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- Țara în care toate clădirile publice vor fi
construite din lemn în proporție de 50%
- Crearea unui pol de dezvoltare Braşov-Sibiu
- Centrul vechi al municipiului Baia Mare va fi
reconfigurat

IN MEMORIAM
- SANDU ȘTIURCĂ (1957-2020)
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INFO 1

MONUMENTELE ISTORICE
ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA
DE ARH. CRISTIAN CIOMU · PARTEA A II-A

Ca un oraș care își respectă
trecutul, încercând să îl
introducă în pulsul
prezentului, Primãria
Municiliului Craiova şi-a propus
în perioada 2008- 2015 să
amenajeze CENTRUL ISTORIC
ZONA PILOT – LIPSCÃNIA
CRAIOVEI.
Zona este definitã de douã
repere istorice cunoscute de
craioveni ca RĂSCRUCIUL MIC
şi RĂSCRUCIUL MARE două
intersecţii de strãzi (uliţe)
unde se formau nişte
adevãrate pieţe, servind pentru
vânzarea alimentelor şi a
peştelui erau legate printr-un
„şir întreg de prăvălioare
adăpostind inevitabilele
cârciumi, bragagii, vânzători
de zaharicale turceşti, opincari
şi lumânărari".

RESTAURARE CENTRUL ISTORIC ZONA
PILOT – LIPSCÃNIA CRAIOVEI
În afară de rolul comercial, RĂSCRUCIURILE
erau importante repere urbane, puncte de
întâlnire şi dezbatere liberă a problemelor
politice şi culturale ale oraşului, adevărarte
AGORE URBANE în care pulsa inima oraşului.
Între RĂSCRUCIUL MIC şi HANUL POROINEANU
se întindeau boiangii, cojocarii şi cismarii
„groşi” (strada ROMÂNIA MUNCITOARE – şi
LAHOVARY) după care veneau ilicarii.
Între RĂSCRUCIUL MIC şi HANUL POROINEANU
se întindeau boiangii, cojocarii şi cismarii
„groşi” (strada ROMÂNIA MUNCITOARE – şi
LAHOVARY) după care veneau ilicarii.
De la RĂSCRUCIUL MIC (acum Piaţa Buzeşti),
spre apus, până la întretăierea străzii UNIRII cu
LIPSCANI şi MADONA DUDU, unde se forma
RĂSCRUCIUL MARE, se întindeau bogasirii sau
cojocarii „subţiri”, braşovenii şi lipscanii cu
mărfuri de lux „din lăuntru”.
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Negustorii din TÎRGUL CRAIOVEI şi mai

Zona se prezenta ca o alternanţă de

ales LIPSCANII (cei ce aduceau mărfuri de

străzi pietonale întrerupte de străzi

la Lipsca - Leipzigul de azi) au fost

carosabile care fragmentau şi

adevăraţi ambasadori ai Craiovei, aducând

aglomerau zona cu maşini şi o mare

în oraş ideile şi civilizaţia occidentală,

densitate de edificii cu valoare

producând mari schimbări social –

architectural – istoricã mare.

culturale, reflectate în obiceiuri, obiecte,

Calitãţile estetice şi ambientale

îmbrăcăminte, dar şi în arhitectura

oscileazã ca valoare funcție de

prăvăliilor proprii, care capătă la stradă o

acurateţea stilisticã, compoziția

imagine inspitată din arhitectura

faţadelor, configuraţia volumetricã,

occidentală păstrând în interior geamlâcul

vechimea.

balcanic-oriental.
ANALIZĂ. SITUAŢIA EXISTENTĂ VECHIMEA
FONDULUI CONSTRUIT PE BAZA
ELEMENTELOR STILISTICE

ANALIZĂ. SITUAŢIA EXISTENTĂ CONCLUZII PRIVIND TIPURILE DE
INTERVENŢIE ASUPRA FONDULUI
CONSTRUIT PERMISE

POTENŢIAL DE INTERVENŢIE ASUPRA CIRCULAŢIILOR
ÎN VEDEREA REABILITĂRII ŞI PUNERII ÎN VALOARE

(proiect nr. 1626
/2008 SC GETRIX SA
– Craiova)
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AMENAJAREA CENTRULUI ISTORIC–
LIPSCÃNIA CRAIOVEI 2015
Inaugurarea centrului vechi negustoresc al
orașului Craiova a fost în luna mai 2015.
Centrul istoric este pietonal, sunt băncuţe,
coşuri de gunoi cu scrumieră, plăcuţe cu
denumirile străzilor de ieri şi de azi, felinare,
iar spaţiile verzi sunt umplute cu flori.
Întreaga zonă central - istorică reprezintă o
pondere de 5,06% din suprafaţa oraşului şi
are o suprafaţă de 380 ha. Zona pilot studiată
în cadrul PUZ-ului şi care face obiectul
studiului are o suprafaţă de 12,5 ha
reprezentând o pondere de 3,28% din zona
central-istorică a oraşului. În cadrul
strategiei locale de dezvoltare durabilă,
regenerarea culturală şi reconturarea
identităţii locale au fost identificate ca
obiectiv strategic având ca prioritate
revitalizarea centrului istoric al municipiului
Craiova. În prima etapă, se propune
reabilitarea structurii rutiere şi de utilităţi

Consecinţele aşteptate în urma acestor măsuri
sunt: revitalizarea mediului de turism şi afaceri
din zonă şi reabilitarea infrastructurii sociale.
Materialele, exprimările grafice, mobilierul
urban, modul de tratare al spaţiilor (scuaruri,
piaţete) precum şi funcţionalităţile zonei se
integrează cu zonele învecinate şi spiritul
istoric care a guvernat zona. Amenajările
încearcă să echilibreze elementele istorice cu
discontinuitățile perioadei comuniste şi
intervențiile de după 1989 în atmosfera unei
perioade expresive 1900.
Astfel, tratarea pavajului face referire la
importanța și materialitatea istorică a străzilor.
Strada Lipscani, pavată cu granit în nuanțe
calde cu stereotomie aleatorie amintește de
lemnul utilizat pe vremea când strada era
cunoscută drept Podul Târgului. Ulițele de dos,
nepavate, sunt marcate prin utlizarea unui
granit uniform gri-verzui. Răscruciul mic sau
Răscruciul de pește, actuala Piață Buzești,
prezintă un mix policrom, amintind funcțiunea
sa dinamică de punct de confluență al orașului
cu zona Dunării.
„Atmosfera de an 1900”, denumită şi la Belle
Époque a fost a fost tema proiectului de
reabilitare, propus de autorităţile locale
craiovene, iar lucrarile realizate aici au costat
76,079,005.88 lei şi au constat în îmbunătățirea
infrastructurii urbane din centrul istoric al
Municipiului Craiovei care să asigure atât
conservarea și perpetuarea moștenirii cultural
istorice și arhitecturale a oraşului, cât și
creșterea calității vieții şi atractivităţii zonei
atât pentru populaţia locală, cât şi pentru
persoanele aflate în tranzit pe teritoriul
orașului.

(esplanade pietonale, piaţete, mobilier urban,
alimentare cu apă, canalizare, energie
electrică - iluminat public, reţea video).
Străzile Lipscani, România Muncitoare şi
Fraţii Buzeşti, de rezonanţă în vechea Bănie,
sunt şi axele principale ale noului centru
istoric al Craiovei al cãrui renovare într-o
primă etapă a fost finalizatã şi inaugurat în
anul 2015, dar continua fiind un proces
complex.
Proiectul a prevãzut o zonă amplã pietonală
cu străzi pavate cu granit, mobilier stradal cu
de epocă, felinare, fântâni şi statui.

Piaţa Buzeşti a redevenit „Rãscruciu
Mic” o piațã în care se organizeazã
evenimente cultural artistice.
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Proiectul a propuns următoarele
obiective specific:
- Imbunătățirea infrastructurii
urbane în curs de degradare din
Centrul istoric al polului de
creștere prin modernizarea a
23.230 mp spații publice urbane
(străzi, trotuare) și amenajarea a
1.254 mp spații verzi;
- Conservarea stilului arhitectural
caracteristic zonei cu refacerea
fațadelor, pereții proaspăt
zugrăviți, dar și atenția către
detaliile ascunse. Curțile
interioare, prispele cu geamlâc și
beciurile care au o vechime mai
mare decât cea a imobilelor nu au
fost reabilitate.
- Montarea unui mobilier urban
adecvat;
- Creșterea siguranței publice în
cadrul Centrului istoric al
municipiului Craiova prin
amplasarea a 42 camere video de
supraveghere în zonă.

În piața Buzești au fost amplasate cinci statui de
bronz pentru care s-a organizat un concurs
național având ca temă personaje din anii 1900.
Statuile, în mărime naturală, permit
interacțiunea cu trecătorii și relaționarea
utlizatorului contemporan cu perioada din care
aceste personaje provin.

Refacerea pavajului de pe strada
Nicolaescu-Plopșor, s-a realizat cu
impregnarea granitului din zona
Bibliotecii „Alexandru şi Aristia
Aman“ cu o substanță care nu
permite apei să treacă.

Demolarea gardului din fier forjat ce
împrejmuia Biserica „Sfântul Ilie“ de
la intersecția străzilor Lipscani cu
Nicolaescu-Plopșor şi transformarea
terenului care înconjoară biserica în
piaţetă publică a fost o soluţia care a
fost supusã unui concurs organizat
de Ordinul Arhitecţilor din România
OAR – filiala Oltenia, unde au fost
prezentate mai multe proiecte.
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Organizarea concursurilor arhitecturale este un exemplu de bunã practicã pentru cã
se pot analiza mai multe idei din care sã rezulte soluţia cea mai potrivitã.

Proiectul premiat propune integrarea curţii bisericii Sf. Ilie în spaţiul urban adiacent
prin înlăturarea gardului, dar în acelaşi timp sã se pãstreze rolul acesteia în noua
amenajare prin intervenţii discrete, grãdini, plasate pe marginea sitului, care mizeazã
pe prezenţa limitei şi a elementului natural. Se creazã un loc al taifasului, unde poţi sta
cu prietenii privind strada mereu agitatã a târgului.
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În final, a fost aleasã o variantă de
sintezã rezultatã din proiectele
care au fost apreciate şi premiate
de un juriu format din arhitecţi
specialişti din Bucureşti şi
Craiova.
Elementele de mobilier urban și
iluminat stradal sunt preluate
direct din materiale istorice
originale.

Stâlpii de iluminat sunt inspirați de cei

Majoritatea lucrărilor din zona aceasta au

636 de stâlpi originali instalați în centrul

făcute cu bun gust și cu ideea principală de

Craiovei în 1896 odată cu înființarea

a readuce atmosfera anilor 1900 în prezent.

Uzinei Electrice. Băncile, executate după

Artistul plastic Lucian Irimescu a coordonat

modelul celor din parcul Romanescu, au

elevi ai Liceului de Artă Marin Sorescu și au

fost introduse în Craiova în 1902 de

realizat picturile de pe calcanele clădirilor

arhitectul E. Redont, fiind o copie fidelă a

Centrului vechi al Craiovei, adevărate opere

băncilor pariziene din zonele de loisir de

de artă, una dintre acestea fiind plasată în

pe malul Senei.

Piaţa Buzeşti și luminată noaptea de

Elementele de signaletică preiau estetica

reflectoarele din paviment. Zidurile moarte

firmelor comerciale specifice perioadei

ale clădirilor au prins viață, aici, în Centrul

de inspirație și redau toponimica istorică

vechi al Craiovei și participă activ la viața

a străzilor cronologic și grafic.

Craiovei.

Magazine cochete, bistrouri, restaurante cu terase atrag ca un magnet, cofetării, magazine
de suveniruri aduc însetați de mâncăruri alese, de băuturi răcoroase, însetați de petrecerea
timpului cu prietenii, într-un cadru retro istoric sau atemporal, deci investiţia aceasta este
un succes pentru viaţa social-culturală a Craiovei.
Detaliile care au zăcut ascunse timp de decenii au ieşit la lumină, arhitectura deosebită și
impresionantă, care zăcea ascunsă sub stratul gri de tencuială şi praf, toate aceste sunt un
exerciţiu care reprezintă păstrarea istoriei, armonizată cu prezentul.
Amenajarea și reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric a creat o nouă zonă de atracție
în oraș și a declanșat un proces de reabilitare a fondului construit privat.
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Totuşi din punct de vedere al restaurării
fidele conform doctinei care obligă la
păstrarea şi refacerea tuturor elementelor
arhitecturale coonform cu originalul, din
acelaşi material şi identic ca formă şi
dimensiuni, s-au produs şi unele licenţe şi
înlocuiri ad hoc. Intervenţiile la clădiri au
fost, în general, superficiale, zugrăveli şi
vopsitorii faţade, dar nu s-au făcut şi
intervenţii structurale, consolidări care în

De asemenea s-au realizat câteva

multe cazuri erau necesare: vitrinele

plombe pentru completarea golurilor din

magazinelor de la parter, dar şi unele

fronturile stradale care respectă

ferestre de la etaj, realizate din PVC cu

aliniamente şi regimul de înălţime, dar

geam termopan care nu se integrează cu

sunt şi unele, cum ar fi clădirea care

stilul initial, din lemn cu decoraţiile şi

închide capătul frontului de nord al

patina respectivă. Putem da multe exemple

străzii Lipscani spre Piaţa Buzeşti

de astfel de situații care sunt „mutilări “

(redenumită Răscruciul Mic), care nu

față de stilul original al construcţiilor.

reuşeşte să convingă estetic pe măsura
importanţei amplasamentului pe care îl
ocupă, cap de perspectivă şi front
pentru marea piață din faţă acesteia,
care este în ultima vreme foarte
animată, aici producându-se diverse
evenimente social-culturale la care
participă cu entuziasm foarte mulţi
craioveni şi vizitatori ai oraşului aflaţi
ocazional aici.
Mai sunt şi construcţii rãmase în ruinã care
distoneazã şi deranjazã foarte mult zona.

Sediul BANCPOST realizat în urmã cu 20 de
ani, într-un stil modernist, distonezã în
context cu fronturile vecine. Soluţia refacerii
faţadei fostei clădiri, demolatã dupã 1977,
revine în actualitate, fiind adusã chiar într-un
concurs de fotografie de cãtre o elevã de liceu.

Toate aceste aspecte negative au fost discutate
la nivelul specialiştilor, dar şi observate de
mulţi craioveni îndragostiţi sincer de oraş, dar
totuşi critici atunci când, în locul calităţii
arhitecturale, se manifestă kitschul şi lipsa de
profesionalism a „proiectanţilor” şi, mai ales, a
executanţilor, dar şi a beneficiarilor care
administrează aceste clădiri, dar nu sunt
capabili și suficient de exigenţi ca să impună o
calitate corespunzătoare zonei.
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INFO 2

ARC PESTE
ATLANTIC
VIZITÂND CALIFORNIA

Călătoria din România în
Statele Unite ale Americii

AUTORI:

Gheorghe IONAŞCU (România)
Sâmbătă, 14 august 2008, am plecat, împreună cu soţia mea,
Magdalena, cu avionul din București - Otopeni, prin Londra, la Los

și Mirela BRETZ (S.U.A.)

Angeles. Era pentru prima dată în viață când traversam oceanul,
părăsind bătrâna Europă.
În seara aceleiaşi zile, avionul nostru, Boeing 747 cu 420 locuri, a

14 august-14 septembrie 2008

aterizat la ora 19, la Los Angeles (ora LA). Încă era lumină, soarele
nu reuşise să apună, deşi noi zburasem peste 12 ore, fără a mai
socoti şi escala de trei ore de la Londra.
Plecaserăm în aceeaşi zi la ora 13,10 din București - Otopeni,
aterizasem la Londra la ora 16, ora Bucureştiului (14, ora Londrei),
făcând o cale de 2.090 km. Din Londra, la ora 18, ora Bucureștiului
(16, ora locală) am decolat către Los Angeles.
Am ajuns în LA zburând circa 8.800 km, în aproape 10 ore, dar
mergând odată cu soarele către vest, am avut, în total, circa 24 de
ore lumina soarelui. La ora aterizării în LA, la Bucureşti era ora 5
dimineaţă, duminică, deci a doua zi, iar la Londra ora 3 noaptea.
Interesant! De la Londra am zburat absolut în linie dreaptă peste
Oceanul Atlantic, până la Los Angeles, astfel încât am survolat:
Islanda, atingând Capul Farewell, din sudul Groenlandei, la cea mai
nordică latitudine (60 grade), apoi am survolat Canada, pe la nord
de Ontario şi sud de Winnipeg.

18
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Am intrat în SUA survolând

Dacă nu ai dopuri în urechi, nu

statele Dacota de Nord, Dacota

poţi dormi, orice ai face,

de Sud, Wyoming, Utah, Nevada

zgomotul fiind prea puternic.

hublouri, printre

şi, în sfârşit, California. Statul cu

Am trecut uşor peste schimbarea

nori, să descopăr

cea mai mare suprafaţă din SUA,

de fus orar, fiindcă am simţit că

după Texas, California este

am fost ca la un revelion, la care

considerat statul cu cei mai

am tot amânat odihna, până

mulți turiști.

spre orele 7 dimineaţa, când ne-

În spătarele scaunelor din avion

am culcat, aşa cum s-a şi

erau micile ecrane, care

întâmplat, de fapt. Se pare că,

transmiteau anunţuri utile şi

într-adevăr, la călătoria către

traseul aeronavei noastre, cu

vest, odată cu soarele,

indicarea numelor localităţilor

schimbarea de fus orar se

survolate.

suportă mai uşor.

Înainte de a ajunge la LA,

Pe când la întoarcere, de la vest

desigur, am trecut și peste

către est, se pare că drumul ar fi

Munţii Stâncoşi, respectiv peste

mai greu de suportat. În fine,

Masivul San Gabriel. Tot drumul,

vom vedea cum va fi şi la

avionul a zburat la peste 10.000

varianta de întoarcere, când

metri altitudine! Eram mult

oricum, ajungem acasă, unde

deasupra norilor, care ne-au

sigur ne vom adapta repede.
Am dormit normal şi ne-am trezit
duminică dimineaţă pe la ora 7-8,
odihniţi bine!
Ne-am început programul cu

M-am tot uitat prin

insule şi continente,
dar nu am reuşit.
Sub stratul de nori
era o pâclă alburie,
care împiedica
vizibilitatea.

lăsat puţine spaţii libere să
descifrăm conturul uscatului, al
insulelor şi al continentului
american.
Am zburat, astfel, în total, circa
11.000 km, de la Bucureşti la Los
Angeles.
Când m-a ajuns oboseala, m-am
învelit în pătura largă şi mi-am
pus dopurile în urechi, singurul
mod în care poți reduce la un
minim posibil uruitul continuu
al motoarelor avionului.

câteva vizite pe la magazinele
din oraş, dimineaţă şi dupăamiază.
La prânz, fiind mai cald, am stat
în casă la aer condiţionat şi am
făcut conversaţie sau lectură. Am
luat de acasă cu noi câteva cărţi
bune, dar am găsit altele şi la
gazdele noastre.
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Pacificul văzut

LOS ANGELES este o metropolă

Santa Fe Springs, Long Beach,

care avea iniţial o populaţie de

Seal Beach, Hutingham Beach,

3,8 mil. locuitori, dar, împreună

Chino Hills, etc., fiecare cu

California.

cu toate cartierele şi suburbiile

propriul său downtown.

La orizont se vede

sale, avea în 2008, circa 13 mil.

Metropola este întinsă pe mai

curbura Pământului

locuitori. Cât vreo şase Bucureşti.

multe coline sau porţiuni plane

Ha!!

de teren, pe care, acolo unde nu

Los Angeles este o conurbaţie

sunt clădiri şi gospodării,

rezultată prin alăturarea a 18

vegetaţia este pitică şi arsă de

oraşe, care se înscrie într-un

căldură şi de lipsa de apă!

dreptunghi având laturile de

Cartierul Hollywood se remarcă

circa 80 pe 100 km.

prin numeroasele clădiri situate

Metropolă de talie internaţională,

de-a lungul bulevardului cu

LA se remarcă prin varietatea

același nume şi în adâncime, dar,

zonelor funcţionale, a grupurilor

mai ales, prin reclama numelui

etnice stabilite aici, a dotărilor şi

scris pe dealul care flanchează

nu în ultimul rând al reliefului

ansamblul.

de pe coastă, în

Downtown LA

variat. Culmi montane parţial
împădurite împart oraşul în
orăşele şi cartiere, având fiecare
o personalitate proprie.
Găsim aici, în LA, de-a lungul
litoralului Pacific - porturi
turistice, sportive, comerciale și
militare, cu construcțiile lor
specifice.
În afară de oraşul Los Angeles
propriu-zis, găsim orăşelele:
Santa Monica, Culver City, Beverly
Hills, Redondo Beach, Burbank,
Glendale, Pasadena, South
Pasadena, San Gabriel, Temple
City, La Puente, San Marino,
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Hollywood. Piața centrală flancată
de restaurante și baruri pe mai
multe niveluri și cu decoruri din
filme de succes (Cleopatra etc.)

Autostrăzile, cu câte patru-şase benzi
pe fiecare sens, traversează aria urbana
Los Angeles! Bulevardele au câte trei,
patru, cinci benzi de circulaţie pe
fiecare sens, iar străzile câte una, două
benzi pe sens, trei atunci când au sens
unic, întotdeauna însoţite de benzi
verzi de gazon tuns şi udat săptămânal
ori mai des, între carosabilul auto şi
pietonal, cu semafoare acţionabile
manual de pietoni la intersecţii.
Rigolele carosabilului auto de lângă
bordura trotuarului sunt foarte bine
executate, iar apa pluvială (atunci când
plouă) sau de la stropitul străzilor, se
scurge cu uşurinţă sub bordura
trotuarului, printr-o fantă orizontală.
Racordarea trotuarului în pantă la
stradă, în zona intersecţiilor este
perfectă, folosind atât pentru
căruciorul copiilor, cât şi celor cu
handicap locomotor.

Gospodăriile oamenilor au o
vegetație bine întreţinută, tunsă şi
stropită zilnic, astfel încât se
prezintă ca adevărate oaze.
Locuinţa este, de regulă, o casă
pe parter, maxim parter şi etaj,
acoperită cu ţiglă sau cu olane,
panta fiind mică, datorită ploilor
rare şi cu debit mic.
Am văzut şi locuinţe în
construcţie şi mi s-a explicat că
aproape toate, inclusiv cele mai
vechi, sunt alcătuite cam la fel.
Schelet din lemn simplu debitat,
cu pereţi din panouri de
aglomerat lemnos (PAL - este PAL
tratat pentru umiditate, incendiu
- sau placaje din fibră de ciment),
placaţi cu strat izolator divers şi,
la exterior, placaje de scândura
bătută, de regulă, în caplama ori
cu alt model, mai rar, vergele
bătute în cruce, în romburi, pe
care se ridică iedera şi florile de
faţadă.
Desigur, adesea, faţadele sunt
placate cu cărămidă aparentă sau
reală ori cu piatră, chiar rotundă,
de râu. La interior se aplică un
placaj simplu lis, vopsit în
culoarea dorită de proprietar sau
de chiriaş. Aceste tipuri de
locuinţe există cam în tot
ansamblul metropolitan LA, adică
în zonele rezidenţiale ale oraşelor
și cartierelor componente, inclusiv
în Pasadena.

Desigur, oamenii mai bogaţi au
vile cu parter şi etaj, uneori cu
un demisol cu garaje sau
mansardă locuită, dar, în
general, se preferă dispunerea
pe orizontală, teren fiind
suficient.
Dar şi casele celelalte, ale aşazisei clase de mijloc, ţin la
peluza îngrijită din faţa casei, la
mănunchiurile de flori şi arbuşti
ornamentali, la intrarea
carosabilă auto, betonată cu
rosturi, la curăţenie.
Aceste gospodării individuale
reprezintă ceea se cheamă visul
american de locuire. Dar, din
acest motiv, ele sunt foarte
scumpe, pornind de la un milion
de dolari în sus.
Familii din alte state din SUA,
după ce muncesc o viaţă,
strângând destui bani, vin în
California, şi-şi cumpără o
locuinţă aici, unde nu sunt ierni
grele, clima fiind caldă în tot
timpul anului.
Oamenii sunt civilizați și
comunicativi, dar în mod discret
și nu zgomotos, ca în alte locuri.
Câinii sunt și ei dresați să nu
latre, la fel cum am văzut și în
orașele Germaniei.
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Foto: Mirela BRETZ
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INFO 3

ANTI-ECUMENISM
& ANTI-ARHITECTURĂ
Autor: Crișan ATANASIU

Cu toate că văd în jurul meu cum se surpă
edificiul principiilor clasice ale arhitecturii alea universale, care nu ţin de curente sau
mode, progres, post-progres, post-post-progres
- rămân ataşat fidel conceptului unităţii dintre
formă şi conţinut, mai bine-zis al serviciilor
reciproce pe care forma (elementele şi
volumul) şi conţinutul (ideea) şi le aduc.
Apropo de mode, aţi observat ce cheie
universală a devenit prefixul „post” venit în
urma lui „new” în materie de teorii şi critici? În
trecut au apărut curente ce au căpătat
denumiri adecvate şi incitante - realism,
suprarealism, impresionism, expresionism,
bauhaus, cubism, jazz, cinetic, op, pop, rock,
design, dadaism, total, absurd, abstract,
dodecafonic, verite, fiction, thriller,
deconstructivism, blues, RAP, fast-food, slowfood... azi, lipsa de imaginaţie şi
superficialitatea contemporanilor „kult”
apelează rapid la silaba care salvează şi poate
transforma orice: „post” - modern, comunism,
industrial, istorie, adevăr, criză, educaţie,
globalizare, creştinism (!), fără răbdarea de a
mai găsi un nume (deci o formă) care să îi
ilustreze conţinutul. Iată un exemplu...
anecdotic, dacă n-ar fi dramatic.
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Pe şoseaua Târgovişte-Sinaia, un panou
pretenţios şi promiţător - „Centrul ecumenic
Vulcana” - te provoacă să te abaţi pe un drum
şerpuind printre dealuri împădurite şi livezi,
unde îţi închipui că o să găseşti o clădire
complexă sau un complex de clădiri care, prin
compoziţie şi volumetrie, să sugereze unitate
în diversitate, unicitatea lui Dumnezeu în
diversitatea doctrinelor păguboase din primul
mileniu al creştinismului, să sugereze prin
elemente de arhitectură chemarea la armonie,
renunţarea la amănuntele divergente minore
ce au contat atât de mult pentru teologii aceia
primitivi, să sugereze că ceea ce îi uneşte pe
creştini e mai important decât ceea ce îi
divizează.
Da’ de unde? Pe pajiştea verde ale cărei falduri
se pierd sub pădure sunt împrăştiate 3 lăcaşuri
de cult care îşi întorc spatele unul altuia - o
biserică ortodoxă, o sinagogă şi o moschee.

Trei drumuri se bifurcă rând pe rând şi se
îndreaptă de neabătut spre fiecare, parcă
subliniind ideea de despărţire
ireconciliabilă. Edificiile sunt remarcabil de
urâte, prost executate, din materiale ieftine,
cu economie din nepricepere, la o scară
meschină ce te duce cu gândul la nişte
machete sau la decoruri de butaforie. Nu
ştiu cine e arhitectul - dacă o fi fost vreunul?
- şi nici nu mă interesează.
Iniţiatorii şi, implicit, înaltul patronaj n-au
avut habar că ecumenismul e doctrina de a
uni bisericile creştine şi nicidecum de a uni
cultele monoteiste.
Poate iniţiatorii au dorit să fie un simbol? În
orice caz, simbolul ecumenismului corabia ce poartă o cruce pe valuri - motiv
grafic şi inspirat, lipseşte cu desăvârşire şi
ratează, în acest fel, ocazia unei frumoase
sculpturi din oţel sau aramă.
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Ce vreau să spun?
1. Că, iată, o prostie poate, totuşi, să
genereze o sumedenie de gânduri, de
conexiuni, de judecăţi de valoare şi, de ce
nu, o sumedenie de învăţăminte.
2. Că o prostie şi o urâţenie poate
compromite o frumoasă şi generoasă idee.
3. Că nu întotdeauna omul sfinţeşte locul, ci
prea adesea sluţeşte peisajul, îl
„dezvrăjeşte”.
4. Că sluţirea nu e definitivă, Natura sau
Dumnezeirea va face dreptate cum a făcut
cu templele cambodgiene sau Maya. Citesc
o carte interesantă: „Lumea fără noi”, de
Alan Weisman. V-o recomand!

Poate că iniţiatorii au dorit, pur şi simplu, un
buget din care 10% să fie cheltuiţi pe 3
coşmelii, iar 90% drenaţi în proprietăţi
particulare şi s-a ascuns afacerea între dealuri
şi păduri, într-un loc de care n-a auzit nimeni.
Sărăcia edificiilor îşi găseşte explicaţia, dacă
observi, în preajmă - clădirile costisitoare şi
pretenţioase în sluţenia lor pompoasă
construite în aceeaşi perioadă, sub acelaşi
paravan financiar şi sub acelaşi patronaj
prezidenţial. Vile, prăvălii, sedii, Banca
Internaţională a Religiilor, aţi auzit de banii
pierduţi odată cu falimentul BIR? Aici sunt.
În decursul timpului, biserica ortodoxă din
centrul compoziţiei s-a lăbărţat, cu
neobrăzarea caracteristică mitocanului care
simte că e mai îndreptăţit şi cu infatuarea celui
care are banii pe mână.
Când porneşti să dai în gropi nu ratezi niciuna.
Prostul care n-a ştiut semnificaţia
ecumenismului a bătut câmpii şi în materie de
simboluri - la intrarea în arealul atribuit ne
barează calea un fel de frontispiciu (foto) care
ar trebui să explice analfabeţilor ce e înăuntru,
numai că menora nu e de acelaşi rang cu
crucea sau cu semiluna şi nu ştiu de ce a fost
evitat simbolul consacrat - steaua lui David.
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INFO 4

GLOBALITATEA
CA ZEITGEIST
de Anca SANDU TOMASZEWSKI

Tendinţa spre globalitate
culturală e departe de a fi un
fenomen nou în arhitectură.
Într-un fel, omenirea a trăit şi
chiar a evoluat de la un val
globalizator la altul. Fiecare a
înaintat în felul lui, determinat
de condiţiile vremii lui; unele au
fost constructive, altele mai
deloc; unele agresive, altele
subtile; unele acceptate, altele
impuse; unele lente, altele
rapide. Până acum s-au petrecut
fără internet, turism şi global
market. Istoricii au numit
efectele lor influenţe. Ele se
exercitau cu ocazia schimburilor
comerciale, alteori după cuceriri
sau colonizări. În fine, o forţă
uimitoare a avut şi filozofia,
religia şi arta - când modelele şi
ideile se diseminau prin
meşterii în delegaţie, tipărituri
à la Palladio sau dictatura
elevată a doctrinelor academice.

SPIRITUL VREMII DEASUPRA
SPIRITULUI LOCULUI
Confruntarea dintre spiritul locului – ingenuu, organic, adesea
analfabet, tributar doar cutumelor seculare - pe de o parte şi
pe de altă parte presiunea dominatoare a spiritului nou, s-a
sfârşit invariabil cu victoria celei din urmă.
Globală pentru vremea ei a fost arhitectura Greciei Eleniste,
care şi-a exportat templele în toate coloniile, de pe coasta
Spaniei până în Georgia de azi şi din Libia de azi până la Azov
pe Don.
Mai răspândită în lumea cunoscută din antichitate a fost
arhitectura Romei, ale cărei drumuri naţionale şi forumuri,
cardi şi decumani, ajungeau la moartea lui Traian de la Viena la
Abu Simbel, din nordul Angliei până la Golful Persic şi de la
Atlantic la Marea Caspică. Încă democratică în felul ei şi nu
foarte autoritară în problema credinţelor, Roma a permis
zeităţilor greco-romane să se amestece cu cele păgâne în
teritoriile cucerite, dar în interiorul unor temple durabile, cu
arhitectura clară şi măreaţă a cuceritorilor. Ca să fie clar.
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Bătălia pentru hegemonie prin cultură. Statuia zeiţei Victoria înaripată. Cam
aşa arăta originalul, care era instalat într-un altar în Curia Iulia (Casa
Senatului) din Forumul Roman. Soarta statuii şi disputa din jurul ei
simbolizeză relaţia, de-a lungul a şapte secole, dintre trei culturi - greacă,
romană şi creştină, prin credinţele lor. Statuia reprezentând-o iniţial pe zeiţa
Nike a fost creată de greci. În 272 î.Ch. a fost capturată de romani şi amplasată
în 29 î.Ch., de către Octavian, spre venerare, în Curia. A fost înlăturată în 382
de Graţian, împărat creştin. Disputa din jurul ei nu se încheiase încă în timpul
domniei lui Justinian, mort în 565. Într-o perioadă când îngerii şi zeii
coexistau, Victoria înaripată a fost transformată în figura unui înger înaripat,
închipuire creştină şi simbol al victoriei bisericii asupra păgânismului.
Imaginea prezintă o verosimilă reconstrucţie a originalului.

Apoi, tot în Imperiul Roman, după peste o mie de ani de
credinţă în zei, s-a impus creştinismul, dar foarte greu. Abia la
aproape 400 de ani de la naşterea lui Cristos şi aproape 80 de
la Edictul din Milan şi-a permis Graţian imperator să distrugă
Altarul zeiţei Victoria din curia Senatului, stârnind şi atunci
proteste la Roma, indignare în întregul imperiu şi conspiraţii
ucigaşe (Graţian a fost ucis de conspiratori la Lyon (Lugdunum)
în anul 383). Mulţi patricieni şi plebei laolaltă nu înţelegeau de
ce trebuie să înlocuiască templele lor armonioase şi semeţe cu
nişte lăcaşe de venerare în majoritatea lor improvizate, replici
paupere după modelul elegantelor bazilici romane. Mai erau şi
propagate de o religie naivă şi fantezistă, răspândită de un
predicator mort demult într-o cultură periferică, mică şi
ciudată, cu care populaţia romană n-avuse niciodată nimic dea face. Noua credinţă care propaga umilinţa venise să
înlocuiască credinţa milenară în zeii cu sprijinul cărora romanii
îşi ridicaseră un imperiu până la cele mai înalte culmi de glorie,
cutezanţă şi civilizaţie. Cu toate astea, iată că până la urmă a
înlocuit-o şi splendidele temple au furnizat piatră pentru
biserici – pentru că peste vechea Romă venise un spirit nou al
unor vremuri noi. Pesemne că aşa hotărâseră zeii. Sau cine?
Globală a fost şi arhitectura medievală, când „întreaga Europă
s-a acoperit de o mantie albă de catedrale” şi motivele gotice
ale acestei arhitecturi oficiale au difuzat în toată mica
arhitectură civilă.
La fel s-a întâmplat şi cu modelele renascentiste de mai târziu.
E uluitor cum, pe cale paşnică, arhitectura Renaşterii a învins
în doar câteva decenii goticul împământenit în secole. Şi a
acoperit, la rândul ei, întreaga Europă.
În secolul colonizărilor, arhitectura istoricistă a dus stilurile
europene pe toate continentele lumii. Atunci a avut loc prima
globalizare culturală în adevăratul sens etimologic, când toate
culturile, oricât de îndepărtate pe glob, au luat cunoştinţă cu
entuziasm unele de altele. Mai ales unele. Acestea au fost
reprezentate notoriu de un Horace Walpole şi John Nash, dar şi
de un Gaugain, Ravel, Daniel Defoe, Karl May... Iar periferiile au
acceptat pasiv, cu sentimente amestecate ca şi stilurile,
catedrale şi palate eclectice pentru primării, poşte şi gări,
aidoma celor din centrele europene occidentale.
În următorul secol, toate naţiunile importau modernismul
pornit din centrele culturale. Multe culturi locale îl absorbeau
cu încântarea izvorâtă din neostoita lor dorinţă de emancipare.
Îşi înăţau modernismul pe noile lor bulevarde, iar populaţia îl
asimila din mers, aşa neînţeles, nemestecat, dar cu sentimentul
orgoliului satisfăcut.
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Stilul Internaţional – i s-ar fi putut spune Stilul Global - aşa
cum l-a propus Mies van der Rohe la Chicago prin cele patru
blocuri de apartamente - Lake Shore Drive Apartments în
1949 şi Esplanade Apartments (1953-1956) şi aşa cum s-a
generalizat el în următoarele decenii la Berlin, la Beirut, la
Murmansk (în regiunea arctică a Rusiei) şi în toată lumea.

Un caz particular a fost acela al arhitecturii staliniste, care a
trecut ca un fior de groază asupra unor regiuni întinse. Mult s-ar
fi dorit ea atotcovârşitoare pe pământ! Ar fi fost ilustrarea cea mai
elocventă a hegemoniei unei puteri politice cu un puternic
instinct de globalizare - URSS sans frontières. Sub numele de artă
realist-socialistă, ea a fost înfăptuită scrâşnind din dinţi de către
oneştii arhitecţi din ţările subordonate, deşi, obiectiv vorbind, nu
era de proastă calitate, se rezuma adesea la o scară domestică şi
rezolva în felul ei probleme sociale, fiindcă mai păstra din
caracteristicile modelului original occidental. Ceea ce o făcea
respingătoare era retorica şi auspiciile dictatoriale care o
însoţeau. Arhitecţii erau conştienţi că ceea ce li se impunea nu era
spiritul vremii, ci aducea mai degrabă cu spiritul oriental care
pogorâse asupra Bizanţului în secolul al XV-lea - doar cu arme
updatate. Voi niet cultur, ruski cultur – se spunea în epocă.
Prin urmare, istoria a înregistrat o multitudine de mişcări
declanşate de culturi aflate în opoziţie. Arhitectura a fost
mijlocul prin care toate culturile – dependente la rândul lor
economic şi politic - au ţinut să-şi simbolizeze fie identitatea,
fie puterea. Din această dialectică s-a formulat şi reformulat
filozofia arhitecturii, suport, la rândul ei, în ciocnirea faliilor
culturale.
Bunul spirit al locului s-a retras şi a aţipit în carapacea lui când
spiritul vremii şi-a desfăcut aripile peste lume. Nesusţinut de o
voinţă formulată coerent, spiritul locului a cedat mereu în faţa
tsunami-ului cultural supraregional. Arhitectura aferentă
noului spirit l-a copleşit, pentru că spiritul vremii se alimenta
dintr-o ideologie sprijinită pe cuvânt - scris şi/sau rostit cu
putere. La greci era tributară filozofilor, la romani se plia pe un
discurs politico-militar, iar în Evul Mediu forţa arhitecturii era
furnizată de teologie. Renaşterea s-a înălţat din teoria estetică,
ca-n antica eră clasică. Barocul a fost oxigenat de catolicismul
aflat în răfuială cu reforma, neoclasicismul a iradiat din
academii, iar istoricismul din tânăra disciplină a istoriei artei, la
care s-a adăugat norocul lui de a fi fost răspândit prin colonii.

Stilul
internaţional
în Evul
Mediu.
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„MODERNITATEA”
După un secol de frământări teoretice declanşate de autori ca
Ruskin, Hübsch, Viollet-le-Duc sau Semper şi o arhitectură
confuză, a urmat Avangarda, dezlănţuită de altă serie de tezemanifest ale unor Gropius, Le Corbusier, Van Doesburg etc., care
şi-au exemplificat mai fidel tezele. Filozofia lor era antiindividualistă, antiburgheză şi internaţionalistă.
Apoi modernismul, înflăcărat de bune intenţii democratice, s-a
pliat pe noile direcţii de gândire economico-socială. El a susţinut,
teoretic şi practic, instaurarea pe tot globul a valorilor umanitare
eterne şi universale, valori ca binele, frumosul, adevărul şi mai ales
echitatea socială. Pentru ele au creat metode şi principii la fel de
universale, precum funcţionalitatea, eficienţa, raţionalitatea şi
aplicarea tehnologiilor de ultimă oră în lume. De pe această
platformă teoretică declamată cu sinceritate, mecanismul astfel
simplificat s-a impus, în pofida lipsei de receptivitate publică, a
istoriei şi a culturilor locale. „Teoria” modernistă – care, fără să fi
fost o teorie propriu-zisă, s-a dovedit puternică - viza pătimaş
integrarea arhitecturii în condiţia socială. Marea sa fisură s-a
aflat, ca mai mereu, în rândul ipotezelor. A greşit contând pe o
societate „modernă” prefigurată ca omogenă şi stabilă, gata
mereu să se plieze pe planificări.
Arhitectura modernismului s-a impus pe toate continentele,
dar nu s-a numit globalizare. I-au lipsit, ce-i drept, destule
componente ale definiţiei de azi, pe care vom încerca să le
discernem în numărul viitor. Dar forţa ei generalizatoare a
transformat pământul mai vizibil, cred, decât o face
deocamdată arhitectura contemporană. Şi asta nu în lumea a
treia, unde adesea înlocuieşte nimic, ci în Europa istorică. Ca
urmare, tăvălugul modernist a declanşat, pentru prima dată,
dezbateri între două ideologii conflictuale, numite atunci
modernism vs. tradiţionalism.

Stilul internaţional în Renaştere
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Stilul internaţional în secolul al XVIII-lea

Constatând acestea, tezele postmoderne - euroatlantice şi ele au introdus îndoiala, ambiguitatea şi neprevăzutul în arhitectură.
Dar nesiguranţa e inconfortabilă, aşa că, în paralel, alte curente
căutau criterii ferme pentru ca arhitectura să nu-şi ruineze
statutul ei de stâncă de nezdruncinat în calea vremurilor şi a
spaţiului. S-au căutat aceste repere în zone extra-disciplinare,
cum ar fi în realitatea vieţii. Au descoperit dependenţa arhitecturii
de dialectica socială, combătând astfel visul moderniştilor de a
crea, doar prin profesionalismul şi buna lor credinţă, o arhitectură
capabilă să făurească o viaţă nouă mai bună şi mai dreaptă. Şi au
mai descoperit contextul regional, natural şi cultural. Au fost
fericiţi cu această redescoperire, mai ales după ce Frampton a
fundamentat-o printr-o teză seducătoare, flexibilă, mereu
actualizată şi în continuare credibilă.
După o perioadă de relativă împăcare a modernităţii cu tradiţia,
dar fără a se fi uitat experienţa trecută, îngrijorarea a reapărut şi
vechea dezbatere continuă sub numele globalizare vs.
regionalism.
Ultimul acces de globalizare care ne-a copleşit este, ca de obicei,
unul de tip nou şi cu o amploare nemaiîntâlnită. Condiţiile sunt
complet altele faţă de cele ale trecutelor experienţe. Nu prea ştim
cine ni l-a adus şi nici unde o să ne ducă. Nu se poate complota
totodată împotriva tehnologiei, a capitalismului extins şi pieţei
libere ca împotriva lui Graţian sau Becket; nu putem să o luăm de
la capăt cu rezistenţa prin Heimatsstiluri, pluralismul s-a demodat
de mult şi se vede că ne e greu să stăm izolaţi. Mai rezistă însă
versiunile critice de regionalism. Poate că lor li se datorează faptul
că Salzburg nu pare să se asemene vreodată cu Bilbao, nici Parisul
cu Amsterdam, iar Berlinul e tot mai departe de New York.
Şi atunci, care-i problema? Şi dacă da, care-i soluţia? Unii spun
că ar fi identificat-o noul virus (adică Bill Gates, liliecii,
francezii, chinezii, americanii) şi tot el ne îndrumă cum s-o
rezolvăm: staţi acasă şi meditaţi asupra păcatelor voastre, a
limitelor voastre, asupra drumului pe care aţi pornit şi asupra
celui pe care ar trebui să mergeţi de-acum încolo!

Articolul reia, cu modificări, un text publicat în revista Igloo nr. 195

P.S.: With the uncertainty surrounding the outbreak of the coronavirus pandemic, we want to reassure our
readers across the globe. Wikipedia will remain online and available for anyone who needs a trusted source of
unbiased information. Throughout these challenging times, knowledge must and will remain open for all.
(Wikipedia, 20 martie 2020). Anunţul Wikipediei prezintă simbolic cele două feţe ale globalizării de azi:
răspândirea sans frontières a cunoştinţelor şi a unei epidemii. Cum procedăm?
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AROMÂNII

Prezentare recomandată de
arhitect Vasile MARCU, prieten
al publicației noastre București/Atena

Descarcă prezentarea
PowerPoint
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EXCURSII PROFESIONALE

O.A.R. – U.A.R.

Observații de antropologia habitatului românesc dinafara acualelor frontiere

EXCURSIE ÎN SUDUL UCRAINEI ȘI
REPUBLICA MOLDOVA
ODESA, TRANSNISTRIA ȘI CRAMA „CHATEAU MIMI”

de arh. Dorin BOILĂ

ORAȘUL ODESA
Episodul 8
Iată că am ajuns din nou pe malurile Mării
Negre, după episodul în care am relatat
despre cetățile ștefaniene de pe malul
drept al Nistrului.Voi rezuma în acest
episod periplul în zona Odesei, rămas cel
mai mare port al Ucrainei la mare, după
invadarea Crimeii de către trupele rusești în
2014..., apoi alte obiective de excepție din
drumul nostru spre Chișinău.
Orașul Odesa se află așezat pe spațiul anticului Nikonion grecesc, al cărui nume a fost impus de
Ecaterina a II—a ca Odessa (fostul nume antic al Varnei bulgare...) . După sutele de ani de
traversări ale zonei de către popoarele sălbatice venite din Asia, care urmăreau (ca și astăzi...)
jefuirea Europei civilizate, în zonă prosperă un sat de români, singurii statornici și majoritari –
satul Moldoveanca ! Azi, această vatră este un cartier al orașului.
Aici este momentul să arăt că astăzi mai trăiesc, în satele din zona Bugeacului aflată în Ucraina,
încă cca 100 000 de români (unii se declară „doar moldovani”...). Din milionul de locuitori rămași
în actuala Odesă, cca 150 000 sunt români autohtoni, greu de coagulat într-o forță politică,
după secole de deznaționalizare ruso-ucrainiană... Pe de altă parte, deși ne aflăm în Ucraina,
există un mitropolit rus al Odesei, care nu îngăduie decât un singur lăcaș de cult ortodox cu
serviciu în limba română! La 150 000 de etnici români! (conf. Gheorghiță Ciocioi – „Lumea
Credinței”).
Aceeași problemă de ocultare a legitimității istorice ca și în cazul învățământului de stat în
limba română din Bucovina de Nord, aflată acum în Ucraina, prin care actuala conducere
ucrainiană, strâns legată de Moscova, refuză educația românilor în școlile statului...

arh. Dorin BOILĂ
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Odesa este un spațiu urban proiectat de la
zero de către inginerul F. Devollan la sfârșitul
secolului al XVIII-lea. Orașul a fost colonizat cu
diferite

etnii:

germani,

ruși,

armeni,

ruteni,bulgari,

greci

pontici,

evrei,

albanezi...

Românii moldoveni erau autohtonii de mult
stabiliți în zona denumită Moldoveanca, peatunci în afara limitelor oficiale ale orașului.
Noul

oraș

s-a

dezvoltat

rapid

datorată

activității Ducelui de Richelieu, un francez în
slujba Imperiului Rus, guvernator al orașului
între 1803 și 1814. Acesta,

care fugise de

La scara Potiomkin, deasupra portului.

Revoluția Franceză, fusese ofițer în armata
Ecaterinei a II-a împotriva
turcilor și a fost însărcinat cu proiectarea
orașului și facilităților sale de organizare și de
infrastructură. El este considerat unul dintre
părinții fondatori ai Odesei, împreună cu un
alt francez, contele Alexandre-Louis Andrault
de Langeron, care i-a succedat în funcție.

Acces sinistru în periferiile Odesei –
„cvartale de blocuri” comuniste

arh. Dorin BOILĂ
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Opera neoclasică, clădire reabilitată.

Plimbarea cu ghid local prin zona centrală a
Odesei ne-a dezvăluit câteva puncte de
interes arhitectural, în general imobile cu
valoare istorică și vag-arhitecturală, tributare
exclusiv epocii pre-comuniste, când s-a
desfășurat singura perioadă fastă a acestui
oraș. Este meritoriu pentru autoritățile locale
că au reușit, în ultimele decenii de sărăcie și
cripto-tranziție spre un capitalism cu față
comunistă, să reabiliteze câteva zeci de clădiri
monumentale din nucleul istoric, care aduc o
minimă imagine despre ceea ce a fost cândva
unul dintre marile porturi ale Mării Negre...

Muzeul Marinei

Promenada de pe promontoriul falezei
portului este o defilare urbanistică de citate
neo-clasice, unele destul de forțate, dar care
dau farmecul locului și aduc aerul de
urbanitate care acum trei secole lipsea total
din orașele imperiului rusesc. Debleul dintre
promenadă și artera falezei a rămas un întins
parc, plin de copaci seculari, care a beneficiat
în ultimii ani de amenajări peisagere venite
prin concurență de ordin politic, atât de la
greci cât și de la turci (prin orașe înfrățite).

arh. Dorin BOILĂ
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Scara cu episodul
pre-comunist Potiomkin

arh. Dorin BOILĂ
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Iată o clădire de stil 1900 care a fost de fapt complet reconstruită în
ultimul deceniu, pentru a se reface peisajul urbanistic mutilat prin
dispariția ei.

Fațade post-moderniste la un mall inserat în centrul istoric Odesa.

arh. Dorin BOILĂ
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„Ultima cină” la un restaurant vestit din centrul Odesei, unde
majoritatea chelnerițelor erau românce și ne-au servit impecabil.

Organizatorul principal, arh. Marcel Crișan
din Cluj, în procesul de management
operativ al viitoarelor zile de voiaj!

arh. Dorin BOILĂ
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TRAVERSAREA TRANSNISTRIEI – 2019...
Una dintre marile surprize ale acestei
excursii documentare a constituit-o
hotărârea ghidului nostru de a scurta
drumul de la Odesa la Chișinău traversând
un stat inexistent „de jure”, dar bine
implantat „de facto” de către armata roșie
rusească pe ambele maluri ale Nistrului,
taman în dreptul capitalei rep. Moldova!
Relicvă a stalinismului agresiv, la nici 100
de km. de frontiera Uniunii Europene (râul
Prut), așa-numita „republică
transnistreană” este un teritoriu
nerecunoscut de nimeni, dar tolerat pe
arena internațională la fel cu toate
celelalte enclave sovieto-rusești, ținute cu
bani grei de regimul neo-stalinist de la
Moscova, -- în principal ca puncte de
șantaj militar-politic și poli de spălare de
bani și trafic ilegal de orice este interzis în
lumea civilizată!
Deși am intrat în acest teritoriu halucinant
după proceduri vamale de care ne amintim
din „lagărul socialist” de acum 40-50 de ani
și veneam după câteva zile de obișnuire cu
realitățile triste din Ucraina, parcurgerea
din autocar a străzilor orașului Tiraspol și
apoi vreo două ore de plimbări per-pedes
ne-au arătat o față de zece ori mai tristă și
mai lugubră a unei așezări umane decât
tot ce-am văzut în Ucraina. Nu știu cum au
receptat tinerii din grupul nostru „peisajul
urban” tiraspolean, dar nouă, celor trecuți
prin România anilor *950 și *960, ni se
părea că ne-am întors în timp tocmai în
acele vremuri!

arh. Dorin BOILĂ
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Oamenii mergând cu fețele în pământ,
murdăria de pe străzi, limba rusă țipată din
megafoane, însemnele leninist-staliniste afișate
peste tot și omniprezența uniformelor militare
sovietice sunt dezolante și ne trezesc amintiri
pe care le speram îngropate...
Mă gândeam că, de fapt, am trecut pe lângă
mulți români localnici (cca 30% din populația
închisorii publice transnistriene...), dar nici unul
n-a îndrăznit să ridice ochii și să ne spună ceva!
Cel mai teribil a fost că tocmai în ziua vizitei
nostre rușii și rusofonii din „republică”
sărbătoreau 75 de ani de la „eliberarea de sub
jugul armatei fasciste a României”, după
ofensiva armatei roșii către vest... Trecuți prin
stilul acestor serbări comuniste chinuite,
artificiale, căznite, am recunoscut penibilul
unui cros al tinerilor împinși la „performanță”
până la epuizare, urletele în megafoane,
aplauzele rarefiate și ochii vigilenți ai
politrucilor... Ca notă de final adaug că am
urmărit din autocar cam toate firmele atârnate
deasupra prăvăliilor întâlnite: toate erau
„sheriff”! Mi-am amintit că banditul cu
patalama care condusese până de curând acest
„stat” avea monopol pe toate magazinele și
cluburile nistriene și deținea acest logo...
Culmea că în vreo două locuri apăruse încă un
logo: „mafia”!
DOAMNE APĂRĂ ȘI PĂZEȘTE!

(urmează episodul 9 și ultimul)

arh. Dorin BOILĂ
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Începând cu 2022, toate
clădirile publice noi din
Franța vor fi construite
în proporție de 50 la sută
din lemn - sau din alte
materiale sustenabile -,
în conformitate cu o
noua lege anunțată de
guvernul de la Paris.

Țara în care toate clădirile publice vor fi construite
din lemn în proporție de 50%
Anunțul a fost făcut de ministrul francez pentru
locuințe, Julien Denormandie, cu ocazia unui
eveniment UNESCO din luna februarie. Mișcarea
spre practici mai responsabile de construire este
cea mai recentă dintr-o serie de inițiative luate de
Franța în scopul combaterii crizei climatice.
Potrivit ministrului, în loc de lemn, constructorii
pot folosi alte materiale naturale, cum sunt
cânepa sau paiele. Astfel de materiale au o
amprentă de carbon mult mai mică în comparație
cu betonul și oțelul, care sunt preponderent
folosite în industria construcțiilor.

Propunerea este în linie cu planul pentru un oraș
sustenabil lansat de Franța în 2009 și cu dorința
președintelui Emmanuel Macron ca țara să devină
neutră din punctul de vedere al emisiilor de
carbon până în 2050, fiind inspirată de
construirea complexului pentru Jocurile Olimpice
din 2024 ce vor avea loc la Paris, în cadrul căruia
orice clădire mai înaltă de opt etaje va fi
construită integral din lemn. „Ne-am luat acest
angajament pentru Jocurile Olimpice. Nu există
niciun motiv pentru care ceea ce este posibil
pentru Jocurile Olimpice să nu fie posibil și pentru
construcțiile obișnuite", a declarat Denormandie.
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100 de ferme urbane și alte inițiative „verzi"
O altă inițiativă „verde" a guvernului francez vizează construirea a 100 de ferme urbane în suburbiile
orașului, o investiție care se ridică la 20 de milioane de euro.
De asemenea, Parisul a anunțat anul trecut că va planta „păduri urbane" în jurul celor mai cunoscute
obiective turistice ale orașului, într-un efort menit să reducă poluarea aerului și să combată schimbările
climatice.

Crearea unui pol de dezvoltare Braşov-Sibiu
Reluarea demersurilor pentru crearea unui pol de
dezvoltare Braşov-Sibiu, întrerupte în ultima
perioadă din cauza pandemiei, a fost una dintre
temele discutate, pe 17 iulie, de primarul municipiului
Braşov, George Scripcaru, cu ambasadorul României
în Germania, Emil Hurezeanu.

Conform unei informări a Primăriei Braşov, Emil Hurezeanu, însoţit de preşedintele Senatului
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Ioan Bondrea, a avut o întâlnire cu primarul Braşovului, la
care a participat şi rectorul Universităţii Transilvania, Ioan Abrudan. Potrivit sursei citate, s-a
discutat despre reluarea proiectelor demarate cu municipalitatea braşoveană înainte de începerea
pandemiei – cum ar fi, de exemplu, seria de concerte în Germania a Grupului Vocal Anatoly – dar
şi despre vizita preşedintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Bundestagului, Gunther
Krichbaum, care se va afla săptămâna viitoare la Braşov, pentru a aduce ajutoare constând în
echipamente medicale.
“Un subiect aparte, discutat de cei patru, a fost continuarea demersurilor pentru crearea unui pol
de dezvoltare Braşov-Sibiu. Deja, la nivel academic, s-au făcut o serie de paşi, începând cu 2018,
existând o colaborare între cele două universităţi, mai ales că există asemănări între cele două
instituţii, inclusiv prin prisma faptului că, în ambele zone, îşi desfăşoară activitatea foarte
multe companii germane, iar adaptarea pregătirii studenţilor pentru piaţa muncii este similară.
Următoarea etapă este crearea unui parteneriat între cele două administraţii locale, Excelenţa Sa
Emil Hurezeanu fiind invitat să medieze discuţiile dintre cele două autorităţi publice, mai ales că
este sibian de origine, dar şi un mare iubitor al Braşovului”, a precizat sursa citată.Potrivit
acesteia, primarul George Scripcaru a remarcat că ambasadorul României în Germania “poate să
fie liantul, susţinătorul” unui parteneriat între cele două oraşe. La rândul său, în cadrul discuţiilor,
Hurezeanu a abordat şi subiectul aeroportului de la Braşov.“Am semnalat, ca fiu al Sibiului şi
prieten apropiat la Braşovului, faptul că ne simţim din ce în ce mai ‘ameninţaţi’ de aeroportul
dumneavoastră, care părea la început o himeră şi o promisiune pe termen lung, dar care începe să
se transforme în realitate şi ne va face concurenţă la Sibiu. Dar cum se va zbura din ce în ce mai
mult şi zborurile vor fi specializate, ne gândim ca între Sibiu, Braşov şi Cluj să existe o formă de
complementaritate, în aşa fel încât unii să aducă mai mulţi pasageri, alţii mai mult cargo”, a
declarat, conform sursei citate, ambasadorul Emil Hurezeanu.
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Centrul vechi al municipiului Baia Mare va fi reconfigurat
Centrul Vechi al municipiului Baia Mare urmează să fie revitalizat în urma noului Plan
Urbanistic al Zonei protejate “Centrul istoric”, a declarat primarul Cătălin Cherecheş. “Pentru
prima dată, cetăţenii sau rezidenţii din zona cunoscută popular sub numele de Centru Vechi,
având diverse activităţi în acest perimetru pot participa la configurarea spaţiului,
sprijinind elaborarea documentaţiei tehnice. Orice fotografie sau informaţie cu valoare istorică
pentru zonă va fi luată în considerare şi discutată de specialişti. Intenţia noastră e să avem
singura zonă istorică a oraşului cât mai bine conservată, să poarte patina specifică unor timpuri
vechi şi, în acelaşi timp, să rămână la fel de atractivă pentru localnici, dar şi pentru turiştii
români şi străini”, a spus Cătălin Cherecheş. Potrivit acestuia, noul Plan Urbanistic al Zonei
protejate “Centrul istoric” va contribui la repunerea în valoarea a patrimoniului arhitectonic al
oraşului. “Baia Mare, fostă staţiune climaterică în urmă cu mult timp, apoi un oraş industrial
care s-a dezvoltat ca urmare a mineritului şi metalurgiei şi, de mai mulţi ani, trece printr-o nouă
reconfigurare, aceea de punere în valoare a patrimoniului arhitectonic urban, iar zona veche a
oraşului e semnificativă”, a mai declarat Cătălin Cherecheş. Municipalitatea a achiziţionat o
parte din clădirile vechi de patrimoniu din zona istorică şi încearcă să le pună în valoare, în
această situaţie aflându-se vechiul Complex Minerul – sală de spectacole, hotel, restaurant cu
acoperiş de sticlă glisant, dar şi alte bunuri. Tot în centrul vechi al municipiului Baia Mare este
situat Turnul Ştefan, vechea şcoală a minoriţilor, una dintre primele biserici romano-catolice,
Casa Iancu de Hunedoara, Monetăria şi alte clădiri cu valoare de patrimoniu.
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IN MEMORIAM

SANDU ȘTIURCĂ
(1957-2020)

de Lucian MIHĂESCU

La 19 mai 2020, s-a stins discret, un om, un profesionist, a
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