Arhitectura din vestul României,
între promisiuni și certitudini
de Vlad Gaivoronschi
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Forgotten Balance, Timisoara 1991-1996
Bienala de la Venetia 1996

Timişoara, spirit al unei avangarde
„Școala de Arhitectură de la Timișoara”, deși mai
puțin cunoscută, a fost considerată, până acum câțiva
ani, polul cel mai important al arhitecturii românești
contemporane, diferit de București.
Multitudinea de nominalizări şi premii ale
realizărilor arhitecţilor timişoreni a confirmat acest
statut.
Referința la timpul trecut cred că este, într-o
mare măsură, justificată. Nu putem să nu salutăm
performanțele clujene și cele secuiești din ultimii ani,
menite a echlibra balanța în materie de realizări de
calitate în arhitectura noastră contemporană.
Oraş tipic de margine, cu o tradiţie militaringinerească şi comercială, Timişoara aparţine familiei
oraşelor central-europene (între 1718 şi 1918, un oraş
important al Imperiului Austro-Ungar). Caracterul
său multicultural, multietnic, multiconfesional şi
situarea strategică la nivel geografic au fost premise
importante ce au generat pentru Timişoara caracterul
de oraş de avangardă din mai multe puncte de vedere:
al cercetării ştiinţifice şi al noilor tehnologii, al artelor
şi al mentalităţilor. Înainte de 1989, Timişoara era
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un spaţiu de avangardă artistică la scara României.
Amintim: cel mai titrat grup rock din anii ’60-’80,
Pheonix, unii dintre cei mai elocvenţi instrumentişti
şi compozitori de muzică de jazz - Petru Oschanitzky
şi Paul Weiner, grupul de scriitori din jurul lui Sorin
Titel şi grupul de scriitori germani din cadrul Actions
Gruppe Banat (W. Totok, R. Wagner, G. Ortinau) de
care se apropie şi Herta Müller, artiştii plastici Roman
Cotoşman, Diet Sayler, Paul Neagu (personalităţi
recunoscute pe plan internaţional) şi, nu în ultimul
rând, grupul 111 devenit Sigma - al artiştilor Ştefan
Bertalan, Doru Tulcan şi Constantin Flondor, influenţaţi
de personalităţi precum Eduard Pamfil, grup care a
marcat generaţii întregi de artişti şi arhitecţi.
Dacă adăugăm la această enumerare personalităţi
singulare precum Livius Ciocârlie în domeniul literelor
sau B. Marianov, V. Gaga ori, mai ales, Petru Jecza în
lumea sculpturii, întregim un tablou succint din care
arhitecţi de valoare nu au lipsit.
Dacă tinerii arhitecţi Hans Fackelmann , Sorin
Gavra, Haralambie Cocheci, Gheorghe Gârleanu, Radu
Grumeza, Cristea Miloş, Ştefan Iojică, urmaţi de Vasile
Oprişan, Nicolae Dancu, Ivan Stern, în anii ’60-’70,
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se înscriu în tiparele vremii (stilul internaţional, „late
modern”), mai târziu, în anii ’80, mai tinerii Şerban
Sturdza, Mihai Botescu, Radu Radoslav etc. se apropie
de timpurile postmoderne, se întorc către tradiţie,
caută noi metamorfoze. Acestui „strat” i se adaugă,
la începutul anilor ’80, o nouă generaţie (Andreescu,
Dăncila, Gaivoronschi, Mihăilescu, Ionașiu, Trâmbițaș
etc.), aderând, parţial, la curentul postmodern, în
acelaşi timp redescoperind modernitatea, structurată
uneori ca grup de studii, participând la simpozioane
și concursuri internaţionale; alături de proiecte şi
realizări, efectuate în cadrul organizat „socialist” al
Institutului de Proiectare IPROTIM, apare un discurs
critic, o dezbatere diferită, ce avea să continue după
1989 (în viaţa profesională, în cadrul Facultăţii de
Arhitectură, în cadrul revistei De Arhitectură).
După 22 de ani
Atât în cadrul Pavilionului României la Bienala
de la Veneţia din 1991, cât mai ales la cea din 1996,
preocuparea pentru noua temă a spaţiului eclezial
ortodox avea să scoată în evidenţă opţiuni foarte
diferite, de la soluţii ce reiau întocmai modelele

tradiţionale la cele care doresc o reinterpretare/inovare
timidă a tradiţiei. Această primă temă, care s-a regăsit
în primii ani de după 1989 la mulți arhitecți din toată
România, avea să genereze o serie de biserici, de la cea
catolică de la Vucova (Radu Mihăilescu) până la cele
ortodoxe ale aceluiași autor - Piatra Scrisă, Martirilor
- sau Biserica Studenților (Șerban Sturdza), bisericile
ortdoxe ale cuplului Botescu, biserica din Piața Badea
Cârțan (Vlad Gaivoronschi, Ion Andreescu) etc.
Expoziţia „Forgotten balance 1991 - Timişoara 1996” a reprezentat momentul de expunere majoră
a arhitecturii timişorene pe plan european, în cadrul
Bienalei de la Veneţia 1996, inclusiv a Facultăţii de
Arhitectură şi a lucrărilor studenţilor; seria de lucrări
deja realizate, destinate unor programe diverse
în prima jumătate a anilor ’90, a fost considerată,
la acea vreme, ca aparţinând unui demers tipic
regionalismului critic. Ultimele două generaţii amintite
anterior sunt într-un dialog echilibrat, de unde şi titlul
expoziţiei; lucrările sunt destul de diverse ca orientare;
între acestea, la doi poli, se situează, pe de o parte,
Extinderea orfelinatului „Sf. Maria Hilfe” a colectivului
coordonat de Şerban Sturdza - Premiul naţional în
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Imagini:
1,2. Ioan Andreescu , Vlad Gaivoronschi, A. Ionasiu – Badea Cartan Membrana
tensionată, 1994-1996, premiu national in 1996 şi premiul european ECCS 1997, 3. Serban
Sturdza – şcoala Maria Hilfe, 1992-1994, premiu national, 4. Ioan Andreescu, Adrian
Ionasiu – Camera de comerţ, 1995, premiu naţional, 5. Radu Mihailescu - Iulius Mall
Timisoara, 2002-2010, Colab. : Irina Feier, Razvan Oprita, Raluca Tomescu, etc, 6. Radu
Radoslav – Dragan University, Lugoj, 1996, 7. Carla Mariana Dudaş, Adrian-Florin
Ionaşiu şi Radu Botiş - Casa Medeşan – premiu de excelenţă la secţiunea realizări rezidenţiale în cadrul “anualei timişorene de arhitectură” 2006, 8. Vlad Gaivoronschi,
Oana Sarbu – Martyrs district house, Timisoara, 2002-2003, National Priz,

1994 - şi Piaţa Badea Cârţan, proiect de regenerare a
unui spaţiu public din cartierul istoric Fabric, acoperit
cu membrană tensilă, al grupului I. Andreescu, V.
Gaivoronschi şi A. Ionaşiu - Premiu Naţional în 1996 şi
Premiul European pentru Construcţii din Oţel în 1997
(ECCS).
O personalitate distinctă şi distinsă în cadrul
echipei Şerban Sturdza, arhitectul Radu Mihăilescu,
prezent cu lucrări şi în cadrul expoziţiei mai susamintite, realizează în 1999 una dintre lucrările cel mai
cunoscute ale arhitecturii contemporane timişorene Casa Herczeg - Premiul Naţional în 2000, nominalizată
de UAR pentru Premiul Mies Van der Rohe, un parcurs
de tip promenadă arhitecturală complexă, un exemplu
de arhitectură senzitivă, de subtilitate şi modestie
a prezenţei şi reprezentării, în contrast cu bogăţia
atmosferei locuirii.
Amenajarea unui spaţiu existent ca agenţie
comercială şi de relaţii cu publicul (V. Gaivoronschi şi
I. Andreescu) a generat un spaţiu clar/obscur în care
miezul luminos, ritmat şi tactil datorită sculpturilor
integrate amintește de tema tăcerii cristalului (tema
muzicală a spaţiului fiind Christal Silence - Chick Corea
şi Gary Bourton, 1972) - lucrare premiată pe plan
naţional în 1999.
Realizarea mai multor rezidenţe sunt prilej
pentru teme şi arhitecturi diverse, de recuperare
şi reinterpretare a unor matrici tradiţionale sau de
abordare modernă a locuirii. Casa Tudor (G. Trâmbiţaş
şi R. Szorad) obţine la rândul ei o nominalizare
naţională în 2000. Casa din zona Căii Martirilor în
Timişoara (V. Gaivoronschi) este premiată pe plan
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naţional, în 2003. Unele dintre acestea apar în expoziţii
şi cataloage internaţionale (Salonic, Istanbul, Viena).
Restaurările şi refuncţionalizările de clădiri
monument definesc o temă de interes: Muzeul de
Artă şi Casa Artelor (Şerban Sturdza) sunt două dintre
cele mai importante la care se adaugă mici intervenţii
sau recent premiata lucrare a arh. Mihai Botescu,
restaurarea imobilului din strada Palanca. Merită
amintite, de asemenea, lucrări de mare calitate ale
cuplului Botescu, precum restaurarea Domului din
Piața Unirii sau Clădirea Bibliotecii Universității de Vest
din Timișoara.
Lucrările mai ample au apărut începând din
2000. Amintim hotelurile Reghina Blue (I. Andreescu
şi D. Munteanu), ansamblu organizat în jurul unei
grădini orientale, Savoy (V. Gaivoronschi, M. Hârţa),
refuncţionalizare şi extindere a unui imobil interbelic
timişorean (nominalizare Bienala de Arhitectură 2006),
clădirea de birouri Société Générale (R. Radoslav,
L. Bojic), o clădire-semnal în zona de graniţă a
campusului studenţesc, IULIUS MALL, recent fiindu-i
dublată capacitatea (R. Mihăilescu), un exemplu atipic,
labirintic, de organizare, o arhitectură „relief” ce
aminteşte puțin de James Stirling.
Aş nominaliza aici două realizări în domeniul
birourilor cu o preocupare pentru sustenabilitate şi
„energy saving”, respectiv cele de la CFR Marfă, cu
atrium şi ventilare naturală şi cu faţadă parţial double
glasing (I. Andreescu şi D. Munteanu), selecționată în
cadrul WAF Barcelona 2010, şi ansamblul City Business
Centre, prilej de regenerare urbană în imediata
vecinătate a centrului istoric (Vlad Gaivoronschi şi D.
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Munteanu) - Premiul de Excelenţă al Filialei regionale
a OAR 2007, nominalizare pentru Premiul Mies Van der
Rohe, Premiul Green Building of the Year 2010 oferit de
RoGBC și selecție în cadrul WAF Barcelona 2010.
Casa Harmonia a fost, la rândul ei, o primă
investiție privată în domeniul social al caselor de
bătrâni (V. Gaivoronschi) - nominalizare pentru
Premiul Mies Van der Rohe 2010, nominalizare BAB
2010 și Premiul Arhitext 2011.
Tinerele generaţii de studenți și arhitecţi
timișoreni
Dacă din rândul coautorilor sau colaboratorilor
la realizările enumerate mai sus fac parte şi tineri
arhitecţi, absolvenţi după 1996 ai Facultăţii de
Arhitectură din Timişoara, în ceea ce urmează vom
trece în revistă cele mai notabile realizări ale unora
dintre tineri ca studenți sau/și arhitecţi cu drept de
practică etc.
Performanţe studenţeşti
Un prim concurs internaţional la care studenţii
timişoreni au participat şi au obţinut menţiuni a fost
ARHITECTURA și ERADICAREA SĂRĂCIEI, organizat
de UIA în 1999. Cele două colective menţionate sunt
Marius Hârţa, Codruţa Negrulescu, Cosmin Bloju şi
Bogdan Demetrescu, Iancu Cosmin, Ageu Petrișor,
Kantzelis Nikolaos, Adina Szitar, Răzvan Opriţa.
Un alt concurs a fost cel din cadrul Festivalului
femeilor creatoare ale celor doua mări - Marea
Mediterană și Marea Neagră, organizat sub înaltul
patronaj al UNESCO în anul 2000. Tema a fost

integrarea locurilor de joacă pentru copii în viața
orașului, iar locaţia a fost Piața Therpsitheas din
Salonic. Premiul I a fost obţinut de echipa Luminița
Pascu şi Mirela Szitar.
Premiul Herbert Eichholzer se decernează din
doi în doi ani de către Municipiul Graz în urma jurizării
unui concurs de arhitectură organizat de Facultatea
de Arhitectură Graz. Tema din 2001 cerea extinderea
şi refuncţionalizarea casei H. Eichholzer din Graz, întrun centru de studii ale modernităţii. Absolvent a 3 ani
la școala de la Timişoara, Rudolf Gräf alături de Roland
Schober, un coleg austriac, au obţinut acest premiu
în 2001. Soluţia propusă alegea realizarea unui volum
nou şi formarea unei legături subterane cu volumul
existent, activând astfel şi zona de curte aflată la o cotă
de -3 m din zona posterioară a parcelei. Importante au
fost preluarea unor teme specific moderne, cum este
transparenţa, şi reinterpretarea lor, dar şi voinţa de a
scoate casa monument din situaţia de obiect singular/
centrat şi crearea unui context spaţial structurat prin
dialogul cu volumul nou, aceasta şi ca o critică faţă
de anumite aspecte ale modernităţii pe care Herbert
Eichholzer a ştiut să o apere până la sfârşit.
Participarea României la Congresul UIA de la
Berlin, în anul 2003, a prilejuit organizarea concursului
naţional pentru studenţi ARHITECTURA CA RESURSĂ
în 2002. Un juriu naţional a premiat şi nominalizat
mai multe proiecte timişorene: 4 premii au obţinut
echipele studenţilor Ionescu, Mihăilescu, Meszaros,
Milincu, Kovacs, Negrișanu, Florescu, Toma, Drăgan
și Bâldea; 2 menţiuni au obţinut echipele Both, Cret,
Varday, Morozan, Blidariu şi Toma; aceste lucrări au fost
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Marius Miclaus - Casa MK Premiu concursului “Inclinatie
spre lumina” organizat de
Velux Romania, la sectiunea
“avantajul unui spatiu de varf”,
Brasov 2010

Vitamin A –Paul Buchert,
Rudolf Gräf, Lavinia Popa,
Alin Mărgărit - Pensiunea “Sus
în sat”, Gărâna – menţiunea
concursului “Înclinaţie spre
lumină“ organizat de Velux
România la secţiunea Avantajul
unui spaţiu de vârf, Braşov 2010

Demetrescu Bogdan - Casa
Moza – premiul 1 la concursul
“Inclinatie
spre
lumina”
organizat de Velux Romania, la
sectiunea “reabilitare de pod”,
Brasov 2010
Marius Miclaus, Beatrice
Lucaci – TG House, menţiune la
secţiunea realizări - rezidenţiale
în cadrul “anualei timişorene de
arhitectură” 2007

Radu D. Radoslav, Atelierele
Somarest, Nominalizare Anuala
O.A.R. Timis 2009
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expuse la Berlin în cadrul manifestărilor congresului, la
Institutul Cultural Român.
În anul 2002, Claudiu Toma a obţinut Premiul 2
la concursul PILKINGTON GLASS HOUSE organizat în
Marea Britanie.
În anul 2003, echipa Claudiu Toma, Attila Wenczel
şi Maja Bâldea a obţinut prima menţiune la concursul
ARCHINEERING 2003 la Istanbul, Turcia.
În cadrul celei de-a patra Bienale de Arhitectură
de la Rotterdam (IABR) 2009, cu tema OPEN CITY:
DESIGNING COEXISTENCE, o echipă coordonată
de arh. Radu Radoslav a fost selecționată în cadrul
concursului PARALLEL CASES, la categoria COLLECTIVE,
cu expoziţia inBETWEEN. Echipa a fost alcătuită din:
Radu Isopescu Bogdan, Clara Piscoi, Roland Riegler,
Sergiu Sabău, Maria Sgîrcea, Alexandra Spiridon, Anca
Tomescu şi Paul Văleanu. Prin această performanţă,
Facultatea de Arhitectură de la Timişoara a fost
prezentă în cadrul manifestării alături de cele mai
importante școli de arhitectură şi urbanism din lume.
Proiectul prezentat a fructificat un studiu urbanistic
efectuat de către 9 echipe pe cartiere timişorene, în
cadrul cursului Structuri Urbane, an 4, 2008-2009 .
Anul 2010 a fost unul deosebit de fructuos pentru
studenţii timişoreni. Prezenţa celor doi studenţi de an
5, Sergiu Demean şi Corneliu Coșteanț, reprezentând
România în cadrul expoziţiei europene cu tema
ARCHITECTURE and INCLUSION, în aprilie, la Galeria
Jaroslav Fragner, din Praga, alături de alte 9 echipe
reprezentând 9 țări a fost un eveniment important.
Proiectul prezentat, un ansamblu destinat în special
persoanelor vârstnice, a fructificat activitatea la
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atelierul de proiectare din primul semestru, condus
de arh. Vlad Gaivoronschi, asistent arh. Dan Idiceanu,
precum şi concepte teoretice ale creşterii organice
dezvoltate împreună cu arh. Radu Radoslav în cadrul
orelor de urbanism.
În aprilie-mai 2010, au fost jurizate, la Timişoara,
rezultatele concursului de proiecte ale studenților din
anul 2 de la facultăţile de Arhitectură din România,
cu o temă alcătuită de Catedra de Proiectare de la
Universitatea „Ion Mincu” Bucureşti - o locuinţă în
ţesut urban în centrul Bucureştiului. Proiectele au fost
lucrate în cadrul disciplinei de atelier de proiectare în
cadrul şcolilor, studenţii având parte şi de corecturile
cadrelor didactice. Juriul internaţional prezidat de arh.
Şerban Sturdza, președinte OAR, a avut în componenţă
personalităţi de marcă, respectiv arh. Albert Dubler,
astăzi președinte UIA, arh. Luciano Lazzari, membru în
Consiliul ACE, arh. Johannes Bertleff şi arh. Kolo Miklos.
Studentul timişorean Alexandru Damian a obţinut
Premiul 3.
În iunie 2010, echipa alcătuită din Iasmina
Nicolau, Andreea Sas şi Iulia Bistrean a obţinut Premiul
European în cadrul EUROPEAN ENERGY EFFICIENT
BUILDING CONGRESS, INTELLIGENT ENERGY ILETE la
Strasbourg .
În anul 2010, OAR a organizat un concurs ce a
avut ca finalitate premierea celor mai reuşite proiecte
din anul universitar precedent, din toate facultăţile
de Arhitectură din România. Comisia de evaluare a
decis, la categoria proiecte de diplomă, acordarea a
două premii pentru proiecte realizate la Şcoala de la
Timişoara, Premiul I - absolventei Iulia Frățilă şi Premiul
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III - absolventei Elisabeth Cosoroabă .
Anul 2012 a fost din nou unul bun pentru
studenții timișoreni: un colectiv coordonat de
Bogdan Demetrescu a obținut una dintre mențiunile
concursului International Velux Awards, punând în
urma unei concurențe consistente (peste 900 de
proiecte participante) pe harta marilor performanțe
mica școală de arhitectură de la Timișoara. Este vorba
despre tinerii Ovidiu Mihuțescu, Andrei Lazăr, Radu
Dorgo și Adrian Mihai.
Realizări ale tinerilor arhitecți, absolvenți ai
Facultății de Arhitectură de la Timișoara
Marius Miclăuş şi Beatrice Lucaci, autori ai unor
amenajări interioare şi exterioare - Birou notarial Premiu naţional Arhitext şi Premiul Bianual în 1999,
Terasa Cofetăriei Zanoni, nominalizată naţional în
2000, locuinţe - TG House, nominalizată în 2007 de
Filiala regională a OAR, clădire mică pentru birouri
sau lucrarea majoră, câştigată în urma unui concurs
naţional - extinderea Spitalului „Carol Davila” în
Bucureşti - Premiul pentru arhitectură pe 2009 al
Filialei regionale a OAR. La această enumerare trebuie
adăugată reamenajarea Bastionului Cetăţii Timişoara,
câştigată în urma unui concurs naţional. Lucrarea sub
titulatura „Grădina cu vise” a obținut Premiul Arhitext
în 2011 și Premiul și Medalia BNAB în 2012.
Un merit deosebit îi revine lui Marius Miclăuş în
ceea ce priveşte organizarea în cadrul şcolii noastre,
timp de mai mulţi ani, a Şcolii de Vară Internaţionale
cu titulatura RESTAURAREA SUPRAFEŢEI de
ARHITECTURĂ, cu finanţare din partea UNESCO. De

asemenea, este meritorie organizarea practicilor an de
an în zona Sasca, la Dealu Cerului, acolo unde studenții
învață pe viu meșteșugurile.
Cristian Boltres, care a realizat multe amenajări
interioare și este un mare iubitor al materialului
ceramic, se afirmă în ultima vreme cu lucrări precum
clădirea mică a reprezentanţei Sao Paolo Bank în
Timişoara, Premiu pentru arhitectură al Filialei OAR
Timiş în 2006 sau reamenajarea clădirii din anii ’60 a
INFOTIM.
Bogdan Demetrescu, autor al clubului SEVEN
GATES de pe malul Mureşului, în Arad, premiat naţional
de Arhitext în 2003, al amenajării interioare a clubului
CAFÉ D’ARC, devenit loc de întâlnire al tinerei generaţii
de studenţi şi arhitecţi, de asemenea, premiată pe
plan naţional - Bienala de Arhitectură Bucureşti 2002
şi 2007. Reabilitarea Pieţei Traian obţine, de asemenea,
nominalizare pe plan naţional în 2007.
În cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură de
la București - BNAB 2012, Bogdan Demetrescu are
mai multe lucrări: Casa Moza - nominalizare, Barja
- nominalizare și Cafeneaua Atelier, de asemenea,
nominalizare. Cu ocazia acestei lucrări de design
interior se afirmă tânăra arhitectă Andreea Simici.
Ceea ce îi leagă pe aceşti absolvenţi de elită
din primii ani (‘96, ’97, ‘98) ai facultăţii noastre este
aplecarea către poezia materialului și nu întâmplător,
la fel ca şi alţi arhitecţi mai maturi (Sturdza etc.),
colaborează la început cu designerul de top în
Timişoara - Ivănescu Cotuna.
Romeo Szorad se distinge cu amenajarea de
interior a propriului apartament obţinând Premiul
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special pentru design interior în anul 2000.
Marius Hârţa şi Cristian Blidariu realizează Casa
Q, care obţine nominalizarea în cadrul Anualei de
Arhitectură Timişoara 2007. Se remarcă opţiunea
pentru o arhitectură „obiectivă”, curată şi sinceră.
Codruţa Negrulescu, autoare a unor arhitecturi
pline de simplitate şi sensibilitate, locuinţe unifamiliale
- Casa Florea, Casa Tudosie - care obţin premii ale
filialei în 2005 şi 2008 şi Premiul naţional al revistei
Arhitext în anul 2009.
Costin Şelariu, autor al unor locuinţe unifamiliale,
una dintre ele nominalizată la Anuala de Arhitectură
din anul 2005 a filialei regionale.
Maja Bâldea, Claudiu Toma şi Atilla Wenczel, pe
scurt Parasite studio, mari iubitori ai noilor avangarde,
încrezători în noile geometrii şi în forţa universului
virtual de a modifica realitatea, se afirmă prin premii
la concursuri şi, mai ales, prin diferitele amenajări
interioare premiate la anualele locale - 2008 şi 2009 - şi
nominalizări pe plan naţional - 2008.
Mircea Tudosie este nominalizat în cadrul BNAB
2012 pentru Casa Lara.
Este de remarcat diferenţa ideologică dintre
generaţiile de tineri. Dacă primii sunt senzitivi, atenţi la
detalii, tehnologia şi materialitatea devenind teme de
atmosferă şi expresivitate, influenţa noilor avangarde
se regăseşte programatic la cei mai tineri. Un echilibru
al opţiunilor opuse se regăseşte astfel şi la noile
generaţii.
În anul 2009, Primăria Municipiului Reşiţa
a organizat un concurs de idei având ca scop
fundamentarea întocmirii temelor de proiectare
pentru viitoarele proiecte urbanistice pentru zona
Staţiunii Secu şi pentru cea a Staţiunii Călnicelului.

Criteriile ce au stat la baza alegerii celor mai bune
proiecte au fost originalitatea soluţiilor şi conceptelor,
valorificarea optimă a cadrului natural existent,
diversitatea şi complementaritatea funcţiunilor
propuse, asigurarea coerenţei cu funcţiunile
existente, creşterea atractivităţii zonei, corelarea
cu zone învecinate, modul de tratare a acceselor
şi de rezolvare a parcărilor, gradul de integrare în
context, aplicabilitatea ideilor, modul de prezentare
și explicitare a conceptului generat. Premiul I
pentru Zona Staţiunii Secu şi Premiul III pentru Zona
Călnicelului au fost obţinute de absolvenţii Alexandru
Mălăescu, Marius Gaman și Ana Maria Branea.
Oana Stănescu a absolvit cu un proiect de
diplomă remarcabil în anul 2008; timp de aproape
un an, între 2007 şi 2008, a lucrat în cadrul biroului
din New York al OMA condus de Rem Koolhaas; în
această perioadă a colaborat şi cu revista Arhitext
Design, transmiţând o serie de articole deosebit
de consistente. Oana este atrasă în continuare,
deopotrivă, de partea practică a profesiei şi de
discursul critic-teoretic. Un articol al ei publicat
recent în revista italiană Domus trădează această
caracteristică. În 2010-2011 o găsim lucrând la Herzog
& De Meuron, la Basel.
Recent, în 2010, alaturi de Dong-Ping Wong, Oana
Stănescu a obținut Premiul II la Concursul internaţional
de arhitectură pentru MARIBOR UCM GALLERY.
În loc de concluzii
Cu aproape doi ani în urmă, Ole Boumann,
directorul Institutului de Arhitectură al Olandei,
vorbindu-le studenţilor şi arhitecţilor timișoreni
despre feţele văzute şi nevăzute ale arhitecturii, se
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referea la mijloacele cel mai eficiente şi complete de a
înţelege şi învăţa această artă. Pe primul loc era pusă
călătoria, cunoaşterea nemijlocită. Generaţiile mai
vechi am călătorit mai mult cu imaginaţia în perioada
noastră de formare. Pentru generațiile de absolvenţi
de imediat după 1990, un semestru la București în anul
4 sau prezenţa la Congresul UIA la Barcelona au fost
adevărate pietre de hotar. Era deja ceva în plus .
Unul dintre câştigurile majore ce au urmat
momentului Bienalei de la Veneţia din 1996 a fost
uşa deschisă pentru vizitele de studii ale studenţilor
şi dascălilor la Veneţia, sub egida Institutului Cultural
Român, urmate şi de deplasările la Roma. Zeci de
studeți au beneficiat anual de aceste deplasări de câte
o săptămână, zece zile, până la începutul anilor 2000.
O nouă etapă a mobilităţii în ultimii ani a fost
cea a programelor de tip Erasmus, cu deplasări de un
semestru sau două în Italia, Spania, Belgia. La aceasta
se adaugă iniţiativele curajoase ale celor care au
reuşit deplasări de succes pe cont propriu, aidoma
exemplului Oanei Stănescu. Mă refer aici mai ales la
ultimele două generaţii de absolvenţi, la stagii de lucru
pe la birouri de top pe plan mondial, la participări la
workshopuri, la burse obţinute individual .
Pentru a înţelege semnificaţia ultimelor
performanţe ale unor absolvenţi şi studenţi ai şcolii
noastre, este vorba despre concursurile ARHETIPURI
sau Velux International, trebuie să înţelegem această
nouă generaţie mobilă şi imaginativă şi să-i salutăm
apariţia pe scena marii performanţe.
Într-adevar, anul aniversar 2010, pentru Facultatea
de Arhitectură timișoreană, nu putea să fie mai
împlinit decât de acest extraordinar succes în cadrul
concursului ARHETIPURI. Având ca temă realizarea
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unui pavilion în vederea revigorării-regenerării
spaţiului public urban pe câteva amplasamente
reale în oraşe românești, deschis atât studenţilor,
cât şi arhitecţilor, s-a bucurat de un deosebit interes,
la concurs participând, în primă fază, un număr de
219 proiecte . Acestea nu au fost doar din România,
existând câte un proiect din Birmingham (UK),
Bulgaria, Graz (Austria), Korca (Albania), Lisabona
(Portugalia), Madrid (Spania), Marsilia (Franța),
München (Germania), Neunkirchen (Germania),
Republica Moldova. Un juriu internaţional a ales,
după prima etapă de concurs, un număr de 8 proiecte
finaliste şi două menţiuni. Între acestea, două proiecte
finaliste şi o menţiune au revenit echipei timişorene
alcătuite din Oana Simionescu, Iulia Frăţilă, Andreea
Patroi, Alexandru Cozma şi Alin Balaj.
În a doua etapă de concurs, cele 8 proiecte alese
au fost continuate la nivel de detaliere pentru a putea
fi edificate, Premiul I presupunând acest lucru. În
cadrul Galei de Premiere de la Braşov, pe 7 august
2010, cele două proiecte timişorene selecționate
în faza anterioară au obţinut Premiul I şi Premiul III,
amândouă pe amplasamente situate în Bucureşti.
Conform regulamentului, proiectul laureat urma a
fi edificat; proiectele timişorene au fost apreciate
datorită caracterului inovativ-creativ atât la prima fază,
cât şi la nivelul de detaliu al celei de-a doua etape
(finală).
La fel, mențiunea tinerilor Ovidiu Mihuțescu,
Andrei Lazăr, Radu Dorgo și Adrian Mihai, obținută la
Concursul VELUX INTERNATIONAL, decernată la Porto
în 2012, în prezența președintelui UIA, Albert Dubler,
confirmă o vocație de mai demult a școlii noastre de
a-și depăși din când în când limitele.

1. Acum 3 ani s-au comemorat 30 de ani de la trecerea în
nefiinţă a unuia dintre cei mai importanţi arhitecţi români din
vestul ţării - Hans Fackelmann, prilej pentru o expoziţie în cadrul
Anualei de Arhitectură.
2. Juriul a fost compus din Emil Barbu Popescu, Ștefan Scafa,
Alexandru Beldiman, Șerban Sturdza și Vlad Gaivoronschi.
3. „Ceea ce găsim astăzi în «cartierul-dormitor» este
elementul uman, încercând să recicleze handicapurile spaţiale,
sfârşind printr-o sciziune a mediului urban, prins inBetween
(între), ca o moştenire «nepotrivită» şi ca o dorinţă «nespusă» de
apartenenţă şi sens al comunităţii. Acest studiu recurge la limbajul
matriceal al lui Ch. Alexander pentru a oferi o incursiune în relaţia
schimbătoare dintre context, văzut ca un întreg, şi evenimentele
şi acţiunile care definesc şi sunt definite de context.”
4. Proiectul de idei urbanistice a fost întocmit pe satul
Fardea, jud. Timiș, în cadrul cursului de „Compoziții urbane”,
an V, 2009-2010. Scopul proiectului a fost de a stabili un set de
reguli de comportament al profesioniștilor în cazul extinderii
intravilanului unei localități, în urma unor analize a factorilor
naturali, sociali și economici.
5. Juriul a fost compus din arh. Niculae Grama, arh. Cristina
Mareș, arh. Doina Butică, arh. Ștefan Bâlici și arh. Tiberiu Bucșa.
6. Marius Miclăuș, Lucaci Beatrice etc.
7. Oana Simionescu și Alexandru Cozma la BIG, Danemarca,
Raluca Coman în stagiu la SOU FUJIMOTO la Tokyo, Andrea Simici
la Universitatea de Arhitectură din Copenhaga, Iulia Frățilă workshop la Madrid etc.
8. Bucuresti 419 persoane, Cluj-Napoca 112, Timișoara 83,
Brașov 52, Iași 42, Constanța 40, Sibiu 31, Oradea 31, Ploiești
25, Baia Mare 19, Sf. Gheorghe 15, Arad 14, Craiova 13, Pitești
13, Tg. Mureș 12, Suceava 11, Bacău 10, Alba Iulia și Deva câte 9,
Brăila, Galați, Hunedoara, Satu Mare și Târgoviște câte 8, Zalău,
Reșița și Râmnicu Vâlcea câte 7, Bistrița, Botoșani, Miercurea
Ciuc, Roman, Piatra Neamț și Sighetu Marmației câte 5, Buzău,
Făgăraș, Giurgiu, Tg. Jiu și Tg. Secuiesc câte 4, Călărași și Sebeș
câte 3, Bârlad, Câmpina, Câmpulung, Fălticeni, Foșcani, Lugoj,
Negrești Oaș, Petroșani, Vaslui, Slatina și Slobozia câte 2, Turnu
Severin, Tulcea și Rădăuți câte o persoană..
9. Tim Abrahams (Marea Britanie), Jacques Allard (Belgia),
Kimmo Lumatainen (Finlanda), Ioan Feier, Johannes Bertleff,
Marius Marcu Lapadat, Constantin Gorcea, Șerban Țigănaș.
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