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SKY HILL/SHINE A LIGHT/DESIGN
COMPETITION 2021
apel de proiecte pentru studenți și tineri arhitecți & designeri

Calendar 2021
Mai 10 – Termenul limită de înscriere
Mai 20 / ora 24:00 – Termenul limită de trimitere online a proiectelor
în layout prestabilit
Mai 27 – Anunțarea finaliștilor care vor participa la ateliere
Iunie 18-27 – Atelierele de realizarea prototipurilor sub îndrumare
unor profesori români și străini
Iunie 26 – Premierea câștigătorilor
Septembrie 2021 / Iunie 2022 – Expuneri ale prototipurilor
Juriu
Maria Neneciu Romanian Design Week
Fabien Barrero-Carsenat – designer FBC
Radu Abraham – designer RA
Cosmin Gălățianu – arhitect STARH
Ovidiu Hrin – grafician SYNOPSIS
R / Marius Miclăuș – arhitect ARCHAEUS
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SKY HILL/SHINE A LIGHT/DESIGN COMPETITION 2021

Sky Hill/Shine a Light/DESIGN Competition 2021 este un concurs
internațional de design de obiect care oferă posibilitatea studenților
și tinerilor artiști, designeri și arhitecți de a realiza o serie de obiecte
de iluminat, în mare parte din materiale naturale, unele puse la
dispoziție de specificul locului, altele aduse în relație cu cele dintâi.
Inițiativa dorește să stimuleze implicarea directă a tinerilor în
procesul de execuție și să ajute la formarea unei rețele în domenii
interconectate. Pe lângă implicarea directă, sunt vizate observarea,
înțelegerea și integrarea și a unui meșteșug în procesul creativ, în
vederea conștientizării potențialului încă existent în astfel de
practici, în acest sens având ca invitat un meșter specializat în
impletitul nuielelor care va lucra în paralel cu ceilalți participanți.
Workshop-ul va avea loc în vara lui 2021, la Dealu Cerului / Rezervația
Naturală Cheile Nerei-Beușnița.
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→ Descarcă AICI toate informațiile despre tema competiției.
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SKY HILL/SHINE A LIGHT/DESIGN COMPETITION 2021

Organizatorul, Fundația ARCHAEUS din Timișoara, este la a patra
acțiune de acest fel (după succesul celor din 2014, 2017 și 2019), iar
proiectul face parte din Platforma educațională ALP (Alternative
Learning Program).
În acest spirit, platforma experimentală creată în 12 ani de activitate
are în derulare și alte proiecte precum: seria de conferințe
Peripatetica – Oravița, Borangic – drumul mătăsii, activari urbane
sau programul Steps.
Pentru că și alte instituții văd beneficiile unui viitor interconectat
intre domenii complementare, ne bucurăm de suportul Uniunii
Arhitecților din România, The Institute, Epretext, Pro Athos, Muzeul
Uneltelor, MOD Studio, Archaeus ltd și EETIM ltd.
Alături de prieteni și sponsori, cele mai bune publicații de
arhitectură din România ne sunt alături ca parteneri media –
Zeppelin, Igloo, Arhitectura, Arhitext.
Contact – Marius Miclăuș / office@studioarchaeus.ro
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„De la dispute între vecini pornite de la mirosul gătirii în exces cu
usturoi până la amintiri din iernile grele ale comunismului, acest
film explorează universul social și material al unui bloc de
apartamente din România. Documentarul urmărește povestea
administratorului de bloc în efortul său de a media relațiile dintre
vecini și de a păstra pacea și ordinea, creionând nuanțele vieții de zi
cu zi a locuitorilor.” – Maria Șalaru, regizorul filmului „Blocul”
„Ne-am bucurat, cu ocazia provocării lansate tinerilor de De-a
Arhitectura, să reînnodăm colaborarea cu asociația și să oferim,
împreună cu Maria, o ocazie în care să redeschidem discuția, alături
de tineri, despre locurile în care trăim. Dintotdeauna cinematografia
a avut ca inspirație viața oamenilor, iar filmele, la rândul lor, au
contribuit la modelarea percepției pe care o avem despre oraș și
mediul construit.” – Monica Sebestyen, co-directoare a UrbanEye
Film Festival, partenerul challenge-ului

SEMNAL 2

#DEAARHITECTURAACASA „CASE DE FILM”

Asociația De-a Arhitectura în parteneriat cu UrbanEye Film Festival
invită tinerii de la 13 ani în sus și în general oamenii creativi, iubitori
de filme și pasionați de arhitectură, să participe la provocarea
#DeaArhitecturaAcasa „Case de film” până pe 7 mai 2021. La finalul
activității propuse va avea loc pentru publicul larg, pe 15 mai, între
orele 18:00 și 24:00, proiecția online a filmului documentar „Blocul”
(2016), regie și imagine: Maria Șalaru, editare și regie montaj: Ileana
Szasz, urmată de o discuție pe marginea filmului prezentat, cu
ocazia premierii participanților – în cerc restrâns, ca între pasionați
de cinema, arhitectură și oraș.
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„Challenge 12 #DeaArhitecturaAcasa: Case de film” face parte din
activitățile De-a Arhitectura începute în plin context pandemic când
asociația a dorit să găsească o modalitate prin care să aducă
arhitectura și educația de mediu construit mai aproape de copii și
tineri, direct în casele lor. Rețeaua De-a arhitectura a dezvoltat
periodic noi conținuturi adaptate acestor timpuri incerte care să se
poată desfășura de la distanță, dar, în același timp, să îi provoace pe
participanți în moduri creative, să fie jucăușe și accesibile în termeni
de timp investit și materiale utilizate.
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#DEAARHITECTURAACASA „CASE DE FILM”

„Ne-am gândit că ar fi o provocare interesantă pentru tineri să
îmbine pasiunea pentru film și cea pentru arhitectură, să își exercite
creativitatea și să caute, astfel, să descifreze mediul construit și
multele moduri în care oamenii îl utilizează. «Case de film» îi invită
pe tineri să aleagă un film sau un serial favorit și să reinterpreteze
afișul acestuia, punând accent pe un obiect de arhitectură
reprezentativ care i-a marcat din film. Tinerii pot, de asemenea, să
aleagă o clădire care îi atrage și să improvizeze o poveste în jurul
acesteia realizând și afișul filmului imaginar. I-am invitat să vadă
clădirea aleasă ca pe un personaj în sine, cu viața pe care o conține
sau cu întâmplările pe care le influențează sau, invers, să transforme
clădirea într-o oglindă a peripețiilor personajelor. Și, astfel, să
înțeleagă construcțiile și «dincolo de ziduri» (și de funcțiunea lor
strictă), ca elemente active, cu personalitate, cu rol dinamic și
surprinzător în viața orașului.” – arh. Cristina Dumitrescu și arh.
Monica Popescu, creatoarele provocării

Pag. 06

APRILIE 2021, INFO 1

... ARHITECȚII SUNT
NIȘTE TRIȘTI!
corespondență dintre arhitecți în vremuri de pandemie

AUTORI
arh. Bogdan TOFAN

F O T O : arh. Mircea ȚIBULEAC

arh. Mircea ŢIBULEAC

DRAGĂ MIRCEA,
Vorbeam azi cu niște colegi arhitecți despre ce proiecte
mai fac și m-am întristat să aud că nici la ei nu merge
lucrarea așa cum și-ar fi dorit. Am aflat că și la ei
beneficiarul împreună cu constructorul modifică din
mers construcția fără să respecte întocmai proiectul. De
aceea se ajunge la rezultate foarte proaste pe scară
mare, adică foarte multe lucrări care au potențialul să
iasă niște bijuterii de case devin adăposturi de ploaie și
vânt sau de mistreți…
Și eu mă destăinuiam că pe șantier nu îmi este
respectat proiectul și că degeaba mă arăt binevoitor cu
specialiștii. Mă întreb cum s-ar simți un regizor care
face un film să afle că pe parcursul realizării peliculei
finale un tehnician i-a schimbat filmul cum i s-a părut
mai frumos…
Ce filme ar ieși?
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Eu cred că proiectul trebuie executat pe șantier
întocmai!
Cred că dacă se doresc modificări acestea trebuie să se
regăsească într-o dispoziție de șantier dată de arhitect
în urma discuției cu beneficiarul și constructorul.
Arhitecții, și la fel și inginerii din întreaga echipă de
proiectare, în cazul în care nu se respectă proiectul lor,
sunt exonerați de răspundere. Și această exonerare are
loc la scară mare pe toate planurile și de aceea situația
se înrăutățește.
Am aflat mai demult că situația în care pe șantier se iau
hotărâri diverse și se execută altceva decât în proiect,
fără să fie consultat proiectantul, este foarte neplăcută
și duce la lăsarea fără de căpătâi a întregii investiții.
Nu zic că toți constructorii sunt așa.
Am întâlnit și constructori conștiincioși care înțeleg
planurile și le execută întocmai. Aceștia au fost
constructori de la care am învățat mult ca arhitect. Nu
sunt mulți, dar sunt buni și respectați și au mereu
aprecierea mea.
Eu cred că arhitecții ca breaslă ar trebui să se
gândească la ce măsuri să ia ca să nu se întâmple
aceste situații. Cei care conduc organizațiile naționale
ale arhitecților ar putea să ajute arhitecții pălmași care
stau pe șantiere și pe planșete să facă proiecte
frumoase. Legătura dintre ei și „maiștrii” arhitecți poate
fi mai mult decât o acceptare tristă resemnată că asta e
situația și basta.
De aceea cred că se plătește o cotizație, ca ea să se
întoarcă la arhitectul membru cu drept de semnătură.
Pentru ce mai au arhitecții drept de semnătură?
Ei, săracii arhitecți semnează, își iau o responsabilitate
în fața societății că vor face un proiect de care toată
lumea să fie mândră, să se bucure toți de cât de
frumoasă a ieșit o casă sau o filarmonică... De asta la
terminarea unui proiect semnează olograf opera lor ca
să arate că ei înșiși au făcut acel proiect. Păi, ce valoare
mai are proiectul dacă nu e respectat în realizarea pe
șantier?
În general, în lumea largă, proiectele de arhitectură
sunt respectate cu strictețe de constructori, nu există
ca la noi cazuri de „trădare” zilnică a arhitectului la
asemenea scară națională. Nu e bine ca pe parcursul
execuției, pe șantier, să nu se respecte proiectele de
arhitectură.
Cum zicea un amic, arhitecții sunt niște triști!
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Dragă BOGDANE,

Nu din neglijenţă nu ţi-am răspuns până acum.
Am întors răspunsul meu pe toate fețele, în primul rând
pentru că scrisoarea ta a declanșat în mintea mea o
hemoragie de posibile răspunsuri.
Stăteau undeva blocate într-un baraj natural
asemănător cu cel care se formează câte-o dată pe un
curs de apă când se acumulează prea multe crengi și
bușteni luați de viitură.
Scrisoarea ta a venit parcă la timp având ca efect
aruncarea în aer a barajului ca să nu ajungă
acumularea prea mare și viitura să ia totul în calea ei.
Cu toate că sunt momente în care mi-aș dori să-i dau
drumul la vale, să spele toată mizeria umană care mă
înconjoară. Se întâmplă des să mă cuprindă acest
sentiment în timpul unor ședințe la care sunt nevoit să
iau parte, în ultimii trei ani mai ales.
În lume, la noi în țară și, de ce nu, și la noi în breaslă, ca
să nu căutăm vina neapărat în afara ei, ar fi nevoie să
vină o viitură să spele toate gunoaiele adunate prin
cotloane și chiar de pe „movilele” diferitelor forme de
conducere care ar trebui spălate cu râvnă sau măcar
zdravăn clătite.
Ca și mine ai fost o vreme antrenat în diferite forme de
conducere ale breslei, ocazie cu care ne-am și cunoscut.
Nu știu dacă ai fost mai inspirat sau nu decât mine
când te-ai retras pe alt front. Din cât te cunosc, încerci
să crești și să formezi fragede vlăstare, viitorul profesiei
noastre de mâine. Cunoscând din interior sistemul în
care o să evolueze, tare mă tem că o să ajungă butuci
noduroși dacă nu se întâmplă o minune în timp util.
Eu am rămas....!
... am crezut că o să răzbesc, am crezut că pot să ajut la
ceea ce am visat că o să ajungă breasla noastră, dar
constat că am fost un naiv fără pereche.
Mă apucă tristețea, însă când îmi dau seama că încă
mai sper că o să se întâmple odată și odată să ajungem
la un statut social pe care-l merităm…
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Te întrebi ce primești tu, tristule arhitect, în schimbul
cotizației pe care o plătești?
Întrebarea pare a fi firească, deși e deja veche dacă mă
gândesc că din 2001 aud această întrebare pusă de
membrii OAR, mai pe la colțuri, mai cu năduf în câte-o
adunare. Am în minte încă vie Conferința Națională
Extraordinară a OAR din 2017. S-a pus și atunci această
întrebare. A rămas retorică, însă, deoarece a fost numai
pusă. Curioșii care au pus-o nu au mai așteptat
răspunsul. Sunt copleșiți de lehamite și, ce este și mai
grav, nu o să se mai ducă la altă adunare. Abandonează
prea ușor, descurajați fiind de lipsa de susținere și
solidaritate care ne caracterizează.
„Se descurcă” în continuare cum pot, mai cu o
semnătură de complezență sau cu mai multe dacă li se
ivește prilejul, mai cu o lucrare fără contract la un preț
de mizerie etc., etc....
În acest răstimp, probabil că își imaginează că o să vină
Sfântul Duh care o să ne rezolve problemele interne.
În mintea mea zace încă o speranță. Îmi imaginez că,
dacă majoritatea arhitecților ar fi mai prezenți în viața
socială de breaslă, ar arăta altfel viața lor profesională și
nu ar mai fi așa de mulți arhitecți triști.
În 2006, după 5 ani de dezamăgiri repetate care au
culminat cu o mârlănie ordinară, dacă mârlănia ar
putea fi și în alt fel, am încercat pe plan național un
experiment. Am încercat să „congelez” capul ca să nu
se împută. Mă gândeam că nu a fost inventată zicala
degeaba. Mă gândeam că înțelepciunea poporului se
poate aplica și la nivelul înalt al breslei noastre.
Ce crezi Bogdane?
Ce bănuiești tu, am avut sau nu succes?
Nu vreau să te pun la grea încercare cu aceste întrebări
dificile și îți mărturisesc că am ajuns la o tristă
concluzie după trei mandate în Comisia Națională de
Disciplină, din care am deținut în două și funcția de
președinte al ei.
Am avut la început o determinare nezdruncinată de
nicio îndoială. După mizeria petrecută în 2006 la nivel
de teritoriu, repetată în 2014 și 2015, credeam că aportul
nostru, al celor din Comisie, o să fie o contribuție
importantă în apărarea intereselor celor care își
exercită onorabil profesia și nu „pun botul” la tentațiile
care-i pândesc la toate colțurile. Credeam că cei care
„calcă strâmb” trebuie aspru pedepsiți. Cred acest lucru
și astăzi, cu toate că nu mai sunt așa de convins că ei
poartă vina întreagă a comportamentului lor
neadecvat, a abaterilor lor care nu de puține ori se
transformă în infracțiuni.
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Conferința Națională a OAR din 2018, modul în care s-au
făcut alegerile și ce dezastru a urmat din acel moment
de răscruce m-au făcut să fiu mai atent la interpretarea
a ceea ce se întâmplă în dosarele pe care le
instrumentăm.
Prima concluzie a fost că cei reclamați nu au de unde
să cunoască cum ar fi să fie niște profesioniști onorabili.
Nu mai au repere, nu mai au mentori care să le devină
repere, nu mai au niciun motiv să se țină tari, să-și țină
coloana verticală. Le lipsește „cârmaciul” de calitate cu
o ținută morală indiscutabilă prin fața căruia să le fie
jenă să treacă dacă se știu cu „musca pe căciulă”.
În concluzie, sunt victimele propriului sistem care de 20
de ani nu a reușit să ofere arhitectului de rând condiții
minimale ca să-și exercite onorabil profesia.
Rezolvarea ar fi foarte simplă și o promovez pe cât pot,
cu toate că știu la fel de bine că fără ajutorul sistemului,
fără o coeziune de grup, reușita va fi aproape nulă.
Ne aflăm într-un cerc vicios provocat de lehamitea care
s-a întins în rândul membrilor înșelați în repetate
rânduri în așteptările lor.
Nu de puține ori aud replica prin care unii colegi își
motivează absenteismul de la adunările importante,
mai ales de la cele în care ar trebui să-și aleagă
responsabil conducătorii. De curând, în 2018, s-a
încercat o soluție neinspirată. Grație „mânjilor arhitecți”
care stăpânesc mijloacele online, s-a promovat
principiului tăierii de pe listele candidaților la funcțiile
de conducere a posesorilor de parafe cu număr mic.
Judecând după rezultat, părerea mea personală este că
breasla este în mare impas și numai Dumnezeu, dacă o
să-și facă milă, o va mai putea salva.
După cum vezi, teoria mea politică este în opoziție cu
guvernarea de care avem parte la nivelul nostru de
breaslă.
Eu de mult nu mai caut cauza motivului nostru de
tristețe în afara breslei. Ne-o facem cu mâna noastră!
Pentru că subiectul corespondenței noastre este
tristețea care i-a năpădit pe arhitecți, dar care nu vreau
încă să admit că o să devină o stare permanentă de
„normalitate”, o să-mi permit să aduc în atenția tuturor
celor care ne vor citi gândurile puse pe ecranul
calculatorului cel mai mare motiv al meu de tristețe.
L-a depășit cu mult ca intensitate pe cel pe care-l
trăiesc în activitatea din Comisia Națională de
Disciplină.
Nu știu dacă tu ai auzit de Cartierul Arhitecților?
Este un cartier unicat în felul lui și nu mă refer la
denumire neapărat, cu toate că nu am mai auzit să
existe altul cu același nume. Este situat pe teritoriul
orașului Cisnădie, rupt la propriu de acesta, dar lipit în
schimb de Sibiu.
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Sibiul este sugrumat de două aglomerări urbanistice
care nu-i aparțin. Orașul Cisnădie și Comuna Șelimbăr,
printr-o dezvoltare haotică și criminală, grație
hrăpăreților dezvoltatori imobiliari nesătui de câștiguri
fabuloase, cu concursul nemijlocit a două administrații
nechibzuite, ca să nu le numesc altcumva fără probe
palpabile, au sufocat orașul nostru.
Pentru sibieni, Cartierul Arhitecților a devenit un
calvar, deși culmea este că, unic în felul lui, acest cartier
nu se află pe teritoriul Municipiului Sibiu. Cu toate
acestea, toți locuitorii lui, îmbarcați în autoturismele lor
personale, traversează zilnic Sibiul la și de la serviciu,
când își duc și își aduc copiii de la scoală sau când au
alte treburi sau cumpărături de făcut.
Nouă, sibienilor, nu ne alină cu nimic durerea faptul că,
pentru locuitorii acestui cartier, coșmarul este și mai
mare, deoarece, în afară de câteva magazinașe
improvizate în spații improprii în acest cartier cât un
oraș de mare, nu este prevăzută nicio dotare de niciun
fel. Este un cartier dormitor, aproape în întregime pavat
și betonat, fără spații verzi, al cărui concept urbanistic
nu are nicio legătură cu valoarea profesională a marilor
arhitecți cu numele cărora i-au fost botezate străzile. În
afară de zona dinspre Cisnădie, așa cum a fost ea în
intenția inițială, să fie construite numai locuințe
individuale înșiruite sau cuplate, restul pare să fie o
mare parcare pe care, printre autoturisme înghesuite,
au fost ticsite locuințe colective în blocuri. Să-mi ierți
limbajul neprofesional cu care am făcut descrierea, dar
este singurul care încearcă timid să descrie ce se
întâmplă cu această crimă urbanistică. Nu există
condiții nici măcar minime pentru locuitorii acestei
aglomerări ca să ducă un trai măcar decent.
Conceptul urbanistic inițial a fost un vis frumos al unui
arhitect care ne-a părăsit de câțiva ani buni și care are
marele noroc că nu mai poate să revină printre noi din
somnul lui de veci ca să vadă ce s-a ales din inițiativa lui
primară. O stradă îi poartă, însă, numele. Mai sunt
amintiți pe plăcuțele indicatoare de stradă încă 24 de
arhitecți, dintre câte am reușit să depistez în acel haos,
cum ar fi: Constantin IOTZU, Grigore CERCHEZ, Horia
CREANGĂ, Duiliu MARCU, Nicolae PORUMBESCU,
Alexandru ORĂSCU, Gheorghe SIMOTA, G.M.
CANTACUZINO, Octav DOICESCU etc.
Modul în care sunt semnalizați îl puteți vedea și aprecia
dacă intrați AICI, în galeria în care am selectat
respectivele imagini cutremurătoare.
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Mi-am făcut curaj și o pregătire psihică specială ca să
pot vizita la pas acest cartier de-abia acum câteva zile.
Am făcut-o cu aparatul de fotografiat în mână deoarece
nu sunt dotat cu talent literar sau cel puțin nu cu unul
capabil să descrie ceea ce se vede, în așa fel ca să vă
puteți imagina cum arată în ziua aceasta un spațiu
urbanistic nou care este încă în curs de facere, ca și
cum dezastrul nu ar fi destul de mare dacă nu se duce
mizeria la bun sfârșit.
Te întreb, Bogdane, dacă tu crezi că s-au realizat aceste
planuri urbanistice și s-au ridicat construcțiile cu care
au fost ele mobilate fără concursul unor arhitecți?
Eu mă îndoiesc.
Mă întreb din ce categorie fac parte aceștia.
Sunt ei veseli sau sunt din cei triști pe care i-ai întâlnit
tu când mi-ai scris?
Sunt ei bogați și veseli sau săraci și triști?
Sau poate sunt bogați și triști sau săraci și veseli?
DEGRADAREA a ajuns la culme. Am selectat patru
imagini care va explica prin comparație de unde s-a
plecat și unde s-a ajuns astăzi.
Aș vrea să închei descrierea acestui vis frumos de
început, care s-a transformat într-un coșmar în final,
într-o notă optimistă. Sunt încă speranțe că, într-un
mod miraculos pe care nu mi-l pot acum imagina,
breasla noastră o să încerce să estompeze ce s-a
întâmplat din păcate în acea aglomerare urbană fără
noimă. În acest scop, reproduc un mesaj pe care l-am
primit acum câteva zile de la filiala noastră pe care am
fondat-o în 2001 și a cărui președinte am fost până în
2006. A trecut și ea săraca printr-o „noapte neagră”,
ajungând gata-gata să dea faliment, dar din care se
pare că a scăpat începând din 2018.
Stimați colegi,
Vă informăm că anul acesta Filiala noastră a depus
trei proiecte în cadrul sesiunii de finanțare din Timbrul
de Arhitectură, două proiecte în secțiunea Proiecte
culturale și un proiect în secțiunea Școli de vară.
Al doilea proiect depus, intitulat „IDentitate: arhitecți
pentru Cartierul Arhitecților”, este un demers cultural
ce vizează Cartierul Arhitecților, planificat a fi
implementat în perioada mai - septembrie 2020.
Demersul s-a conturat în urma sesizărilor pe care, în
baza numelui cartierului, dar nu numai, rezidenții
acestuia le-au adresat Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului
Arhitecților din România de-a lungul ultimilor ani,
solicitând organizației noastre, în calitate de
profesioniști în domeniu, să ne implicăm în vreun fel în
găsirea de soluții la problemele cu care se confruntă.
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Lipsa unei strategii consistente și coerente de
urbanism a generat o construire haotică, în multe
dintre cazuri la limita respectării legii, indicatorii
urbanistici supradimensionați (CUT, POT) determinând
un disconfort urban, depreciind calitatea vieții
locuitorilor pe măsura extinderii proiectelor imobiliare.
Dintre principalele probleme semnalate inclusiv de
presa locală enumerăm: distanța redusă dintre
imobile; nerespectarea regimului de înălțime în multe
situații; lipsa spațiilor verzi; blocaje mari în trafic;
concentrarea investitorilor imobiliari exclusiv pe
ansamblurile de locuință în detrimentul facilităților
necesare cartierului - grădiniță, școală. Scopul
proiectului este de a lua atitudine și găsirea unor
soluții la problemele cu care se confruntă această
comunitate.
Prin activitățile propuse, proiectul vizează 3 direcții
principale de intervenție:
1. IDENTITATEA CARTIERULUI, urmărind construirea
unei identități în acord cu valoarea și contribuția
adusă urbanismului românesc de către arhitecții ai
căror nume au fost folosite în nomenclatorul
stradală. Sunt planificate activități de informare a
rezidenților cu privire la cine au fost și ce au făcut
arhitecții care au dat numele străzilor pe care
locuiesc:
comunicare consistentă și coerentă în mediul
online (website dedicat proiectului, Facebook);
suplimentarea indicatoarelor stradale cu minipanouri explicative (necesită acordul Primăriei
Orașului Cisnădie);
intervenții punctuale de informare și dialog în
cadrul celor 3 evenimente avute în vedere în cadrul
proiectului, menționate în continuare.
2. „ORGANISMUL” CARTIERULUI, referindu-ne prin
acest concept la mediul construit, mediul
neconstruit, oameni. Ne propunem identificarea,
într-o manieră participativă, a problemelor și
nevoilor reale ale zonei, așa cum sunt ele percepute
de către locuitori, prioritizarea celor considerate
urgente, propunerea de posibile soluții/proiecte de
intervenție care să răspundă acestora. Va fi realizat
prin:
organizarea unui eveniment-atelier de facilitare
comunitară - „Împreună transformăm cartierul”, ce
va fi proiectat și realizat de către Asociația pentru
Tranziție Urbană - ATU, coordonatorul programului
URBOTECA, un laborator-resursă ce explică și
influențează abc-ul urbanismului și dezvoltării
urbane.
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3. VIAȚA SOCIALĂ A CARTIERULUI creând contexte
pentru facilitarea acesteia prin organizarea a trei
evenimente:
un atelier de arhitectură pentru copii (15 copii),
integrând activități în acord cu tema proiectului
(organizator Asociația De-a arhitectura, Filiala
Sibiu;
un spectacol de teatru comunitar, interactiv, cu o
latură educațională în ceea ce privește asumarea
puterii de implicare în comunitate (proiectat și ținut
de Teatrul BIS);
evenimentul-atelier „Împreună transformăm
cartierul” design și facilitare eveniment realizate de
către Asociația pentru Tranziție Urbană ATU/Urboteca.
Bugetul estimat pentru implementarea acestui proiect
este de 47,415 lei, suma solicitată spre finanțare de la
OAR fiind de 43.044 lei. Comisia a aprobat finanțarea
integrală a sumei solicitate.
Atașăm, în atenția celor interesați să afle mai multe
informații privind rezultatele sesiunii de finanțare 2021,
documentul emis de OAR, conținând rezultatele și
raportul explicativ al Comisiei de Finanțare.
În cazul în care rezonați cu scopul proiectului
„IDentitate: arhitecți pentru Cartierul Arhitecților” și
sunteți dispuși să susțineți Filiala cu sugestii și chiar
implicare voluntară în implementare, dați-ne de veste
și vă vom trimite mai multe detalii legate de
calendarul activităților după semnarea contractului de
finanțare cu OAR.
Vă mulțumim!
arh. Ion Cristian Șandru
președinte filială
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ȘCOALA DE ARHITECTURĂ*
ÎN VREME DE COVID-19

Reload, refresh, reboot 2020 sunt doar câteva dintre glumele
care circulă în online despre anul 2020, an cam pierdut din
viețile noastre și mai ales din libertatea noastră de mișcare.
Sincer, speram ca articolul acesta, urmare a celui scris în
vara trecută, după experiența a aproape unui semestru
online, apoi a comisiilor de diplome și de admitere, să aibă
un ton mai optimist. Nu spun că mi-am pierdut optimismul
ci că, gândind realist, momentul reunirii la școală în formulă
completă s-a îndepărtat considerabil.
Pe 11 martie 2021 am aniversat un an de școală online. Cu
tristețe că ne vedem mediat dar cu bucurie pentru faptul că
cei ce formează comunitatea academică a universității
noastre (studenți, profesori, personal auxiliar și
administrativ) au trecut cu bine peste acest an. Am avut
colegi și studenți care au suferit, îmbolnăvindu-se cu acest
virus. Ne bucurăm cu toții că acum sunt sănătoși, au depășit
momentele dificile și au revenit la școală.

AUTOR:
Prof.dr.habil.arh.
Beatrice-Gabriela Jöger
Facultatea de Arhitectură de
Interior. Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” - București

*

Studenții anului I Arhitectură, distanțare și măști
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Articolul se referă la cele întâmplate
la Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” din
București, nu și la alte facultăți de
arhitectură din România sau alte
state.
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Noul an universitar 2020-2021
Deschiderea anului universitar reprezintă un moment
important pentru toată lumea și mai ales pentru cei ce își
încep drumul pregătirii la nivel superior. Astfel conducerea
universității a considerat că este benefic pentru „boboci” a
avea parte de o ceremonie cu prezență fizică. Situația
sanitară de la momentul respectiv (1 octombrie 2020) a
permis acest lucru, iar terasa interioară a școlii noastre a fost
locul desfășurării ceremoniilor de deschidere a anului
universitar.

Bineînțeles că a fost
organizată, online, și
întâlnirea tuturor cadrelor
didactice ale Universității, din
care pun aici martor doar una
dintre multiplele pagini de
„prezență”.

Discursul Prof.dr.arh. Marian Moiceanu, rectorul UAUIM
Festivitatea a fost organizată pe facultăți, cu respectarea
tututor regulilor de siguranță epidemiologică și cu un
program care să permită primirea și evacuarea
participanților în siguranță. Participarea studenților a fost
opțională, iar cadrele didactice prezente au fost în primul
rând din conducerea Universității și a facultăților respective
(rector, prorectori, decani, prodecani) și ai formațiunilor de
studiu de la atelierele anilor I.
Festivitățile celor trei facultăți – Arhitectură, Arhitectură de
Interior și Urbanism – au fost transmise prin streaming pe
paginile de facebook ale facultăților
(https://www.facebook.com/www.uauim.ro/videos/3326535111
30231) astfel că la ele au putut participa, de departe, mult
mai mulți studenți și profesori. Am avut noroc că vremea a
ținut cu noi și a permis această primă întâlnire a studenților
cu Școala.

INFO 2

Trebuie să spun aici că
întreaga conducere a școlii a
lucrat și lucrează permanent
la aducerea la zi, în funcție de
hotărârile ministerelor
Educației și Sănătății și a
situației sanitare, a
procedurilor elaborate pentru
desfășurarea activităților
online. O muncă laborioasă,
neatrăgătoare dar extrem de
necesară bunei funcționări a
școlii noastre.
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Cum s-a desfășurat în continuare
școala de arhitectură?
Am sperat la un nou nou an universitar desfășurat în regim
mixt și astfel Universitatea - conducerea și administrația
școlii – s-au pregătit încă din timpul vacanței de vară pentru
acest scenariu. A fost realizată partea organizatorică și fizică
a acestei variante, cu ateliere cu număr redus de studenți,
circuite de parcurgere a școlii și orar la atelier care să
permită alternativ interacțiunea directă. Și am reușit a o
desfășura astfel timp de 2 săptămâni la începutul lui
octombrie și la începutul semestrului 2, acum. Pentru anii I
și II de studiu, măcar o întâlnire săptămânală a fost extrem
de benefică pentru studenți. Cei din anii mai mari au avut
rezervată o întâlnire la două săptămâni. Din păcate,
condițiile epidemiologice din București au dus rapid la o
reluare a educației de arhitectură exclusiv online.
Dar, acum, vrem nu vrem, avem deja experiență.
Am învățat din cele experimentate în lunile martie-iunie
2020, din articole și participări la diverse conferințe am
văzut și ce și cum se întâmplă lucrurile la alte universități de
profil și am adaptat, am îmbunătățit permanent atât modul
de relaționare și de predare cât și, în măsura posibilităților,
mijloacele tehnice la care apelăm. De exemplu, pentru
corectura la atelier este extrem de utilă o tabletă grafică,
care să permită o simulare cât mai fidelă a „corecturii” pe
hârtie de la atelier.

"Am învățat
din cele
experimentate
în lunile
martie-iunie
2020."

Corectură online
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Spuneam anul trecut că am norocul să lucrez cu studenții
anului 3 specializarea Arhitectură de interior, unde studenții
au deja cunoștințe de bază și chiar abilități de lucru pe
computer – pe care și le perfecționează în cursul acestui an
– dar acea serie de studenți îmi era cunoscută direct, de la
atelier și cursuri.
Anul acesta lucrez cu studenți pe care nu i-am cunoscut
direct, fizic, poate cu unii m-am întâlnit pe holurile școlii
câteodată. Este un pic ciudat dar, din păcate nu am apucat
a ne întâlni la școală în scurtele perioade de acalmie
sanitară. Este adevărat și faptul că mulți studenți care nu
sunt din București, sunt acasă, economisind astfel
cheltuielile de trai în capitală. Restricțiile sanitare îngrădesc
oricum mult din ceea ce ar face farmecul vieții de student,
în comunitatea academică și în afara ei.
Într-un fel, ne vedem mai bine pe ecran. Fără mască (la
propriu), pe care la școală trebuie să o purtăm și să
menținem și distanța fizică, ceea ce ar face imposibilă de
fapt o ”corectură” clasică, ci ar permite doar un dialog
direct. Câteodată cu o reticență în a pune întrebări,
accentuată de medierea tehnologică și de faptul că acum,
colegii care sunt prezenți în sesiunea Zoom aud și ei
întrebările. Noi, cadrele didactice, ne bucurăm însă pentru
că putem astfel răspunde o singură dată la o întrebare (sau
corecta o dată o greșeală din proiect, cei prezenți
îndreptându-și singuri greșelile similare) și astfel putem
răspunde la mai multe întrebări diferite și soluționa mai
multe probleme în același interval de timp.

Corectură online
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Predările sunt mai punctuale.
Platformele din eter sunt
nemiloase în interzicerea
accesului peste ora fixată,
studenții fiind astfel
(re)obișnuiți cu o disciplină
fermă în această privință.
Judecata proiectelor are de
câștigat prin prezența mai
facilă a unor invitați externi,
specialiști pe domeniile
temelor de proiectare. Am
considerat întotdeauna
benefică posibilitatea de a
auzi păreri cât mai diferite
asupra muncii tale, și mai ales
diferite de cea a
îndrumătorilor care, inevitabil,
devin parte din rezolvare și
astfel își pot pierde din
obiectivitate. Iar când acești
invitați sunt profesori sau
practicieni din străinătate,
beneficiul este cu atât mai
mare, comparația fiind făcută
la nivel european sau
internațional.
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Platformele instituționale dedicate
interacțiunii studenți-cadre didactice
Odată cu prelungirea perioadei de desfășurare online a
activităților universitare, un vechi partener al școlii, firma
ALLBIM Net s-a oferit a ajuta școala la digitalizarea unor
procese administrative. Unul important era relația studențiprofesori care se desfășura de ani buni, și încă se desfășoară,
pe varii social media, după preferințele și abilitățile
profesorilor.
Un mediu sigur, organizat instituțional, a fost oferit în
toamna anului 2020 prin cele două platforme, una dedicată
studenților și una cadrelor didactice, platforme
interconectate și care sper ca pe viitor să ajungă a fi folosite
în exclusivitate, fără a mai apela la alte ”ajutoare”.
Platforma destinată studenților, https://uauim.allbim.net/,
permite înregistrarea acestora la cursurile din fiecare
semestru, accesul la materialele puse la dispoziție de către
titularii de discipline, comunicarea cu profesorii,
înregistrarea prezenței (prin intrarea pe platformă în timpul
cursului respectiv), a diferitelor testări și chiar realizarea de
examene și înregistrarea rezultatelor acestora. Fiecare
student are un cont cu parolă unică și acces la activitățile
corespondente anului și semestrului de studiu în care este
înscris. Cel puțin pentru această etapă de început, studenții
au fost înscriși de administratorii platformei. Pe viitor se
dorește digitalizarea mai multor operațiuni curente
(înscriere an, înscriere discipline opționale etc.).

Pagina de deschidere a platformei pentru studenți
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Pagina unui curs, pe platforma
studenților

Platforma destinată cadrelor
didactice,
https://topmanager.ro/, le
permite acestora să
definească ședințele de curs,
să colecteze prezențele
studenților la curs, să pună la
dispoziția studenților, cu
caracter permanent, diferite
materiale și să organizeze
examenele și rezultatele
acestora. Această ultimă parte
nu am experimentat-o încă,
deoarece platforma este
accesibilă studenților abia
începând cu semestrul II al
anului universitar.
Ambele platforme
funcționează momentan
pentru cursurile teoretice. Ele
sunt în permanentă
perfecționare, și au fost
dezvoltate și cu contribuția
cadrelor didactice care au
semnalat, în perioada de
testare, operațiuni sau
elemente necesar a fi
prezente.
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Sesiunea de iarnă
La fel ca pentru activitățile curente, experiența sesiunii
online anterioare a fost de folos, iar ca urmare am schimbat
din nou modul de examinare, încercând a replica online
tipul de examen pe care îl dădeam cu prezență fizică.
Întamplător, prin unele schimbări din Planul de învățământ,
am avut parte de inversarea cursurilor pe semestre și astfel,
cursul ținut anul trecut pe semestrul II, l-am predat pe
semestrul I al acestui an. Cursul, ”Design interior – evoluție
și tendințe”, urmărește istoria arhitecturii și design-ului de
interior în strânsă relație cu devenirea arhitecturală
respectiv contemporană, bazându-se astfel pe cunoștințele
anterior acumulate de istorie și istoria arhitecturii
universale. Dacă anul trecut am ”improvizat” și am dat
subiecte restrânse, fiind o sesiune ce venea și după o
perioadă extrem de restrictivă (starea de urgență), anul
acesta am dorit a reveni la o oarecare normalitate și a
realiza testarea cunoștințelor de bază din domeniu, pentru
diferite perioade. M-am ajutat de platforma google forms, ce
a permis realizarea de formulare cu inserare de imagini, și o
colectare a rezultatelor, nominale, pe serii. Corectarea și
notarea a fost realizată manual. Organizarea examenului a
fost făcută pe serii a câte 15 studenți, aleși aleator dintre toți
cei înscriși la curs din cei trei ani de studii (anul 3 Interior și
Design și 2 Mobilier). Rezultatele au fost mai puțin
satisfăcătoare decât la promoțiile anterioare (nu am acordat
nici o notă de 10, de exemplu), dar limitarea duratei
examenului a dus la absența încercărilor de
fraudare/copiere/inspirație din alte surse, deși nu am apelat
la programe speciale securizate.

Examen, început de pagină, pe serii

Constat însă, de la an la an, o
înrăutățire a situației (excepții
există, încă) și că în ciuda
numeroaselor cursuri de
istorie a arhitecturii, artei etc.
prin care trec studenții, baza
șubredă din învățământul
preuniversitar își arată
lacunele și cu greu poate fi
suplinită complet în timpul
formării universitare.
Sesiunea de examene a fost
urmată de o scurtă dar
binemeritată vacanță, din care
studenții – cu care am avut
curs chiar în prima zi a
semestrului II – s-au întors
parcă mai obosiți și lipsiți de
entuziasm decât înainte. Cred
că lipsa de contact și
comunicare directă cu colegii,
dar și cu prietenii probabil, își
face simțite efectele din ce în
ce mai mult, iar acest an
petrecut în majoritatea lui în
izolare, a adus un stres
suplimentar celui al pregătirii
pentru cariera de arhitect.

Examen, supraveghere la distanță, pe serii.
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Activități extracurriculare
Deși școala online este extrem de obositoare, această
perioadă s-a dovedit totuși destul de fastă pentru seminarii,
conferințe și chiar workshop-uri, atât în școala noastră cât și
la nivel internațional. Subiectele de acum ”clasice” –
sustenabilitate, reciclare, reutilizare – au fost completate cu
unul de extremă actualitate: efectul pandemiei asupra
educației de arhitectură și asupra arhitecturii însăși. La
UAUIM au fost organizate, chiar și în această perioadă,
numeroase evenimențe științifice, cu desfășurare în regim
mixt sau complet online.
Anul universitar a început cu ediția 2021 a Atelierelor de la
Sibiu, organizate de Departamentul de Științe Tehnice a
UAUIM, ediție ce s-a desfășurat în 3-4 octombrie 2020 și a
avut ca temă: Portretul unei schimbări de paradigmă:
revoluția sustenabilității. Au participat circa 20 de vorbitori,
unii prezenți la sediul Primăriei Sibiu care a găzduit
evenimentul, alții online, având ca invitat special pe Steven
Borncamp (SUA) de la Romania Green Building Council. În
public au asistat și studenți de la secțiile din Sibiu ale
UAUIM. Volumul cu articolele prezentate este în curs de
editare și va apărea la Editura Ion Mincu.
În data de 9 noiembrie 2020, Facultatea de Urbanism nu a
uitat să marcheze Ziua mondială a urbanismului prin
evenimentul desfășurat online: Urbanism + „Proiectul ca
Experiență”. Programul a cuprins prezentări ale
experiențelor din spatele unui proiect de urbanism, realizate
de absolvenți (2019, 2020) ai celor 7 programe de studiu ale
Facultății de Urbanism și tineri urbaniști activi în domeniu,
discuții și dezbateri despre evoluția profesională a
absolvenților Facultății de Urbanism și acordarea Premiului
de excelență „Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în
urbanism, ediția a V-a - 2020, de către Asociația Profesională
a Urbaniștilor din Romania (APUR) și Registrul Urbaniștilor
din România (RUR).

Afiș Atelierele de la Sibiu 2020

Afiș Ziua Urbanismului 2020

„Această perioadă s-a dovedit totuși
destul de fastă pentru seminarii,
conferințe și chiar workshop-uri"
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O altă conferință, desfășurată online a fost Pandemic
Interior Architecture organizată de Facultatea de
Arhitectură de Interior a UAUIM, conf. dr. arh. Oana
Diaconescu, decan, și conf. dr. arh. Cristina Pană, prodecan.
Programul zilelor de 2-4 decembrie 2020, a cuprins două
wokshopuri, online și fizic, și un concurs de design dedicat
studenților, alături de cei 15 participanți din România și cinci
invitați speciali (via zoom) din toate colțurile lumii: prof.dr.
Riichi Miyake, Fuji Women's University, Director of ARCHIDEPOT, Japonia; prof. dr. Nana Iashvili, Tblisi State Academy
of Art, Georgia; prof. dr. arh. Javier Sánchez Merina, Alicante
University, Spania; arh. Moshe Katz, Israel; prof. arh. Amos
Bar-Eli, Holon Institute of Technology (HIT), Israel. Cu un
subiect de stringentă actualitate, forumul internațional
reunit virtual a analizat multiple fațete ale vieții, muncii și
educației în condiții restrictive. Un volum cu prezentările
realizate este în curs de editare și va apărea la editura
universității.

Semestrul al doilea a început în forță cu o prezentare
extrem de personală a profesorului Giancarlo Rosa de la
Universitatea La Sapienza din Roma, discipol al profesorului
Ludovico Quaroni și care a condus în calitate de director
programul de studii cu specializarea în „Arhitectură de
interior și Allestimento” și ulterior programul de licență
„Arhitectură de interior și Allestimento”. Susținută în data de
23 februarie 2021, prelegerea și discuțiile care au urmat neau fermecat, făcându-ne să ignorăm trecerea timpului.
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„Forumul
internațional
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analizat
multiple fațete
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muncii și
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Nu pot încheia această scurtă trecere în revistă a
activităților și evenimentelor din școală fără a menționa
inaugurarea Atelierului Experimental Mac Popescu în
cadrul Centrului Hi-Tech Learning Centre, realizat de
Fundația Globalworth pentru Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”. Evenimentul a fost difuzat live, pe
Youtube, în data de 2 martie 2021, la ora 13.00. Proiectul de
amenajare și dotare, în valoare totală de 240.000 euro,
aduce UAUIM la nivel internațional în ceea ce privește
dotările cu tehnologii de ultimă oră: o soluție completă de
VR, studio de producție virtuală, sistem de videoconferință,
imprimante 3D, soluție pentru capturi de date - fotografie,
scanare 3D și fotogrammetrie și 22 posturi de lucru.

Atelierul Experimental Mac Popescu Centrul Hi-Tech Learning Centre,
UAUIM, foto: Fundația Globalworth

Numeroase alte prezentări/lansări de publicații, participări
la publicațiile UAUIM, proiecte și concursuri și alte acțiuni și
evenimente care atestă faptul că, deși nu tot timpul
prezenți în școală, studenții și cadrele didactice sunt cu
inima și fapta alături de aceasta, le puteți găsi pe pagina
https://www.uauim.ro/evenimente/
Mă opresc aici, fără a mai încerca a face prognoze pentru o
revenire la școala fizică, ci doar cu dorința de a trece toți cu
bine peste aceste vremuri ciudate, limitative și alienante pe
care le trăim și de a ne bucura pe deplin, într-un viitor cât
mai apropiat, de natură, de prieteni, de evenimente
culturale, de tot ceea ce ne făcea plăcere și momentan e
imposibil.
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Notă:
Imaginile de la pag. 1-6 aparțin
autorului articolului, realizate în
timpul sesiunilor live zoom sau
facebook și de pe paginile
personale ale unor platforme
digitale.
Imaginile de la pag. 7-8 aparțin
organizatorilor evenimentelor
respective.
Imaginile de la pag. 9 aparțin
Fundației Globalworth.
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ARHITECTURA ŞI
ANSAMBLURILE VERZI
Secolul al XX-lea și... secolul al XXI-lea?

Noul concept urban între
real și virtual privește
,,aglomerările” secolului
al XX-lea și pregătește
într-o nouă viziune
secolul al XXI-lea.
,,Realul” construcțiilor
vechi și noi prinse în
țesătura urbană scrie
istorie și reprezintă viața
în ansamblul ei, în secole
și chiar milenii.

AUTOR

Din lucrările de profil ale Națiunilor Unite privind ,,Așezările Umane” se

Dr. arh. Viorica Iuga Curea

și, de asemenea, că aglomerările urbane vor continua să crească cu

desprinde concluzia că jumătate din populația globului trăiește în orașe
aproape un milion de locuitori în fiecare săptămână. Evenimente de

curator al Secţiunii ,,Arhitectură
Verde Sustenabilă şi Energii
Alternative” - UAR - BNA 2018

influență globală, așa cum au fost războaiele mondiale ale secolului al
XX-lea și cum este, actualmente, pandemia virusului COVID, au
influențat dezvoltarea urbană, istoria, viața globala și individuală a
fiecăruia dintre noi.
Schimbări fundamentale s-au produs în cadrul urban începând cu
secolul trecut. Deplasarea, viteza și criza de timp au caracterizat acest
secol invadat de urbanizare, industrializare, tehnicizare și consumism.
Filozoful Giles Deleuze aprecia că ,,vectorii - direcțiile de deplasare - țes o
rețea de circulație care penetrează, irigă și dă viață spațiului urban.
Viteza dă dimensiuni temporale orașului”.
Așezările umane s-au constituit în timp. Scara timpului și a spațiului
evidențiază tendințele și specificul fiecărei așezări, în care ,,timpul
prezent” apare ca o ,,pătură subțire” între straturile trecutului și ale
viitorului, așa cum afirmă urbanistul Bernard LePetit în cartea
,,Temporalites Urbaines”.

INFO 3

Pag. 25

Shanghai - ,,Perla
Orientului” - 30 milioane
locuitori, China

Începutul secolului al XX-

Istoria civilizațiilor se regăsește în istoria scrisă în piatră a construcțiilor

lea aduce noi schimbări

așezărilor umane. Influența mediului înconjurător a fost determinantă

fundamentale.

pe continente, în funcție de climă, condițiile de teren sau fenomenele

Izolarea individuală

predominante. Descoperirile din Mesopotamia sau din nordul Africii, din

schimbă relațiile sociale,

Orientul îndepărtat, din Asia Mică sau Europa dezvăluie forme total

activitățile economice,

diferite ca sisteme constructive, materiale folosite și concepte complexe

platformele industriale,

de imaginație în realizările timpului.

locurile de muncă,

În secolul al XX-lea se impun noi tehnologii, industrializarea proceselor

organizarea

constructive și noi concepte extinse pe plan internațional. Încă din 1930,

educațională, dinamica

Le Corbusier atrage atenția asupra aglomerărilor urbane scriind:

existențială ....

,,...străzile cailor din secolele trecute devin căi sufocate de ambuteiajele
automobilelor care vor domina orașul. Circulația pe străzi este ca un râu,
ca un fluviu. O singură mașină dacă staționează, aceasta perturbă
fluența circulației. Puterea de atracție a marilor orașe continuă și
temperatura acestora va crește până va atinge febra”.
Pandemia provocată de CORONA VIRUS a ridicat noi probleme de
legături, de contacte între continente, între țări, localități, între diferitele
zone construite și între oameni. Este afectat aspectul dinamic al
aglomerărilor urbane din punct de vedere funcțional, spiritual,
economic, sociologic, cultural, educațional. Restricționarea prezenței
umane în cadrul spațiului construit, public, afectează complexitatea

Bucureşti Piaţa Revoluţiei

aspectelor legate de comunicarea interumană, de nivelul de informație
primit, cu consecințe psihologice determinate și de insecuritatea
spațiului ambiental și a ansamblului arhitectural.
În condițiile actuale se schimbă modul de comunicare prin formule
,,virtuale”. Prețuirea cadrului natural, ecologic și apelarea la noi concepte
de organizare a așezărilor umane precum și obținerea de noi resurse
energetice impune studii de cercetare în multiple domenii. Reducerea
gradului de poluare globală se impune atât în aglomerările urbane, cât
și pe platformele de producție, în ansamblul rețelelor de transport etc.
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Încă din ultimele decenii, în Danemarca și în special în Copenhaga a fost
restricționată circulația auto în zona centrală, în avantajul pietonilor și a
bicicliștilor. Am avut șansa ca într-o croazieră, chiar de la apropierea de
țărm, să se simtă o altă atmosferă calmă, verde și de poveste.

Palate, piețe publice, biserici, grupuri statuare, fântâni și oglindiri de ape
creează spații urbane impresionante. Grădinile publice sau spațiile verzi
Palate, piețe publice,
biserici, grupuri statuare,
fântâni și oglindiri de ape
creează spații urbane
impresionante.

în jurul unor monumente, canalele navigabile și chiar arhitectura nouă
alcătuiesc o armonie deosebită de construcții și ansambluri verzi. Totul
este învăluit în verdeață oglindită în luciul apei. Palatele, instituțiile
reprezentative, dotările comerciale sau fronturile continue viu colorate
ale locuințelor din piețele orașului sau în lungul canalelor navigabile
sunt reprezentative pentru perioadele istorice pe parcursul secolelor.
Noile construcții reușesc să se înscrie în lanțul valorilor existente. Toată
atmosfera exprimă o dorință de trăire curată, la scara umană și o
preocupare specială pentru o viață sănătoasă. Poluarea traficului urban,
sufocantă în alte metropole, din cauza gazelor emise de mijloacele de
transport public și particular, este rezolvată prin abordarea curentă,
generală, a bicicletelor și de mersul pe jos a populației de toate vârstele.
O plimbare organizată pe diferitele canale navigabile ale orașului oferă
imagini specifice anumitor perioade istorice sau imaginea celor mai
moderne construcții reprezentative ale orașului pentru funcțiuni
culturale, sociale etc.

Totul este învăluit în
verdeaţă oglindită în
luciul apei.
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Imaginea construcţiilor pe
canale

Privind noile concepte ale secolului al XXI-lea, sunt abordate cele mai
avansate performanțe tehnice cercetate în țară sau în toată lumea. Noul
ansamblu ,,Bella Center Copenhaga” este conceput folosind cele mai
avansate soluții de realizare a unei arhitecturi verzi, sustenabile, cu
utilizarea energiilor alternative economice și nepoluante, în special
eoliene. Dominant în spațiul ansamblului este hotelul ,,Bella Sky
Copenhaga”, realizat în două turnuri cu 23 de etaje, cu o structură de
expresie dinamică și un vast complex de săli de conferințe, restaurante,
săli de sport, chiar un special teren de golf și unansamblu cunoscut
pentru întâlniri internaționale.

Planurile Hotelului „Bella
Sky Copenhaga”
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SPAȚIUL MULTINAȚIONAL
EUROPEAN
SPAŢIU AL PEISAJULUI CULTURAL CREŞTIN

AUTOR:
arh. Dorin BOILĂ

MATRICEA
SPAŢIULUI
MULTINAŢIONAL
ÎN EUROPA

Omul poate cunoaște lumea numai dacă întreg procesul are
un sens – anume cel spiritual, întors către Creatorul acestei
lumi! Pentru o bună parte din populația eterogenă a Europei
de azi și a lumii „conectate” sau chiar vizitatoare, contactul cu
realitatea europeană nu este pe deplin edificator în privința
genezei și coerenței spațiului cultural al „Lumii Vechi”. Aceasta
pentru că și accesul la fundamentele culturale-spirituale
europene este tot mai mediat – prin interfețe nu întotdeauna
corecte istoric și antropologic.
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Europenii înșiși sau cei dinafara acestui continent sunt dirijați mediatic să nu mai evalueze
corespunzător faptul că acest creuzet civilizațional a avut o evoluție firească spre a deveni un
concert al națiunilor, și care s-a rafinat tocmai în sensul cunoașterii Creștine – pe
dimensiunile spiritului etnic, național, divers-cultural! Și tocmai de aici a rezultat și un dificil,
de multe ori tragic, proces de acomodare interetnică, politică și culturală, inclusiv în
tentativele de a „exporta” spiritul creștin pe alte continente. Dar procesul acesta constituie un
corpus de idei și experiență inter-națională care este de neocolit în agitația mondială de
astăzi.
Aici, în zona de confluență greco-romano-creștină, nu putem face abstracție de faptul că
întreaga civilizație europeană s-a fundamentat, a crescut și s-a împlinit prin Religia Creștină,
prin această filosofie a vieții sociale și spirituale care a reușit să depășească barierele lumii
materiale – pornind, prin revelație, de la Însuși Creatorul! Așa se face că la noi, ca și în întreaga
Europă, așezările, bisericile, peisajul cultural și toată curgerea vieții – de la strămoși până în
ziua de azi – s-au împlinit în SPAȚIUL CREȘTIN!
Dar tocmai în virtutea cvasi-legilor „drepturilor fără îndatoriri” reieșite din „progresismul”
stângist, pentru tot felul de minorități (economice, subculturale, etc.) – noi, creștinii din
spațiul european, avem drepturi și datorii întru moștenirea noastră culturală. Noi, creștinii, ne
raportăm firesc la ceea ce au construit, au agregat sutele de generații autohtone – la credința
și peisajul nostru cultural creștin.

AGRESIUNI
CONTEMPORANE
ASUPRA
PEISAJULUI
CULTURAL CREŞTIN

Noțiunea de Peisaj Cultural este necesară și suficientă
pentru a contura zona de structurare a spațiului
național în context european. Acestea s-au edificat în
sinergie, ca urmare a condițiilor de limitare teritorială,
invazii repetate (cu milenii de asimilări și regresii),
astfel că aspectul acesta are caracter de unicitate,
pentru că spațiul spiritual al Europei a modelat

Fundata, România

spațiile mentale în cazul tuturor etniilor conlocuitoare.
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De aici și importanța fundamentală a existenței Uniunii Europene astăzi, a coagulării
intereselor aparent divergente ale națiunilor europene într-un singur sens, de dezvoltare
împreună și în coerență politică.
Cu adevărat, este normal să vorbim despre lumea noastră ca fiind perfect așezată în
PEISAJUL CULTURAL CREȘTIN, de vreme ce s-a plămădit într-un spațiu mental de sinteză
european-creștină! Nu dorim în niciun fel să ne gândim la, și nici să facem posibil un genocid
cultural, care, ca orice agendă ocultă, poate începe de la aspecte aparent derizorii... De
exemplu, iată ce lovitură primește spiritul comunitar est-european prin tot mai accentuata
ideologizare a societății – pornind de la extremismele secolului al XX-lea și până la cele mai
subtile din ultimele decenii, și care, toate, duc la atomizarea comunității! Vedem foarte bine,
chiar în zonele unde locuim fiecare, cum s-a ajuns la fragmentarea parohiei, a vecinătății
tradiționale, pentru că ideologia este otrava spiritului solidar.
Se pot urmări factorii ce aduc asemenea schimbări, pornind de la implantări în spațiul public,
modificări de regulamente urbane, până la schimbări de viață cotidiană și chiar schimbări de
mentalități de locuire/utilizare a spațiului urbanistic:
Locuire în blocuri + Comerț tip mall = Formula dezastrului urbanistic
Această găselniță, forjată de gândirea ultra-stângistă a proiectanților și politicienilor
occidentali, plus ideologia fascizantă a „șefilor” comuniști din estul rusofil, constituie o marcă
a tuturor mahalalelor urbane, de la coasta de vest americană a Pacificului, până la coasta de
est rusească a aceluiași... Dacă ar fi vrut cineva, cel mai prost intenționat, să modifice
structura urbană și socială a unui oraș tradițional, exact această formulă ar fi aplicat-o! Cu un
bemol în cazul spațiilor imense din America, unde blocurile pot fi înlocuite cu nesfârșite

Parlament, Londra

„parcaje de case” unifamiliale...
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Poate nimeni nu s-a pronunțat în spirit religios asupra acestui tip de metastaze urbanistice,
dar e cazul să accentuăm că asemenea „formule” imobiliare sunt profund anti-creștine.
Spiritul imobiliar neliniștit, zis „creator”, a modificat profund silueta urbană a orașelor
europene, alăturând fleșelor bisericilor tot mai multe clădiri gigantice, ieșite din scară, având
ca urmare supra-aglomerarea spațiilor stradale și de agora, modificarea condițiilor de mediu
intra-urban și poluarea estetică necontrolată. În numele progresului tehnologic, s-au impus
peisajelor culturale vectori ai poluării orașelor, ființelor umane și spațiului lor mintal. Nimeni
nu se arată deranjat de aceste intruziuni ale haosului și iresponsabilității în spații până acum

Munţii Tatra

congruente, cu rost și sens creștin!

Venind la nivelul orașului nostru, putem aborda și alte aspecte ale destructurării spațiilor
culturale tradiționale:
* cu cât populația urbei este mai mare, cu atât fiecare devine mai însingurat în mijlocul
mulțimii… Există în literatura de specialitate praguri ale numărului de locuitori dincolo de
care satisfacția de a trăi în oraș începe să scadă. Acest prag este de cca 10 000 loc. în
Finlanda, 50 000 loc. în Europa centrală, poate mai mare în America de Nord. Cred că la noi
lucrurile se apropie poate de Europa centrală, deși, dincolo de mărimea Cisnădiei, bunăoară,
deja comunitatea are probleme în a fi solidară cu adevărat! Din această perspectivă ar fi
câteva lucruri de discutat în legătură cu oamenii Sibiului – o comunitate coagulată din
grupuri sociale foarte diferite și cu manifestări de coeziune urbană foarte variabile…
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* se poate aminti faptul că, istoric determinat, gradul de urbanitate al unor grupuri de orășeni
diferă, pornind de la apariția și stabilizarea lor în arealul Sibiului (sași, măiereni, români,
unguri etc.), de la tipul de locuire (în orașul istoric/în cartierele perimetrale lui/în cartierele de
case mărginașe/în zonele de blocuri etc.), după cum acest nivel de „integrare în viața urbană”
depinde evident de gradul de instruire al cetățeanului… E important să evaluăm aceste
lucruri mai ales în perioade de tranziție economică - socială - culturală, cum e cea prezentă,
deoarece atunci au loc dezertări mai frecvente de la civilitate, bun-simț în comportamentul
în spații publice, lucruri atât de legate de grija pentru ceea ce au făcut înaintașii în acest oraș
- până la urmă legate de satisfacția, bucuria de a trăi împreună cu ceilalți în oraș!
Aprecierea, evaluarea relațiilor dintre locuitori și localitate are multe fațete; de exemplu, neam putea întreba:
Ø câți dintre sibieni sunt prima generație locuind la oraș?
Ø câți dintre sibieni sunt prima generație născută la oraș?
Ø câți dintre sibieni își cunosc bine vecinii de pe strada (cu case) sau din scara blocului? Asta
mai ales în perspectiva istoriei vecinătăților, asociații destul de simple, pe străzi sau mici
cartiere, care erau esențiale pentru într-ajutorare la evenimentele vieții unei familii (nuntă,
botez, înmormântare, construcție de imobil, incendiu etc.)
Ø oare sunt aceiași cei care stau prin „mall” și coridoarele hipermarketurilor cu cei care se
plimbă prin centrul istoric și folosesc cafenelele, micile restaurante sau cluburi din clădirile
vechi?
Ø câți dintre sibienii care locuiesc în cartiere mai depărtate de zona istorică s-au gândit la
faptul că respectivul cartier are, sau ar trebui să aibă, un centru, o zonă de polarizare, care să
adune lumea serile sau la final de săptămână, să ofere spații de contact social?
Flexibilitatea spațiilor și formelor urbane este în mod natural mai redusă. Majoritatea
cetățenilor tineri și cei întreprinzători în domeniul imobiliar sunt chiar adversari ai acestei
caracteristici urbanistice, pe care o denumesc retrogradă, și aduc argumente și mijloace de
tipul demolărilor, reorganizărilor, „dezvoltării imobiliare” etc.
Dar costul acestei mai reduse flexibilități este minunat, de neprețuit – este vorba despre
segregarea timpului, tocmai în aceste suprapuneri de construcții și spații istorice, de unde și
farmecul intersecției de stiluri arhitecturale, spații interioare și exterioare cu valoare istorică și
memorialistică, sublimarea valorii pieselor de mobilier și decorație, precum și a tuturor
formelor de artă aplicată construcțiilor! Aici se află cheia valorii ambientale a vechilor așezări ele conferă locului statornicie și confort mental și, foarte important, identitate! Este un
privilegiu al centrelor urbane istorice, dar și al multor sate care nu și-au distrus construcțiile și
formele vechi! Ce păcat că asemenea noțiuni de bază în viața locuitorilor tuturor așezărilor
umane nu se învață la școală, din primele clase. Am trăi cu toții mai bine și mai frumos
împreună...
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SOLUŢII ÎN
PARADIGMA
CREŞTINĂ

Pornind de la scara continentală, se pot ilustra minimele inițiative
internaționale:
Ø Faptul că Uniunea Europeană poate deveni o federație de
identități naționale și nu o uniune de state omogene, monolingvistice, cum sunt S.U.A.

Ø Nevoia de a desființa birocrația sufocantă și pozițiile nesupuse alegerilor democratice.
Ø Necesitatea modificării legislației antinaționale, anticreștine, așa-zis „corecte politic”,
stângiste și sinucigașe.
Ø Redarea Europei europenilor, nu imigranților în masă de pe alte continente - musulmani,
ruși, chinezi, africani etc... Asta ca să devină și mai limpede că „libertatea de mișcare”,
„comerțul neîngrădit” și altele asemenea dăunează grav spațiilor economice și mentale
normale, tradiționale și durabile. Durabil înseamnă multicentenar și nu experimente sociale
de neverificat, virtual criminale!
Pe alt plan, pentru o abordare urbanistic-coerentă, intervine aspectul trans-disciplinar, moral
și metafizic. Dar aceasta nu se întâmplă decât rareori, mai mult sub impulsul unei conservărirestaurări patrimoniale (și mai rar dublată de prezervarea patrimoniului imaterial, relativ la

Coastă Italia

tradiții, credință, comuniune!).
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SOLUȚIILE urbanistice se referă la o paradigmă nerevoluționară, dar fundamental reorientată
spre determinantele științei creaționiste, începând prin urbanismul cu sens creștin:
Ø Organizarea rețelei de localități ca sub-rețele de habitate rurale, având noduri (centre) de
zone metropolitane cu densitate controlată.
Ø Există exemple, mai ales în zona rurală europeană, în care acțiunea „legilor nescrise” ale
comunității, stabilite la începutul fertilei epoci medievale, au acționat mai eficient decât
legile scrise - aplicarea preceptelor creștine în viața familiilor multi-generaționale / regulile
vecinătăților, întrajutorarea și cooperarea/„toate drumurile duc la Biserică”.
Urbanismul satelor de colonizare germană din sudul Transilvaniei s-a bazat pe aceste
precepte creștine, începând cu „bunul-simț” care gospodărea satul, cu acel concept mental
de coagulare disciplinat-comunitară a satului, care abia apoi se materializa în parcelare materiale - volumetrii - detalii aproape identice la toate construcțiile. Aceste precepte
creștine au asigurat coerența actului de așezare în teren, locul central al Bisericii și Școlii,
utilizarea riguroasă a loturilor agricole, silvice, de pășunat, economia de resurse etc.
Ø Proiectele și studiile urbanistice corect orientate, deci cu sens Creștin, redescoperă
fundamentele comunității umane coezive, cu premisele sustenabilității indiferent de crize
economice.
Aceste soluții se consideră minimale, în condițiile în care societatea, cel puțin în Estul
Europei, a suferit multiple atacuri asupra corpului social și a corpusului moral tradițional,
ceea ce a dus la degradarea vieții comunitare, la emigrație și pierderi inestimabile din
componentele Peisajului Cultural specific. Sensul Creștin se referă și în acest domeniu la
lupta cu demonii schimbării cu orice preț, ai modei și haosului social!
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O FEREASTRĂ ÎNTRE
VALURI
ARHITECTURĂ ŞI PREMII - A6

A6, Sibiu

A6, 2020, TÂRGU MUREȘ

foto: M. Ţibuleac

de arh. Șerban Țigănaș

Cei mai mulți, când spui A6, se gândesc la un autovehicul
performant și confortabil. Arhitecții din Mureș, Sibiu, Vâlcea, Brașov,
Harghita și Covasna știu însă că este vorba despre o manifestare
importantă pentru ei, care a devenit tradiție. De mai mulți ani, cele
trei filiale OAR - care cuprind arhitecții din cele șase județe tocmai
enumerate - au decis să organizeze un eveniment regional, în care
să premieze arhitectura recentă, realizată de arhitecții care le sunt
membri. Acest mod de grupare și competiție pe o arie regională,
mai extinsă, vine din nevoia de a lărgi baza de selecție a arhitecturii
de calitate deoarece, într-o perioadă relativ scurtă pentru
construire, nu apar suficiente lucrări remarcabile. Prima consecință
a acestei formule este faptul că premiile devin mai valoroase, fiind
rezultatul unei concurențe mult mai intense.
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Premieri regionale ale arhitecturii fac și colegii de
la filiala București a OAR, care în cadrul anualelor
lor invită și filialele învecinate, din regiunea
Munteniei, dar în acest caz nu se poate vorbi de o
lărgire a bazei de selecție, pentru că producția
bucureștenilor este cu mult mai consistentă
decât cea a filialelor musafiri, de o sută de ori mai
mici. Bienala transilvăneană BATRA, care este
organizată de clujeni cu participarea arhitecților
foto: M. Ţibuleac

A6, Sibiu

din zona vestică și nordică a țării, este un alt
eveniment consacrat și cu o amploare bună, la
fel cu ceea ce au construit moldovenii de câțiva
ani la Bacău și la Iași prin Moldova Reper și
Mustul de la Iași. Timișorenii au și ei foarte
speciala manifestare pe care o intitulează BETA,
cu caracter regional, care se adresează și celor de
dincolo de graniță, din Ungaria și Serbia. În
această enumerare nu trebuie să uităm de cei
din Oltenia și Gorj, care, chiar dacă au început
mai târziu să evalueze starea arhitecturii prin
competiții cu premii, reușesc să țină ritmul.

Tot pentru a acoperi fenomenul, trebuie să
menționez că la unele dintre aceste
evenimente participă constant arhitecții din
Republica Moldova și uneori și cei din Ucraina,
care au devenit obișnuiți mai ales ai Zilelor
Uzinei de Apă de la Suceava.
Revenind la A6, am avut privilegiul să particip
în juriu sau doar ca spectator de mai multe ori,
ceea ce mi-a dat posibilitatea să observ ce se
întâmplă cu arhitectura din zonă și să o
compar cu starea acesteia din toată țara.
Fenomenul arhitectural este extrem de
interesant când ai perspectiva spațială și
temporală, reflectând diferențele specifice de
cultură, economie, administrație și societate
din fiecare regiune. A6 s-a organizat prin
rotație și cu contribuția tuturor celor trei filiale
implicate, mereu.
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În 2020, pregătit din timp, dar pus sub semnul întrebării de situația neprevăzută a evoluției Covid 19,
evenimentul a avut noroc să fie programat în septembrie, într-o perioadă care a coincis cu o acalmie a
pandemiei între valul inițial și cel care s-a ridicat în toamnă. Organizarea din acest an a fost - ca de
obicei la Târgu Mureș - impecabil coordonată de Angela Kovacs, președintele filialei, secondată de
Adriana Raus și Lehel Farkas, împreună cu Ioana Lazăr, care au făcut ca totul să se deruleze perfect,
într-o atmosferă plăcută. Sunt convins că au pus umărul cu discreție și eficiență și alți colegi, despre
care nu am aflat, nefăcând, așa cum ar fi trebuit, o investigație mai profundă. Oricum, munca lor nu a
rămas neobservată. Nu au lipsit obișnuitele dezbateri, la care au participat membrii juriului și
majoritatea autorilor proiectelor nominalizate.

Juriul acestei ediții a fost unul care a fost construit
pe bază de experiență și ceva în plus, ca de obicei.
Arhitecții Dragomir Drăgan, pe care cu toții îl știm
ca Mirel, de la Timișoara, Mihai Drișcu, de la Iași,
Attila Kim, originar din Târgu Mureș, alături de care
a venit cu o perspectivă extrem de interesantă și
complementară cunoscutul tânăr inginerul Marius
Șoflete, din Odorheiu Secuiesc, stabilit la Cluj și

A6, Vâlcea

București, au fost distinșii mei colegi de juriu.
Am lucrat în aer liber, în spațiul public de referință
care este Piața Teatrului, unde au fost expuse
panourile cu toate proiectele participante la A6.
Nici nu putea fi un alt loc mai potrivit pentru a
contempla și medita asupra arhitecturii de calitate,
în Târgu Mureș. Proiectele au atras atenția
trecătorilor, adulți și copii, dar și jurnaliștilor, care
au luat mai multe interviuri membrilor juriului,
organizatorilor și câștigătorilor, atunci când a venit
momentul dezvăluirii. Juriul a lucrat pe îndelete,
individual și apoi împreună, selectând finaliștii
nominalizați la fiecare categorie. Această împărțire
a lucrărilor pe categorii este necesară pentru că e
foarte greu de comparat proiecte care abordează
programe, situații și dimensiuni diferite. Pe de altă
parte, se intenționează acoperirea tuturor zonelor
în care arhitecții reușesc să contribuie cu
creativitate. Inevitabil, unele categorii sunt mai
bine populate cu realizări, în timp ce altele sunt
mai sărace în propuneri și reușite. De aici vin
semnale clare pentru arhitecți, dar și pentru ceilalți
care au nevoie de contribuțiile lor.
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Iată și secțiunile din cadrul premierii cu proiectele nominalizate și autorii acestora:

Au fost 12 proiecte admise, s-au oferit 2 nominalizări:

ARHITECTURA LOCUIRII

proiectul Casa NY, autor arh. Denes Peter, PDA Studio, și
proiectul Casa W, autori arh. Carmen Șandru și arh. Cristian
Șandru, SIC Architecture.
Această secțiune a locuințelor pentru familii, sau a caselor,
dacă doriți, este de obicei cea mai asaltată de proiecte, fiind
firească situația aceasta. Locuința pentru familie rămâne
aspirația tuturor, indiferent de regiunea din care provin și,
așa cum s-a confirmat și cu ocazia evenimentului de la
Târgu Mureș, aceste proiecte sunt realizate deopotrivă în
orașe și la țară, fără a putea spune că mediul urban sau cel
rural este destinatarul calității arhitecturii. Excelența
arhitecturală apare atunci când un client rafinat și exigent
se întâlnește cu un arhitect pe măsură. Interesant de
observat că apar situații în care relația dintre client și
arhitect este una foarte particulară, arhitectul fiind în familie
cu cel pentru care lucrează sau chiar fiindu-și propriul client.
În mod evident ceea ce rezultă nu mai suferă presiunea
compromisurilor uzuale. De data aceasta proiectele au
părut că încearcă cu orice preț să se prezinte ca fiind urbane

Casa NY

sau, din contră, rurale. Au și reușit acest lucru. Personal am
rezerve despre încadrarea în context prin formă: cu terasă și
foarte prismatică la oraș și cu acoperiș în mai multe ape, la
țară. Bineînțeles că o astfel de reacție formală la context
este firească, dar orașul nu este cu nimic mai puțin populat
cu exemple de arhitectură bună care folosește șarpantele,
spre contraexemplu. Cred că mai degrabă folosirea
materialelor de construcție, care atrag după sine și un
limbaj formal adecvat, sunt cele care conduc la o
contextualizare mai coerentă. Oricum e destul de limpede
că limbajul arhitecturii moderne de după modernitate este
unul cunoscut, poate chiar limitat. Ceea ce ne place este
atunci când, folosind și refolosind același repertoriu formal,
arhitectul reușește să ofere armonia compozițională pe care
arhitectura contemporană pare, în general, că o ignoră sau
a uitat-o complet. Și încă un comentariu la această secțiune:
au fost depuse și proiecte de locuințe colective, împreună
cu cele de locuințe unifamiliale. Acestea însă, chiar dacă au
avut calități evidente pentru acest tip de clădiri, au rămas

Casa W
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Au fost 13 proiecte admise, s-au oferit 4 nominalizări:

ARHITECTURA DOTĂRILOR
COMUNITARE ȘI DE
PRODUCȚIE

proiectul Oxygen Restro, autor arh. Nagy Arpad, proiectul
Garaj microbuze școlare și șopron pentru lemne, autor Larix
Studio, proiectul CATTIA, autor Exhibit Arhitectura și
proiectul Extindere și modernizare Casa Tineretului, autor
arh. Nagy Arpad.
La această secțiune intră practic aproape orice altceva
decât rezidențialul. Se alătură proiecte cu client public și
proiecte private, proiecte din zone centrale și din context
periferic, din urban și rural. Deloc ușor de comparat, dar
calitatea arhitecturii rămâne factorul principal, însă tema și
contextul în care se implementează gândirea arhitecturală
nu pot să nu conteze. De data aceasta concursul a fost
câștigat de proiectele din mediul rural. Acolo sensibilitatea
autorilor exprimată prin adecvarea scării, folosirea
materialelor și grija pentru detalii simple, abordabile și
totuși contemporane, au înclinat balanța. Totuși urbanul nu
a fost complet eliminat din cursă, fiind reprezentat de o
lucrare puternică, eficientă și subtilă, cu atât mai mult cu
cât a reprezentat un proiect cu client public. Sunt de părere
că trebuie să remarc apariția sau mai degrabă persistența
unui manierism al expresiei construcțiilor din această
categorie. Nu vreau să spun prin aceasta că ar trebui să ne
dorim surpriză și noutate cu orice preț, la fiecare lucrare.

Oxygen Restro

Afirm doar că formulele compoziționale folosite și refolosite
denotă o anumită lipsă de imaginație care este cu atât mai
supărătoare când nu este susținută de subtilitatea detaliilor,
bineînțeles la unele proiecte și nicidecum la cele finaliste.

Garaj microbuze
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ARHITECTURA SPAȚIULUI
PUBLIC

Au fost admise 3 proiecte, s-a oferit 1 nominalizare: proiectul
Hey!yard, autor arh. Ana Felvinczi.
Doar 3 proiecte din 6 județe este foarte puțin pentru ceea
ce se întâmplă cu spațiul public în zilele noastre. Este un
semnal clar că atenția arhitecților trebuie să aibă ocazia să
fie îndreptată spre designul urban, amenajarea spațiului
public și peisagistică. Aceasta depinde de administrațiile
publice locale, bineînțeles. Este foarte bine că administrații
rurale au declanșat astfel de proiecte, dar poate că în ele se
vede prea tare amprenta primarilor și ambiția lor de a fi
super-gospodari și designeri, de a face pe plac mai mult
decât de a propulsa viața la țară într-o zonă culturală mai
elevată. A rămas în discuție proiectul efemer al utilizării
spațiului public pentru joc, ceea ce dincolo de a fi o
arhitectură propriu-zisă, este un efort de design care are
efecte fără îndoială de neuitat pentru utilizatorii de vârste
fragede.

Oxygen Restro

Secțiunea Amenajări interioare/scenografie a oferit ca

AMENAJĂRI INTERIOARE/
SCENOGRAFIE

admise 6 proiecte și s-a acordat 1 nominalizare: proiectul nr.
38, Keller Steak House, autor JB Arhitectura.
Sunt de părere că sărăcia aceasta a amenajărilor este greu
de explicat. De obicei, aceste proiecte sunt cele mai
numeroase și, de multe ori, destul de multe sunt și foarte
bune. Ele au o dinamică crescută, proprie sectorului
comercial și al rezidențialului. Ce s-a întâmplat oare?
Arhitecții nu au considerat lucrările lor suficient de
competitive, sau poate arhitecții consacrați au beneficiat de
lucrări mai consistente și le-au prezentat doar pe acelea?
Sper ca situația să fie o excepție, pentru că ambianțele
interioare sunt cele mai accesibile financiar pentru oricine,
fiind și cele mai importante pentru utilizatorii spațiilor. E
adevărat, niciodată un proiect de interior nu se va putea
adresa unui număr atât de mare de privitori ca un proiect
public sau chiar privat bine amplasat, vizibil și accesibil.
Intimitatea, plăcerea atingerii și integrării în ambianță, însă,
nu pot fi experimentate decât în proiectele de interior.
Scenografia a lipsit în totalitate de această dată, semn că
teatrul și alte forme de spectacol sunt probabil în pauză, sau

Keller Steak House
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RESTAURARE/REABILITAR
E/INTERVENȚII PE FONDUL
CONSTRUIT

au fost 8 proiecte admise, s-au oferit 3 nominalizări:
proiectul Casa Tradițiilor din Ciumani, autor Larix Studio,
proiectul CH9 Coffe Shop, autor JB Arhitectura, proiectul nr.
35, Modernizare imobil Barițiu 3, autor arh. Nicolae Țaric,
ADA Studio.
Această secțiune este de maximă importanță pentru
reflectarea maturității comunităților vizibile prin interesul și
capacitatea de a genera proiecte prin care se aduce la zi și
se oferă spre utilizare patrimoniul construit. Restaurarea
este aproape imposibil de apreciat din planșele de concurs.
Procesul de cercetare, luarea deciziilor și măiestria punerii
în operă nu sunt vizibile suficient nici prin desene și nici prin
fotografii selectate pentru a încăpea într-unul sau două
postere. Juriul s-a orientat din aceste motive către
proiectele care au integrat inovație funcțională și subtilitate
a suprapunerii elementelor proprii de patrimoniu cu design
contemporan adecvat. Foarte îmbucurător a fost și numărul
mare al proiectelor, dar mai ales calitatea acestora.

Casa Tradițiilor din Ciumani

CH9 Coffe Shop
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PROIECTE DE SERTAR
Secțiunea Proiecte de sertar a fost și ea prezentă. Au fost admise 4 lucrări, s-au oferit 2 nominalizări:
proiectul Mansardă în ansamblu urban, autor Larix Studio; proiectul Livada cu cireș, autor arh. Ana
Felvinczi.
Această secțiune își are originea în perioada de după 1990, când puține lucrări ajungeau să fie finalizate
și arhitecții strângeau în portofoliu multe proiecte neduse până la capăt. În timp secțiunea și-a pierdut
consistența, cei mai mulți arhitecți având răbdarea și speranța ca proiectele să devină realitate și să le
prezinte atunci în competiții. Unele proiecte devin, din diferite motive, soluții care nu vor fi aplicate,
sertarul închizându-se pentru ele.

Mansardă în ansamblu urban

Livada cu cireș

au fost înscrise 2 proiecte, nu s-a oferit nicio nominalizare.

PROIECTE ALE
STUDENȚILOR/PROIECTE
DE DIPLOMĂ

Juriul a recomandat ca secțiunea să fie menținută ca
importantă, dar să se coreleze termenele pentru înscriere
cu sesiunile de susținere a proiectelor de diplomă de la
toate facultățile din România și să se facă o campanie de
atragere a participărilor. E nevoie de multă publicitate și
promovare, pentru că proiectele studenților sunt de multe
ori foarte interesante și aduc perspective proaspete și de
calitate asupra unor aspecte ale localităților în care trăim la
care uneori nici nu am îndrăznit să ne gândim.
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După selecția nominalizărilor, din prima zi de jurizare, a avut loc, a doua zi, în prezența celor mai mulți
dintre finaliști, o dezbaere dedicată stării arhitecturii și prezentarea proiectelor nominalizate de către
autori, în ambianța foarte plăcută de la Hotel Privo, o lucrare de referință pentru arhitectura din Târgu
Mureș.

PREMIILE A6
La Arhitectura locuirii: extinderea unei clădiri tradiționale realizată prin echilibrul dintre adecvarea
mimetică și contrastul bine temperat al materialității și detaliilor. Este un exemplu de intervenție
contemporană fermă în dialog adecvat cu arhitectura veche pe care o completează - Casa NY, arh.
Denes Peter, PDA Studio, cu colaboratorii arh. Eszter Szasz Bertalan și ing. Orsolya Lazar, în satul
Gârciu, județul Harghita.
La Arhitectura dotărilor comunitare și de producție: deși de mici dimensiuni, lucrarea se remarcă prin
expresivitatea structurii exprimate atât spre exterior, cât și spre interior și orientarea totală spre
priveliștea naturală deosebită - Oxygen Restro, arh. Nagy Arpad, la pasul Pângărați din județul
Harghita. A colaborat cu dulgherul Attila Lacko.
La Arhitectura spațiului public nu s-a acordat premiu.
La Restaurare/reabilitare/intervenții pe fondul construit a obținut premiul secțiunii o intervenție
creativă asupra unei clădiri istorice care intervine cu detalii deosebite, inovante, care contribuie la
descifrarea caracterului original al casei printr-o atingere contemporană - CH9 Coffe Shop, autor JB
Arhitectura, în colaborare cu Exhibit Arhitectura, la Brașov în curtea Johannes Honterus.
Pentru Amenajări interioare/scenografie a fost apreciată și premiată lucrarea care se remarcă prin
detaliile care reinterpretează în diferite formule tema faldurilor textile transpuse în materiale tari Keller Steak House, autor JB Arhitectura, pe Apollonia Hirscher, în Brașov.
Câștigătoarea secțiunii Design de obiect a fost o casă-obiect încântătoare, în același timp ludică și
educativă, care folosește o combinație subtilă de detalii tradiționale și contemporane - Căsuță pentru
copii, arh. Denes Peter DPDA studio, în comuna Racu, județul Harghita.
La Proiecte de sertar a câștigat un decor scenografic complet, mapat pe exteriorul construcțiilor ca un
soclu la scara copiilor, reușind să creeze o lume prietenoasă a interacțiunii cu tot ceea ce compune
universul grădiniței - Livada cu cireș, arh. Ana Felvinczi, pentru Strada Cosminului din Târgu Mureș.
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S-au mai acordat două premii:
Premiul sponsorului Caparol, acordat proiectului CATTIA, autor Exhibit Arhitectura, o lucrare care își
exprimă prin expresia arhitecturală caracterul de infrastructură flexibilă suport pentru start up-uri, dar
care te primește cu detalii subtile și elegante.
Pentru că am fost desemnat de colegii din juriu să prezidez lucrările și mi s-a încredințat onoarea de a
oferi și un premiu din această poziție:
Premiul președintelui juriului, pentru întreaga participare la bienală cu 8 lucrări dintre care 3
nominalizate, pentru Larix Studio.
Impresionante toate lucrările biroului care se bazează pe analize profunde cărora le răspunde de fiecare
dată cu narațiuni arhitecturale combinate, coerente, în multe planuri. Arhitectul Miklos Kollo este un
adevărat maestru al arhitecturii rurale, patrimoniului și valorilor din zona secuiască în care activează. El
nu mai este de mult o surpriză pentru cunoscătorii arhitecturii din România și merită, fără îndoială,
chiar un album sau o monografie cu toate lucrările realizate.

CONCLUZII
A6 merită câteva concluzii, chiar dacă un astfel de eveniment este în sine un set de concluzii referitoare
la arhitectura unei perioade. Încerc să le exprim, dar mai ales să formulez o serie de recomandări, dintre
care am reușit să transmit câteva și posturilor de radio și televiziune locale, care s-au arătat interesate
de premii și participare. Arhitectura remarcabilă, foarte bună, care merită atenție deosebită și premii și
care produce satisfacție intelectuală și artistică celor care o folosesc, o vizitează sau o descoperă este
puțină. Această situație o face și mai valoroasă și de aceea trebuie promovată, pentru a fi oferită cât mai
multor oameni care să se bucure de ea și a produce mândria pe care o merită, fără rezerve. Regiunea
reprezentată de cele 3 filiale care reunesc cele 6 județe din A6 nu beneficiază de facultăți de arhitectură,
cu excepția unui program de studii al UAUIM la Sibiu, de mici dimensiuni, dedicat restaurării, sub forma
unei extensii universitare. Această situație face ca absolvenții facultăților de arhitectură, chiar dacă au
provenit din aceste zone, să se întoarcă pentru a profesa acasă în număr mai mic decât cel așteptat și
necesar. Totuși, flacăra este ținută aprinsă de câțiva arhitecți remarcabili, care creează școală în jurul lor.
Mai mulți tineri talentați beneficiază din fericire de aceste experiențe și se contaminează de lucrul bine
făcut și arhitectura profundă pe care o practică mentorii lor. Din păcate ei nu sunt foarte mulți și de aici
și starea de excepție a arhitecturii bune, pe care ne-am dori-o normalitate mult mai mult decât
eveniment. Vom reuși oare să trecem, în timp, progresând constant, în altă ligă?

Șerban Țigănaș, Târgu Mureș, 18.09.2020, Cluj-Napoca, 18.04.2021
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foto: M. Ţibuleac

A6, Sibiu

link video: https://we.tl/t-6oDlJpC3Io
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INFO 6

ARC PESTE ATLANTIC
VIZITÂND CALIFORNIA

BURBANK
EPISODUL 10
Burbank este un oraș select, suburbie a Los Angelesului, cu
sedii de firme și case vechi de peste 100 de ani, dar și
apartamente noi. Burbankul este situat mai la nord-est de
zona centrală a metropolei LA.

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

AUTOR:
arh. Gheorghe IONAȘCU

Desigur, bulevardele se bucură de prezența arborilor
decorativi și de peluze bine întreținute, ca să nu mai vorbim
de trotuare. Ambientul realizat în zona parterului și a
trotuarelor te îmbie să te oprești la o cafea ori la o
limonadă.
Burbank are aproximativ 110.000 locuitori. Aici este
reședința multor studiouri cinematografice și de televiziune
renumite, printre care și Walt Disney, aici s-a filmat
„Casablanca” și „Apolo 13”. Foarte mulți locuitori din oraș
lucrează pentru aceste studiouri.
Orașul se află în valea San Fernando, lângă Munții Verdugo.
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Numele orașului vine de la David Burbank, un
dentist care a deținut mari proprietăți în zonă, a
crescut capre și s-a ocupat și de afaceri imobiliare
în stil mare, spre sfârșitul vieții. David Burbank a
fost proprietar al operei și al teatrului din Burbank.
Toate acestea se întâmplau în jurul anilor 18601880.
O curiozitate este faptul că Burbank este orașul în
care s-a interzis fumatul din anul 2010, inclusiv în
case, unde sistemul de ventilație e construit la
comun (se ventilează prin rețea pe mai multe
niveluri unde stau și alte familii, deci nu este
privat). Nu se fumează nici pe balcoane, afară, pe
trotuare sau pe orice proprietăți private.
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IN MEMORIAM

LIVIU NICULIU
(1932 – 2021)

Încă din copilărie se remarcă printr-o capacitate de
muncă deosebită, fiind premiant în toți anii de școală
și liceu, iar în 1951 susține examenul de admitere la
Facultatea de Arhitectură din București, unde
primește la proba practică nota 10 + medalie. Se
numără printre studenții cei mai talentați, absolvind în
1957 cu lucrarea Centrul Internațional de Cultură.
Solicită repartizarea la Institutul de proiectare din
Bacău aflat în curs de înființare, unde participă activ la
formarea acestuia, ocupând funcțiile de arhitect
proiectant, șef de atelier, arhitect-șef și în final director
tehnic-adjunct.

Anunțăm cu regret trecerea la cele
veșnice a arhitectului Liviu NICULIU,
membru al Sucursalei UAR Sibiu.
Slujba sărăcusta a avut loc marți,
20 aprilie, la Biserica din Groapă.
Sincere condoleanțe familiei și celor
apropiați.

Are în tot acest timp o activitate deosebită pe plan
profesional în care remarcăm:
Din domeniul sănătății:
·Maternitatea din Bacău – spital cu profil de obstetrică
și ginecologie
·Spitalul de copii din Bacău
·Pavilion dermatologie Bacău
·Stația de recoltare sânge Bacău
·Dispensar uman Durau
·Policlinica din Adjud
Administrativ:
·Sediul administrativ din Bacău
·Sediul procuraturii din Bacău
·Sediu de bancă Adjud
·Sediu de bancă Moinești
Locuințe:
·Complex de locuințe Piața Gării Bacău
·Complex de locuințe Moinești
·Complex de locuințe din Adjud
50

Între 1969-1973 înființează Institutul de proiectare de la
Piatra Neamț unde ocupă funcția de director. Continuă
activitatea de proiectare la planșetă astfel:
Sănătate:
·Spitalul din Piatra Neamț
·Pavilionul de anatomie patologică
·Modernizări secții Roman și Târgu Neamț
·Policlinica Piatra Neamț
Turism:
·Hotel Central Piatra Neamț
·Motel Târgu Neamț
·Motel Cetatea Neamțului Târgu Neamț
Locuințe:
·Ansamblu de locuințe centrale Piatra Neamț
·Cartierul Darmănești Piatra Neamț
·Ansamblu de vile Pietricica Piatra Neamț
Între 1973-1984 înființează Institutul de proiectare la
Sibiu în calitate de director, unde continuă la fel
activitatea de proiectare:
Sănătate:
·Spitalul din Sibiu
·Policlinica anexă
Administrativ:
·Sediul politico-administrativ Sibiu
·Sediul politico-administrativ Mediaș
Locuințe:
·Cartierul Vasile Aron (forma inițială) Sibiu

a. Sediul politico-administrativ Bacău
b. Sediul de birouri UFESA Sibiu
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1984-1985 Este plecat în Germania unde face la
Freiburg și Munchen o serie de lucrări care constituie o
valoroasă activitate de specializare în vederea lucrării
de doctorat pe care urma să o susțină la revenirea în
țară.
1985-1989 La revenirea în țară în calitate de șef de
colectiv și brigadă de construcții IJGCL unde a fost
nevoit să lucreze are următoarele lucrări realizate:
·Renovare Casa Luther Sibiu
·Renovare Casa Studenților Sibiu
·Renovare Baia Populară Sibiu
·Renovare Biserica Azilului Sibiu
·Bloc de garsoniere str. Lemnelor Sibiu
·Pavilion poartă sediu IJGCL Sibiu
·Magazinul fondului plastic Sibiu
1989-1994 Se pensionează înainte de limită
nemaiputând suporta situația de atunci și lucrează la o
firmă particulară condusă de arh. Mircea Țibuleac,
după care își deschide un birou personal de
arhitectură. În perioada aceasta are următoarele
lucrări:
·Motel Tocile Sibiu
·Pavilion poartă ALSIM Sibiu
·Pavilion poartă firma ALBU Altana
·Magazin MGM Sibiu
·Casa Barbu Sibiu
·Casa oamenilor de afaceri Sibiu
·Sediu CEC Poiana-Sibiu
·Sediu CEC Jina Sibiu
Biserici:
·Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Sibiu
·Biserica „Nașterea Domnului” Sibiu
·Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul” Sibiu
·Capela căminului de bătrâni Sibiu
·Renovare cămin teologic

a. Sediul Procuratură Bacău - intrare
b. Sediul Procuratură Bacău - birou
c. Tipografia „Gerotex” Sibiu

La toate acestea se adună și o serie
de proiecte ca mansardări
locuințe, imobile de locuit, hale
industriale, sedii administrative
etc.
A avut o vastă activitate
publicistică și documentară,
publicând numeroase cărți și
articole.
Aceasta trecere în revistă
cuprinde doar o parte din intensa
sa activitate profesională de 47 de
ani.
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UAR SIBIU
CENTRUL DE CULTURĂ ARHITECTURALĂ

Piața Mică nr. 24, Sibiu

