțim cu toții, ne deranjează prin
comportament, mai ales în trafic. Cel mai mare dezastru adus de aceștia a fost mărirea aberantă a
cererii de locuințe, care a dat „apă la moară” dezvoltatorilor imobiliari și colegilor noștri de breaslă
certați, la rândul lor, cu bunul-simț și etica profesională.

Un regretabil fapt consumat
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Ținând cont de aceste constatări care se materializează printr-o degradare accelerată a
calității vieții în municipiul Sibiu, eu aș susține ideea ca pe maidanele rezultate din dezafectarea
industriilor sibiene, din interiorul orașului, să nu se mai construiască deloc, lăsând deschisă
posibilitatea unor dezvoltări urbane ulterioare, când lucrurile vor intra în normal și când migranții
actuali vor lăsa în urma lor măcar o generație. Până atunci să avem pe acele amplasamente edificate
parcuri cu locuri de joacă, dotări pentru manifestări culturale, în așa fel ca evenimentele culturale să
se petreacă și în altă parte decât în Piața Mare sau Piața Mică. Acele maidane pot deveni oaze verzi în
care populația Sibiului să poată să se plimbe, să alerge și să-și învețe copii să meargă pe bicicletă. Ar
trebui să beneficieze de acest gen de condiții și alte măcar 4-5 zone ale orașului, fără să trebuiască să
ieși până în Muzeul ASTRA din Dumbrava ca să ai liniște și aer curat. Aceste oaze le văd legate între
ele cu o rețea de piste de biciclete, fără să mai atingă carosabilul ocupat de mașini.
Aceste condiții ar da calitate vieții și ar obișnui cetățenii să lase mașinile în parcare sau să nu mai
cumpere 2-3 în fiecare familie.
2. Dacă, după studii la scara întregului oraș, am vedea că ne permitem luxul să mai construim,
comenzile planurilor de urbanism ar trebui inițiate de Primărie prin concursuri de arhitectură
internaționale. Numai administrația orașului, dacă reprezintă cu adevărat interesele cetățenilor
autohtoni, ar putea fundamenta teme de proiectare lipsite de interese meschine care duc la câștig
mare și imediat. Trebuie privit cu responsabilitate în viitor și la confortul locuirii, în principal.
Numai acest gen de planuri de urbanism, ferite de efectele dezastruoase ale societății de consum, să
fie oferit dezvoltatorilor imobiliari.

ATENTAT 1

Complot de atentat

ATENTAT 2

De păstrat
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3. Ca apreciere de detaliu, consider că trebuie interzise categoric construirea de accente
verticale în apropierea Centrului Istoric și pe o rază de cel putin 5 km față de acesta. Trebuie studiate
culoarele de vizibilitate spre Zona Istorică a Sibiului caracterizată de o minunată siluetă accentuată
doar de turnurile bisericilor din centru. Vederea siluetei Sibiului de la distanță, când te îndrepți spre
el din vest, fie venind pe DN 1 sau pe autostradă, trebuie controlată permanent ca să nu fie tulburată
de accente noi de înălțime.
Acest lucru trebuie văzut a fi respectat obligatoriu în cazul PUZ-ului din zona studiată între străzile
Autogării și Distribuției, dar asta numai dacă se dovedește absolut necesară această dezvoltare. În
prezentarea de la primărie acest aspect a fost evitat prin prezentarea unor scheme care nu au inclus și
acest unghi de vedere.
În concluzie, părerea mea este că trebuie să se dovedească sigur necesitatea acestei dezvoltări
și fără un concurs național sau internațional să nu se tragă o concluzie pripită. Motivele le-am
enumerat la punctul 1. Nu consider firesc și în niciun caz etic ca planurile de urbanism să fie
comandate arhitecților de către beneficiarii lor. Nu s-a întâmplat până în prezent ca interesul
individual al unui dezvoltator să se potrivească interesului public. Dezastrele urbanistice edificate
în ultimul timp și cele în curs de ridicare demonstrează fără excepție acest lucru.
Sunt președinte al Comisiei de Disciplină a OAR în al treilea mandat de 4 ani și vreau să vă
mărturisesc că sunt foarte mâhnit de ceea ce am ghinionul să văd că se întâmplă în breasla noastră.
Acesta este alt subiect și nu este cazul să-l deschidem cu această ocazie.
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„CETATEA”
NOTE DE ANTROPOLOGIE URBANĂ LA SIBIU

de arh. Dorin BOILĂ
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Orașul nostru a fost faimos în ultimele 600 de ani ca un bastion de apărare a comunității din
interior – aceea care l-a construit drept pavăză, perfect adaptată vremilor tulburi din evul mediu.
După trecerea perioadei de invazii străine, de molime aduse din pustiurile Asiei sau de molime
politice din pustia cancelariilor europene, Cetatea și-a păstrat caracterul de pavăză a comunității
pentru că în sufletele locuitorilor ea avea acest destin ! Apărarea se întâmpla mai întâi în conștiința
cetățenilor, abia mai apoi se materializa în ziduri puternice, în arme iscusite și strategii inteligente !!
Aceste esențiale învățăminte ale istoriei nu mai sunt percepute de către locuitorii de astăzi ai
Sibiului drept călăuze morale și comunitare – oamenii secolului 21 (născuți deocamdată în sec. 20)
nu mai au o scară naturală de valori sociale… Și nu-și dau seama cât pierd, ei și orașul pe care
încearcă să-l mențină viabil, prin lipsa unui asemenea ghid spiritual! O scară naturală a valorilor
comunitare ar implica angajamente remarcabile ale cetățenilor spre transformarea orașului într-o
reală comunitate de suflet:
lumea și-ar da seama că a locui împreună într-o așezare milenară este o sărbătoare și un
privilegiu!
a duce mai departe ideea de Cetate spirituală este o ocazie pentru toți locuitorii de a trăi mai
frumos și mai demn tocmai în situația unei crize profunde a lumii contemporane!
este un prilej de a încerca solidarizarea diferitelor categorii de populație pe subiecte
importante în viața Cetății, pe sfidările contemporaneității în contextul specific unui oraș cu inimă
medievală, cartiere de secol XVIII. – XIX. în jurul acesteia și cartierele măierimii românești (sec.
XVIII), prelungite în a doua jumătate a sec. XX. prin cartiere-dormitor cu blocuri.
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Din punct de vedere al stării de coeziune comunitară, astăzi ne aflăm sub nivelul Cetății din
perioada medievală… Sigur, populația a devenit mult mai mozaicată, deci și mai eterogenă moral și
spiritual, având în plus pecetea epocii tehnologice, cu retragerea credinței și a practicii Creștine în
adevărate noi catacombe…
Urmările se văd la tot pasul. Toate neîmplinirile din menținerea orașului într-o stare decentă
vin de la insuficienta implicare a locuitorilor sibieni – implicare afectivă în primul rând și apoi prin
acțiuni; sigur că ideea voluntariatului a fost pervertită în comunism și oamenilor li se pare că n-ar
mai avea „rost” să facă acte gratuite în folosul comunității… Pe când tocmai astăzi ar fi de folos să ne
construim, în sufletele noastre, o Cetate de rezistență contra alienării, contra dezbinării, contra
lipsei de solidaritate!!
Nu merită să trăim într-un oraș în care s-au depus atâtea straturi istorice de viață comunitară
exemplară și să nu continuăm această tradiție – tradiție care nu mai ține de etnie, de determinante
sociale sau de context istoric.
O zicere înțeleaptă, înscrisă în multe biserici luterane, arată că „Dumnezeu este cea mai
puternică Cetate!”. Să dea Domnul să înțeleagă asta și cei care intră în aceste biserici doar ca
turiști…◊
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SALVAREA SATULUI ROMÂNESC
2019 - ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC ȘI AL FRUNTAȘILOR SĂI
(PROGRAMUL ANIVERSAR ANUAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE)

de arh. Dorin BOILĂ
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Partea mai interesată de „rădăcini și de aripi” dintre creatorii-arhitecți ai României consideră
că zona rurală, mai ales satele care au păstrat în ființa lor identitatea noastră culturală, merită toată
atenția cetățenilor creștini - de la vrednicii locuitori și producători agricoli la specialiști și
guvernanți! Considerăm că țara posedă, la ora actuală, numai două șanse de a se ridica - demn și cu
rost - din starea în care a adus-o comunismul în ultimii 80 de ani:
Readucerea Legii creștine în casele și așezările noastre
și
Regenerarea zonei rurale românești
Cu cât instituțiile statului, abilitate în mod normal să prezinte proiecte și mijloace de realizare
a lor, nu-și respectă aceste îndatoriri, cu atât inițiativele și realizările Bisericii Ortodoxe Române ies
mai în evidență, ca un alt fel de șansă a poporului, binecuvântată de Dumnezeu! Proclamarea acestui
an, de către Sfântul Sinod, spre omagierea, dar și lucrarea practică pentru ridicarea comunităților
rurale, este cu atât mai folositoare reașezării societății noastre în normalitate cu cât tocmai în acest
areal de locuire și cultură s-a plămădit ființa etnică a românimii.
Este momentul să amintim excepționalele observații ale Părintelui Dumitru Stăniloae, care
în lucrările sale despre Ortodoxie și românism arăta drama națiunii care suferă „...atenuarea
răspunderii pentru soarta neamului, transformat într-o masă de indivizi, unitatea nefiind
menținută de legi morale, ci de legi administrative; pierderea viziunii sacramentale a lumii prin
slăbirea puterii de înrădăcinare într-un (anume) pământ” (Ilie Moldovan/1993/Actualitatea
gândirii Pr. D. Stăniloae).
Subiectul regenerării zonei rurale în țara noastră este discutat din când în când, oricum prea
rar, și de obicei neprofesional.
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Sunt trei domenii specifice intrând sub această incidență:
1.
SPIRITUL oamenilor care locuiesc satele, care să ducă mai departe tradiția, de locuiremuncă-credință (greu de lucrat/salvat spiritele !!...) Aici se așază și Patrimoniul cultural imaterial tradițiile nescrise, tezaurul care, viu fiind, se transmitea și transforma mereu, atunci când zona
rurală era mai vie!
2.
PEISAJUL CULTURAL, și toate monumentele naturii, arealele biodiversității - ca un tezaur
de neînlocuit, pentru că este imposibil de refăcut, de reconstruit tehnologic!! Și ca să fim și mai
preciși, noi vorbim în România despre Peisajul cultural creștin, care nici nu apare în Charta
Peisajului lansată la Florența în anul 2000 și adoptată de legislația noastră în 2002.
3.
CONSTRUCȚIILE ȘI OBIECTELE de artă și meserie, adică nu numai patrimoniul aflat pe
niște liste, ci și „știința de a face”, tezaurul tehnologic ca o expresie completă - a unor stadii tehnice, a
unor opțiuni strategice, a unei solidarități comunitare exemplare!!
Astfel că SALVAREA trebuie să cuprindă și păstrarea condițiilor de mediu, și asigurarea
condițiilor economice-legislative, și modificările necesare în programa școlară pentru zona rurală și
în programele guvernamentale specifice. Ce se poate face urgent în această idee? Iată:
O legislație de creditare preferențială;
Asigurarea transparenței finanțării europene;
Protejarea strictă a teritoriului, proprietății funciare, a solului și subsolului ca RESURSE
NAȚIONALE NEVANDABILE;
Avantaje pentru păstrarea/întreținerea patrimoniului construit și peisager;
Proiecte-pilot, sprijinite de stat chiar dacă sunt inițiative private: sate-model/construcții și
epurare ecologică/tehnologii noi, ieftine/șantiere model de restaurare/ateliere etnologice etc. Doar
avem tradiția de renume mondial în interbelic a Școlii sociologice de la București.
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Pentru că, doamnelor și domnilor, zona rurală este un TERITORIU STRATEGIC al țării, mai
ales într-o zonă aflată în franjurile unor imperii (vechi și noi…). Un teritoriu strategic nu se
gestionează prin câteva programe aruncate în sertare și legislație inoperantă!! Prea puțin se dezbate
importanța maximă a gestionării teritoriului prin - rețeaua de localități/exploatații agricolesilvice/zone de rezervații. Prin anii '70-'80 ai secolului trecut (exact, în perioada comunistă!) la
Universitatea clujeană (prof. dr. Ion Aluaș) se mai discuta, la cursuri și seminarii, despre importanța
strategică a ocupării teritoriului național (inclusiv în zonele montane) și a susținerii rețelei de
localități!!!
Aceste PROCESE, desfășurate teritorial, trebuie cuprinse în programe și proiecte, ele
determină evoluția comunității locuitoare pe-acolo și determină specificul segregat natural pe
întreg teritoriul!! Nu ele împiedică așa-zisa dezvoltare, prin te miri ce proiecte de speculă
imobiliară...
Din neglijarea acestor procese de locuire-producție-loisir a comunităților în teritoriu rezultă
grave consecințe: depopularea munților (atât de primitori, în fond, pe teritoriul României !!),
decăderea zonelor agrosilvice prin defrișare, prin neglijarea îmbunătățirilor funciare, prin monocultură pe termen lung (dezastre identice cu acelea din zonele mono-industriale...). Prin utilizarea
tradițională-înțeleaptă a teritoriului românii au dezvoltat o rețea de așezări care știau să colaboreze
cu mediul fără să-l agreseze. Până la intervențiile barbare ale istoriei, această pânză de sate, cătune,
târguri, cetăți și conace s-a înscris perfect în geografie, lucru ce se mai păstrează și azi în câteva zone
rurale de pregnantă frumusețe - Maramureșul de munte, unele culmi ale Apusenilor și Bucovinei,
Subcarpații Olteniei și Prahovei, câteva locuri din Banat și Dobrogea, zone mai retrase din arealul
transilvan de colonizare saxonă.
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Există târguri (azi orășele) dezvoltate smerit la intersecții de drumuri comerciale, sate de
câmpie și de văi montane, dar și extraordinarele mijloace „urbanistice” de a folosi teritoriul cum
sunt cătunele în munții mai neprielnici marilor așezări, sau gospodăriile (fermele) risipite, care
„binecuvântau” spații aparent severe cum sunt culmile montane la peste 1.000 m. altitudine sau
câmpiile nesfârșite din vestul și sudul țării! Ce păcat că astăzi copiilor nu li se povestește despre aceste
moduri de viață, de muncă și credință, care au fost cătunele, „crângurile” cu „grădini mutătoare”,
conacele cu ferme parcă pierdute în câmpie sau printre vii și livezi!!
IMPLANTURILE contemporane în spațiul rural trebuie studiate în școli, mai ales în cele din
zonele respective și în cele care formează specialiști (se cere de zeci de ani înființarea unei Facultăți
de Arhitectură pentru zona rurală...). Spre a favoriza implantări organice, conform tradiției
verificate sute de ani, a unui dialog fertil cu mediul! Iată câteva contraexemple românești:
Satele maramureșene, oșene, bistrițene, mărginene, unde s-a ras arhitectura din lemn și s-au
ridicat vile imense fără de stil (sau „stil” Strehaia...).
„Stațiunile” Rânca (de pe șoseaua zisă „transalpina de Carpați”) și Păltiniș (da, vechiul
paradis din Cindrel, „gestionat” de municipiul Sibiu...), care au reușit performanța să urce pe
splendide culmi montane bucăți de neo-mahalale, cu termopane albe, inox și piatră „naturală” din
beton!! Evident, fără atât de necesara intenție de ierarhie urbanistică, poli de activități, segregare a
circulației, separări vegetale etc.,etc.
Avem urgentă nevoie de o legislație care SĂ APERE TERITORIUL NE-URBANIZAT! Ca să
apere societatea românească în ansamblu de erorile (intenționate sau nu) ce-i macină stabilitatea!
Să putem păstra organic satele moștenite, repopulând și generând micro-producție agricolă
și industrială de cea mai înaltă calitate!! Să putem construi acele stațiuni de recreere pentru spirit și
trup, care, departe de a agresa peisajul, să fie CRESCUTE DIN EL! ȘI DIN REALITATEA ACESTUI
NEAM!!
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ÎNTÂLNIRILE COLOCVIALE DE LA DRĂGUȘ – OCTOMBRIE 2019
„Conservarea patrimoniului cultural imaterial – la 90 de ani
de la cercetarea monografică a satului Drăguș de către
echipele acad. Dimitrie Gusti”

de arh. Dorin BOILĂ
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Titlul rubricii noastre se referă la faptul că, dată fiind situația Moldovei de peste Prut, o
participare din așa-zisa „republică Moldova” transformă un eveniment științific intern românesc
într-o afacere internațională...Din fericire, colocviul a fost extraordinar de reușit, atmosfera a fost
familială și n-am avut nevoie de traducători în limba română!
De la început vreau să accentuez faptul că și prin această manifestare se adeverește realitatea
că societatea civică poate suplini ceea ce instituțiile dedicate (teoretic) ale statului nu fac, nici în
momente aniversare !! Mai mult, spun deschis și cu acest prilej: un eveniment major în istoria
culturii noastre naționale, care implică priorități științifice și ilustrează un status politic al Regatului
României Mari (perioada interbelică) este supus sabotajului mediatic, cum sunt toate evenimentele
care privesc IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ, ISTORIA NOASTRĂ DINAINTE DE COMUNISM,
PATRIOTISMUL ROMÂNESC!
Inutil să mai spun că nici un reprezentant din mass-media regională sau națională nu a fost
prezent (oficial...) și deci această aniversare și inițiativă pentru o vastă acțiune ulterioară nu a ajuns
la cunoștința marelui public !!
Acest eveniment, științific și spiritual, a putut fi organizat doar prin efortul deosebit al
primarului comunei Drăguș – dl. Cornel Greavu, împreună cu întreg Consiliul Local comunal.
Proiectul a fost derulat de Primăria Drăguș și cofinanțat de Consiliul Județean Brașov, un punct de
mare prestigiu pentru acest Consiliu!
Omul care a fost generatorul și fermentul acestui eveniment a fost sibianul dr. ecolog
Dumitru Ungureanu, care a sublimat implicarea naturală meseriei sale pentru diversitate ecologică
într-o implicare spre coerență spirituală prin comuniune intelectuală!
Așa ne putem da seama că tocmai în anii ce-i parcurgem avem de reconsiderat și fructificat
miile de acțiuni, evenimente și realizări spirituale epocale, împlinite în perioada interbelicului
românesc, și care ajung pe rând la aniversări centenare!
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Exact în acest sens, echipa organizatoare din Transilvania a evaluat posibilitatea studierii
acelor inițiative sociologice-monografice – antamate de intelectualii elitei bucureștene interbelice,
în contextul existenței României Mari – ca un (ultim) prilej de regenerare a lumii rurale actuale,
supusă unui proces de destructurare mult mai complex...
Iată lista participanților-conferențiari la acest colocviu:
1. Primăria satului CORNOVA, cu sediul în localitatea Cornova, raionul Ungheni, (azi în
Republica Moldova), reprezentată de către domnul Ștefan ROȘCA, în calitate de primar,
2. Primăria Comunei DRĂGUȘ, cu sediul în localitatea Drăguș, județul Brașov, reprezentată
de domnul Cornel GREAVU, în calitate de primar,
3. Primăria Comunei Fundu Moldovei, cu sediul în localitatea Fundu Moldovei, județul
Suceava, reprezentată de domnul Tudor ZDROB, în calitate de primar;
4. Primăria Comunei Goicea Mare, cu sediul în localitatea Goicea, județul Dolj, reprezentată
de domnul Dumitru MARCU, în calitate de primar;
5. Primăria Comunei Nereju, cu sediul în localitatea Nereju, județul Vrancea, reprezentată de
domnul Toader GEMĂNAȘ, în calitate de primar;
6. Primăria Comunei Rușețu, cu sediul în localitatea Rușețu, județul Buzău, reprezentată de
domnul Florin SNAE, în calitate de primar;
7. Primăria Comunei Șanț, cu sediul în localitatea Șanț, județul Bistrița Năsăud, reprezentată
de domnul Ioan SZABO, în calitate de primar;
Lista comunelor-pilot care au avut în anii *930 primele monografii rurale complete mai
cuprindea și com. Runcu, jud. Gorj, dar primarul respectiv nu a onorat colocviul.
8. Institutul Național al Patrimoniului, cu sediul în București, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 16,
reprezentat de dir.conf.dr.arh. Ștefan BÂLICI, în calitate de manager, prin dna. dr.Corina
MIHĂESCU;
9. Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, cu sediul în București, Șoseaua Kiseleff, nr.
28-30, sector 1, reprezentat de dir.conf.univ.dr. Paulina POPOIU, în calitate de manager, prin dna.
dr. Georgiana ONOIU.
Participanții independenți au fost următorii:
Dr. ecolog Dumitru UNGUREANU – Sibiu
Dr. sociolog Zoltan ROSTAȘ – Brașov – ultimul participant în viață din echipele monografice
gustiene !
Conf.univ.dr.econ. Vasile ȘOIMARU – Acad. de Studii Economice din rep. Moldova,
Chișinău
Conf.univ.dr.sociolog Gheorghe ROȘCULEȚ – Fac. de drept și sociologie, Univ. Transilvania
- Brașov
Dr. Ligia FULGA – Muzeul de Etnografie Brașov
Ing. Mihai BELOIU – Șeica Mare (jud. Sibiu), nepot al acad. Dimitrie Gusti
Arh. Dorin BOILĂ – B.I.A. arh. D. BOILĂ , vicepreș. Filiala Uniunii Arhitecților din
România - Sibiu
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Participarea multor locuitori din comuna Drăguș a fost de asemenea entuziastă – de la munca
voluntară pentru organizare și bună desfășurare a colocviului, la pregătirea unor evenimente festive:
dansuri cu ansamblul de copii și tineri din sat, luări de cuvânt emoționante ale directoarei și
profesorilor Școlii generale, ale unor fruntași ai comunității și din partea familiei bătrânului cojocar
Dumitru Sofonea – „tezaur uman viu” pe lista UNESCO (acum bolnav), chiar o pereche de miri a
căror căsătorie civilă a fost oficiată de primarul Greavu, în curtea Muzeului Etnografic sătesc
„Dimitrie Gusti”, cu aproape toți nuntașii îmbrăcați în costumele populare specifice locului, fără a
uita Preotul ortodox care a oficiat parastasul pentru pomenirea lui Dimitrie Gusti, la care biserica a
fost neîncăpătoare !
Pentru a sintetiza scopul și motorul spiritual al acestei întâlniri extraordinare, în condițiile de
astăzi, prezint punctele inițiale și apoi finale din documentul semnat de toți primarii prezenți:
Autoritățile comunelor cercetate și specialiștii prezenți la colocviu au subliniat:
1.
Importanţa cercetărilor monografice realizate de către echipele interdisciplinare,
coordonate de către academicianul Dimitrie Gusti, asupra localităților reprezentate de actualii
primari.
2.
Importanța cercetărilor monografice pentru dezvoltarea durabilă a celor 8 localități.
3.
Identificarea de bune practici pentru dezvoltarea satului românesc actual.
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1.
Înființarea unei asociații.
2.
Continuarea promovării rezultatelor cercetărilor monografice interbelice.
3.
Continuarea cercetărilor sociologice.
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În continuare vă prezint părți semnificative din luările de cuvânt ale participanților:
Comuna RUȘEȚU (jud. Buzău) – pe teritoriul comunei a fost unul dintre cele 12 Domenii
Regale înterbelice, complexe agro-industriale pilot pe sistem american, care constituiau cele mai
avansate modele economice și sociale pentru lumea rurală a Regatului Român, care ar fi dus la
adevărata înflorire meritată de satele noastre (curmată de venirea invadatorilor ruși...).
Relevant este faptul că acolo toate parcelele și Domeniul Regal însuși erau marcate prin Cruci de
hotar, care au dispărut între timp cu desăvârșire! Aceeași soartă a avut-o Castelul Regal de vânătoare,
demolat complet ! Trebuie spus mereu că demolarea caselor vechi din zona rurală, înlocuirea lor cu
construcții noi fără identitate, nu este o simplă „înlocuire naturală”, ci iată că de fapt continuă o
anihilare de tip comunist a Spiritului locului, a specificului identitar al zonei noastre rurale – cel mai
sigur păstrător al etno-tradiției noastre !!
Arhitecții și istoricii mai au mult de luptat pentru răspândirea noțiunilor de restaurarereabilitare-conservare, pentru a face locuibil-confortabil habitatul tradițional.
Com. CORNOVA ( jud. Ungheni, rep. Moldova) – toată lumea din sală a așteptat cu emoția
intervenția celor de peste Prut. Primarul Ștefan Roșca (venit cu soția, profesoară, și fiul IT-ist) a
arătat cum echipele monografice de la București au început studiul în zona Cornova în 1931 (vedeți
și „Hotarul cu Cetăți” – pr. Dimitrie Bejan, edit. Doxologia, 2010).
Din acel areal Ctin Brăiloiu cu studenții săi au înregistrat pe cilindri de ceară peste 400 de piese folclorice inedite; din
acest tezaur Maria Tănase a preluat cunoscutul „Bun îi vinu* ghiurghiuliu” – vă dați seama câte
comori mai zac pe acei cilindri – depozitați la institutul național din București...). Echipele
studenților gustieni au construit în acele veri Căminul cultural, ce lipsea în Cornova. Clădire
demolată în 1985 !! Primarul a mai vorbit despre efortul intelectualilor rămași în comună de a păstra
și susține spiritul tradițional românesc în zonă, mai ales după anul 2000, când a început și acolo
exodul celor mai tineri și întreprinzători locuitori...
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Dr. sociolog Zoltan ROSTAȘ – Brașov – ultimul participant în viață din echipele monografice
gustiene, a făcut cea mai pertinentă legătură între acele campanii extraordinare de cercetare-acțiune
și contextul contemporan nouă; dl. Rostaș a spus că o asemenea întâlnire, cum a fost organizat
colocviul drăgușan, este cu totul excepțională –„Gusti n-a avut parte de așa-ceva !” „Aș zice că astăzi
începe Deceniul Drăgușului.Sper să ajungem la 100 de ani!” „Acum 90 de ani aici au venit 90 de
cercetători – specialiștii cei mai buni și studenții cei mai buni ! Aproape prea mulți pentru o cercetare
liniștită !”
Dl. Rostaș a vorbit apoi despre mentorul său – pentru meritele și energia sa, D. Gusti a devenit
în scurt timp ministru, apoi președinte al „Fundațiilor Regale Principele Carol II”, iar în 1939 a fost
Comisar pentru Regatul Român la Expoziția mondială de la Paris (ultimul eveniment internațional
pe timp de pace...). Gusti a făcut mereu imensul efort ca să se continue cercetarea sociologică prin
asistență complexă în zona rurală a Regatului, cu puncte nodale în Căminele culturale – puțini
români mai știu că prin Fundațiile Regale de atunci s-au construit mii de asemenea cămine, care erau
proprietatea statului. În aceeași idee, Gusti a organizat pentru toamna 1939 Conferința
internațională de sociologie la București, un eveniment ce aducea recunoașterea priorităților
științifice românești pe plan mondial – dar izbucnirea celui de-al doile război mondial a anulat
conferința...
Concluzia sociologului gustian este că, datorită campaniilor monografice, locuitorii satelor
cercetate s-au descoperit pe ei-înșiși și și-au valorizat potențialul local !
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Conf.univ.dr.sociolog Gheorghe ROȘCULEȚ, de la Universitatea brașoveană, fiu al Țării
Oltului (com. Șinca) – a vorbit despre „Rânduiala în satele românești” arătând că satul românesc mai
păstrează chiar și acum tipare de viață perfect valabile. Rânduiala era principiul ordonator, dând
echilibru și solidaritate în comunitatea sătească. Astfel a avut lumea țărănească consistență pentru a
răzbate prin vremi ! „Au rezistat ispitei de a se pierde”...
Un detaliu din arhitectura satului – „orice stâlp de pridvor este ordonator” – nimic din ceea ce
omul a implantat cu spirit în vatra satului nu strică peisajul ( Mircea Vulcănescu). L. Blaga, studiind
comparatist, spunea că satele românești par mai dezordonate decât cele săsești – dar asta pentru că
țăranul român a lăsat mai multă libertate materialului, rânduiala sa profundă fiind structurată pe
principiile intangibile, imateriale, de ierarhie și de timp al împlinirii !
În aceeași idee, dl. Roșculeț a vorbit despre travaliul serios și plin de roadă ce se făcea la țară,
din zori și până-n seară, conform observației de antropologie a lui Mircea Vulcănescu: „Munca la sat
ține isonul vieții”. Sau, cum demonstra și C.Rădulescu-Motru: „Munca țăranului pare o liturghie” –
pentru că toate se fac după Lege și la timpul lor !
Savantul Ernest Bernea (evreu trecut la ortodoxie!) a arătat în studiile sale, contemporane cu
cele ale lui D. Gusti, că rânduiala prezentă în viața satului românesc a răzbit să salveze comunitățile
din secole de tragedii politice, a transgresat economicul în social și apoi în spiritual. Este concluzia
asupra acestui proces, specific unei civilizații complexe, de a urca determinantele economice, ale
muncii private și în colectivitate, către buna organizare social-comunitară, pentru a ajunge la
determinantele spirituale , în acord cu Legea Creștină – aceea care a fost totdeauna temelia
românității! „Idealul generației interbelice – a avea o oglindă” pentru a nu greși drumul”. Sau cum
spunea poetul Nichita Stănescu: „ într-un Ideal îți speli chipul, să nu fie obosit ”.
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Arh. Dorin BOILĂ (vicepreședinte Sucursala Sibiu a Uniunii Arhitecților din România) –
pentru colocviu am pregătit eseul pe care îl postez separat. Pentru că nu l-am citit în fața asistenței,
dau câteva dintre punctele subliniate pe marginea eseului:
- am dorit expres să evoc faptul că manifestarea de la Drăguș este în consonanță cu „Anul
omagial al Satului românesc și al fruntașilor săi” – proclamat de Patriarhia ortodoxă română pentru
2019. De ce insistăm asupra acestui aspect ? Pentru că este vorba de urgența păstrării identității
noastre etnice și naționale!! Aici revenim la marea idee a lui Mircea Eliade despre „eterna
reîntoarcere” la origini, la patternurile fondatoare, exact premisa și scopul cercetării structurilor
comunității rurale românești, și nu numai.
- iac-așa participăm la marele „război nevăzut”, în care adversarii Adevărului creștin sunt și
adversarii unității românești ! Patrioții se regăsesc (atunci ca și acum) în preceptele lui Gusti pentru
ridicarea și coeziunea societății românești: „Adevăratul patriotism nu este cel verbal sau legislativ ci
este acela serios, temeinic, când faci știință românească și pe baza acesteia propui reforme
românești.”
Legat de obligativitatea cercetării problemelor națiunii: „Am pășit la propunerea serviciului
social obligator (1935 – 39) la sate, pentru oricine vrea să profeseze în Țara românească – pt. doctori
înainte de a practica medicina, pt. preoți înainte de a căpăta parohie, pt. învățători și profesori
înainte de a obține catedra, pt. orice licențiat ! Șase luni să-și îndeplinească această datorie către Țară
și către Neam !”
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De reținut că în acele timpuri 80% din populația Regatului trăia la sate.
- marea problemă a zonei rurale la noi este situația demografică ! Nu este nevoie doar de
stabilizarea populației la sate, ci mai ales de stabilizarea celor tineri, apți să aibă familii numeroase.
Evident că o reușită remarcabilă ar fi creșterea acestor viitori părinți în familii creștine normale, care
să aibă grijă de acel Ideal de care vorbeau Bernea, Gusti, Nichita Stănescu...
- Școala Sociologică de la București, dezvoltată de D. Gusti a generat paliere de cercetare
remarcabile: dacă mentorul ei a pornit pe studiul multi-disciplinar, partenerii săi Mihai Pop și
Anton Golopenția au avut propuneri de inter-disciplinaritate, pentru ca geniul Școlii, bănățeanul
născut la Zărnești, Ion Ioniță, care a și cercetat la Drăguș, să propună contextualizarea regională ! Un
membru al Școlii, retras la Sibiu, Cornel Irimie, a luptat pentru înființarea și în acest oraș a unui
Muzeu al Satului, după model gustian, dar l-a ridicat în cele din urmă la rangul de ilustrare a
componentei tehnice-economice a habitatului rural, până la conceptul complex de Muzeu al
Civilizației Rurale !
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O sesiune aparte în cadrul Colocviului a avut ca temă „Tezaurele Umane Vii”, o sucesiune de
prezentări absolut emoționante despre țăranii din toate cele 7 comune participante, care ilustrează,
prin talentele lor native și îndelung șlefuite, comorile spirituale imateriale și materiale generate în
lumea rurală românească. Iată câteva aspecte din prezentări și filme aduse de către participanți:
- cojocăritul – meșterul Sofonea din Drăguș (BV), ajuns la apusul vieții sale, a fost evocat de o
urmașă din familie.
- măscarul Terțiu din Nereju (VN) a adus și măști realizate de curând.
- tot din Nereju este și meșterul Caba, care se ocupă de prelucrarea fină a lemnului, iar
Ansamblul folcloric „Chipărușul” ne-a încântat cu un spectacol video asupra „ritualului de trecere”,
păstrat probabil de milenii în comunitățile de sub munții Vrancei.
- din Fundu-Moldovei (SV) am vizionat o remarcabilă prezentare a obiceiurilor legate de
jocul „Arcanul”, un dans extrem de vechi, probabil derivat din antice „ritualuri de inițiere” ale
adolescenților – păstrătorul acestui tezaur este Dorin Cocârță, dansator și violonist ajuns la 84 de
ani, conducătorul neobosit Ansamblului folcloric Arcanul din Fundu-Moldovei.
- comuna Șanț (BN) ne-a prezentat două ansambluri țărănești – dansatorii de la Ansamblul
„Izvorul Someșului” și cei ce perpetuează Teatrul Nescris țărănesc, condus pe vremea lui Gusti de
vestitul C-tin Iugan.
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La încheierea acestui capitol doresc să vă împărtășesc câteva comparații foarte interesante,
legate de prezența aceleiași coregrafii în folclorul românesc și la alte două popoare de la antipozii
Europei: delegația primăriei Șanț (BN.) povestea despre dansul secerișului la ei, care cuprinde o
înaintare a șirului de femei și executarea unei piruete la un moment dat; le-am spus că exact aceeași
înlănțuire de figuri există la dansuri feminine din perioada de Sânzian (Nașterea Sf. Ioan
Botezătorul – 24 iunie) în Portugalia. Iar legat de dansurile feciorești din nordul Moldovei, am
vorbit despre faptul că Jocul Călușarilor, prezent în toate regiunile României, are un corespondent
aproape identic în nordul Angliei (zona Cotswold), inclusiv legarea pantalonilor cu clopoței și
dansul cu bâtele !
Merită să vă prezint programul general pregătit de organizatori pentru toți invitații
colocviului:
Prezentarea delegațiilor din cele 7 localități cercetate de echipele gustiene.
Vizitarea Mănăstirii brâncovenești din Sâmbăta de Sus, cu Muzeul de icoane și obiecte vechi,
inclusiv cu Epitaful Sf. Fecioare pictat de Ieromonah Arsenie Boca, fost stareț al mănăstirii.
Expoziție cu postere și fotografii din vremea campaniilor monografice.
Colocviu „Importanța cercetărilor monografice pentru dezvoltarea turismului cultural”
Work-shop „Tezaure umane vii”
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Standuri de promovare a produselor locale ( din cele 7 localități participante) și obiecte
artizanale cu vânzare.
Work-shop „Valori de patrimoniu cultural imaterial”
Spectacol cu artiști din cele 7 comune prezenți la colocvii.
Protocol de colaborare între primăriile comunelor participante, organizatorii colocviilor,
instituțiile statului responsabile în domeniu – pentru promovare, atragere de fonduri și schimb de
bune practici spre o dezvoltare rurală durabilă.
Parastas pentru Dimitrie Gusti și familia sa – în biserica ortodoxă a satului.
Doamna dr. Ligia Fulga din Brașov a pregătit și o remarcabilă expoziție de panouri (text și
foto) „Profesorul Dimitrie Gusti în memoria Drăgușului” – recuperarea memoriei unui sat, a
evenimentelor semnificative pentru această comunitate rurală, cum a fost campania de cercetări
multidisciplinare efectuată de monografiști în satul Drăguș în anii 1929, 1932 și 1937.
„Este un prilej de a aduce în prim plan... ipostaze ale unei mentalități speciale, regăsite până
astăzi în sat... datorată acelor intelectuali pasionați și aplicați pentru profesiile lor... percepuți ca
fiind solidari cu țăranii din Drăguș.”
Drăgușul beneficiază de o bogată literatură științifică... documentație foto și muzicală...
păstrate la Muzeului satului și la Institutul de Etnografie și Folclor „C-tin Brăiloiu” din București. Nau fost însă analizate sistematic amintirile și aprecierile drăgușenilor ... legate de munca
cercetătorilor gustieni și post-gustieni.
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În anii 2000-2001 Muzeul de Etnografie Brașov a realizat campanii în sat, pentru
înregistrarea urmelor monografiștilor interbelici; multe dintre amintirile copiilor și tinerilor de
atunci sunt transmise celor mici de azi, ca o zestre de familie (un real tezaur de oralitate).
Fotografiile oferite localnicilor sunt păstrate cu mare grijă printre valorile familiilor respective; cu
acele prilejuri, prof. D. Gusti a fost naș la două nunți, s-a organizat „claca popii”, C-tin Brăiloiu și
Harry Brauner au realizat sute de înregistrări audio (cu fonograful de epocă), unii studenți au
măsurat și desenat gospodării, construcții și obiecte ale țăranilor, alții au oferit consultații
oamenilor, iar veterinarii animalelor; în aceeași perioadă s-a inaugurat Căminul cultural și Școala
generală din Drăguș – a fost o ilustrare a concepției integrate gustiene de studiere a satului românesc
în Regatul întregit !
Așa cum a conceput D. Gusti procesul cercetărilor, și din satul Drăguș s-a ales o casă
tradițională spre a fi transferată în noul Muzeu al Satului realizat pe malul Herăstrăuluila București.
Acolo s-au deplasat și familii drăgușene, pentru demonstrații ale activităților din vatra satului,
cojocari și țesătoare măiestre, inclusiv cu ocazia serbărilor Fundației Regale. Acești „ambasadori” ai
satului au adus apoi în Drăguș noi informații și modele social-economice, „au contribuit la
afirmarea conștiinței de sine a propriei identități rurale... de care au putut fii mai mândri...toate
acestea ducând la o adevărată emancipare a comunității rurale transilvănene ” – în raport cu noul
proces de evoluție politică și economică a Regatului României Mari.
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DRĂGUȘUL ASTĂZI – un pliant bine realizat, prin grija primăriei, prezintăistoria complexă
a acestei așezări și bogăția ei economică și spirituală:
Prima atestare documentară – sfârșitul sec. XIV.
1789 –atestarea primei biserici ortodoxe din lemn.
1896 – construirea actualei „catedrale” ortodoxe a Țării Oltului.
1910 – construirea bisericii greco-catolice.
1929 - este „satul în care s-au pus bazele sociologiei românești”
Muzeul etnografic „Dimitrie Gusti” prezintă o parcelă cu întreaga gospodărie specifică
românilor din sudul Transilvaniei.
2004 – Drăgușul redevine ad-tiv comună
2015 – devine „Sat cultural”: prin tradiții specifice locului și noi provocări pentru localnici și
vizitatori – cojocăritul / țesutul, mai ales la război – costumul popular este unic în sudul transilvan / Colindatul „irozilor” / „Ceata de feciori”- perioada iernii / Sărbătoarea „Buzduganul” – perioada
secerișului / „Nunta drăgușană” / Festivalul „Sufletul Satului” – ianuarie / Zone pentru activități de
loisir – „Aventura Parc Drăguș”, „Labirintul din lanul de porumb”, pârtia de schi / Tabăra
„Homeschooling” – activități integrate de școală în natură, vacanță activă, autogospodărire
turistică.
Pentru toate acestea, fostul precum și actualul primar din Drăguș, Cornel Greavu, merită din
plin laudele și încurajările noastre !
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Am fost martori și de această dată la un eveniment ce mai adaugă o cărămidă la edificiul
Reunirii Basarabiei cu Țara – prin munca firească și inteligentă a oamenilor de bună-credință de pe
ambele maluri ale Prutului!
Ideea, desfășurarea și succesul acestor Colocvii, îmbrățișând fermentul adus de sibianul dr.
ecol. D. Ungureanu, sunt o dovadă a implicării și eficienței FRUNTAȘILOR SATULUI DE ASTĂZI !!
Pentru finalul articolului preiau câteva fragmente dintr-un eseu asupra prezentului și viitorului
satului românesc de Răzvan Bucuroiu (Lumea Credinței 11/2019):
În deceniile 7 și 8 din secolul trecut... sacrul era încă prezent în axa de valori a satului
românesc, era funcțional, producea efecte în viața imediată a oamenilor (chiar dacă intervenise în
viața comunității rurale și agresiunea comunistă, prin colectivizare -migrația forței de muncăpauperizare). Dimensiunea religioasă... dădea tonul, dădea măsura vieții. De la timpul liturgic la
anotimpul recoltei, de la vremea măritișului la marile praznice de peste an, de la obiceiurile legate de
casă, animale, ogor, până la vestimentație și rigorile alimentare ale posturilor – toate se circumscriau
Bisericii, învățăturii ei, predaniei și tradiției apostolice...
„Muzeul Țăranului Român” din București..., reluat după mulți ani de către Horea Bernea...
demonstrează că... despre o CIVILIZAȚIE este vorba aici și, mai mult, despre o Civilizație a Crucii !
„Totul este CRUCE la țăranul român !” pare să spună Bernea, prin muzeul căruia i-a dat viață...O a r e
astăzi... mai poate fi Crucea o ofertă de nerefuzat pentru comunitate, dar și pentru fiecare suflet în
parte? Mai poate Crucea (re)genera o civilizație? Desigur! Iar faptul că Biserica este prezentă
nemijlocit între oameni garantează o posibilă și dorită reușită. Biserica și oferta ei spiritualcivilizațională este șansa satului românesc!
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