Rondul de Sibiu

Bienala naţională de arhitectură Bucureşti se desfăşoară pentru prima dată la Sibiu,
între 11 şi 20 noiembrie
AOR ADELA CANDEAeri, 08-11-2013 13:17
Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) anunţă organizarea celei de-a
zecea ediţii a Bienalei Naţionale de Arhitectură Bucureşti (BNAB) 2012 care se va desfăşura
pentru prima dată la Sibiu în perioada 11 – 20 noiembrie, în Centrul de Informare Turistică al
Primăriei oraşului.
Vor fi prezentate trei secţiuni ale BNAB 2012: Memorabilis, Arhitecţi români creatori de patrimoniu
cultural şi Premiile juriului BNAB.Denumit anterior Bienala de Arhitectură Bucureşti (BAB),
evenimentul reprezintă cel mai important eveniment profesional al “breslei” arhitecţilor organizat
neîntrerupt din 1994. Bienala a avut un concept specific fiecărei ediţii, propus de echipa curatorială ca
un program cultural complex.Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 11 noiembrie, de la ora 16.00, în
prezenţa prof.dr.arh. Cristina Gociman, curatorul şi organizatorul general al BNAB, dr. arh. Viorica
Curea, preşedintele UAR, Astrid Fodor – viceprimarul Sibiului şi arh. Mircea Ţibuleac – preşedintele
Filialei Judeţete Sibiu a UAR.
Tot luni, 11 noiembrie, de la ora 18.00, la etajul 1 al Corpului A al Bibliotecii Judeţene ASTRA va
avea loc lansarea de carte „Estetica urbană”, de Titu Ppopescu & revista Oraşul. Volumul face parte
din colecţia Academica a editurii Ecou Transilvan. Cartea va fi prezentată pentru prima oară la Sibiu
de arh. Ionel Vitoc, preşedintele Fundaţiei Culturale „Carpatica” şi de poetul Adrian Popescu, redactor
şef la revista literară „Steaua”.
De asemenea, de la ora 19.00 este programat un recital de pian susţinut de Mara Bardac, Ana – Maya
Brumar & Ştefan Marcu (Sibiu), în Sala Festivă a Bibliotecii Judeţene ASTRA, corp A, etaj 2. Intrarea
este gratuită. Ultimul recital al celor trei pianişti a avut loc luna trecută, pe scena Festivalului George
Enescu, în urma unei invitaţii din partea organizatorilor Festivalului.
Sursa:http://www.ronduldesibiu.ro/cultura-educatie/bienala-de-arhitectura-se-desfasoara-pentruprima-data-la-sibiu-intre-11-si-20-noiembrie/
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Vernisaj BIENALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012
Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) vă invită la cea de - a zecea
ediţie a BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012 care se va
desfăşura pentru prima dată la Sibiu în perioada 11 - 20 noiembrie 2013, în Centrul de
Informare Turistică din primăria nouă. Vor fi prezentate trei secţiuni ale BNAB 2012
: Memorabilis, Arhitecţi români creatori de patrimoniu culturalşi Premiile juriului BNAB.
Denumit anterior Bienala de Arhitectură Bucureşti (BAB), evenimentul reprezintă cel mai important
eveniment profesional al "breslei" arhitecţilor organizat neîntrerupt din 1994. Bienala a avut un
concept specific fiecărei ediţii, propus de echipa curatorială ca un program cultural complex.
Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 11 noiembrie 2013, ora 16.00, în prezenţa: prof.dr.arh.
Cristina GOCIMAN - curatorul şi organizatorul general al BNAB, dr. arh. Viorica CUREA,
preşedintele UAR, Astrid FODOR - viceprimarul Sibiului şi arh. Mircea ŢIBULEAC - preşedintele
Filialei Judeţete Sibiu a UAR.

Ora 18.00 : Lansare carte Estetica urbană de Titu POPESCU & revista ORAŞUL - Biblioteca
Judeţeană ASTRA, Corp A, etaj 1
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România
(UAR) aşteaptă sibienii la două evenimente culturale care vor avea loc tot în data de 11.11.2013 :
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Transilvan. Estetica urbană este determinată de creşterea şi diversificarea aglomerărilor urbane şi
trimite la implementarea stării de frumos sau abaterea lor de la acest imperativ. Ea investighează
structurile arhotectonice ale megapolisurilor şi urmăreşte realizarea practică a cerinţelor ideii de
frumos. Estetica urbană are în vedere şi kitsch-urile ambientale, mai ales cele apărute în timpul artei
„realist socialiste".
Estetica urbană dă dovada grijii omului faţă de locul ales ca spaţiu. Cartea nu este un tratat de estetică
urbană, ci urmăreşte implicaţiile pe care locuirea în spiritul frumosului le are în diverse zone
comportamentale, în cadrul convieţuirii sociale; de pildă: sinceritatea, urbanism şi urbanitate, violenţa
limbajului, masacarada preotească, mediocritate, înjurătura la români, patriotism etc.
Cartea, editată de Nadia BACIU va fi prezentată pentru prima oară la Sibiu de arh. Ionel VITOC,
preşedintele Fundaţiei Culturale „CARPATICA" şi de poetul Adrian POPESCU, redactor şef la
revista literară „STEAUA".
Revista de cultură urbană ORAŞUL este tipărită de Fundaţia Culturală şi de Caritate pentru Protecţia
Patrimoniului Cultural Naţional CARPATICA şi-l are ca preşedinte pe arh. Ionel Vitoc. Publicaţia
perseverează pe linia politicii de bun-simţ promovată în paginile acesteia încă de la debutul ei în Cluj
Napoca în 2012, în spiritul unei incisivităţi bine temperate şi solid argumentate. ORAŞUL este o
nouă invitaţie la lectură, o nouă provocare, cu un conţinut mereu îmbogăţit, ca într-o sculptură
socială.
Despre revista ORAŞUL va vorbi sibienilor arh. Ionel VITOC, directorul revistei şi scriitorul Mihai
POSADA.

Ora 19.00 : Recital de pian: Mara BARDAC, Ana - Maya BRUMAR & Ştefan MARCU (Sibiu)
- Sala Festivă - Biblioteca Judeţeană ASTRA, corp A, etaj 2. Intrarea este gratuită.
Ştefan MARCU şi Ana - Maya BRUMAR sunt elevi ai "Scolii de Arte Play ", prima scoală de arte
privată din Sibiu şi sunt îndrumaţi de prof. Sanda Mihaela VULCU.
Ana - Maya BRUMAR este elevă în clasa a-III-a şi este câştigătoare a mai multor premii din cadrul
festivalurilor naţionale şi internaţionale (Festivalul Internaţional PRO PIANO Bucuresti, Festivalul
"Prietenii Muzicii" din Iasi şi Sibiu, Festivalul „Johann Sebastian Bach",etc). Ştefan MARCU este
elev în clasa a-II-a şi a obţinut numeroase premii de excelenţă pentru interpretări la pian, cel mai
recent fiind Locul II la Festivalul Internaţional PRO PIANO Bucureşti. Mara BARDAC este o
pianistă talentată de 11 ani, premiată la festivalurile naţionale de pian, cum ar fi ''Prietenii
muzicii''din cadrul ''PRO PIANO ROMÂNIA'' cu premiul Special - Categoria B, dar şi la cele
internaţionale: Festivalul Internaţional pentru Compozitori şi Pianişi Carl Flitsch.
Ultimul recital al celor 3 pianişti a avut loc luna trecută, pe scena Festivalului George Enescu, în
urma unei invitaţii din partea organizatorilor Festivalului.
Organizatori: Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) şi Filiala Judeţeană Sibiu a UAR
Parteneri: Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Judeţean
Sibiu, Hotel Continental Forum şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Şcoala de Arte Play
Parteneri Media: Radio TV Sibiu, Rondul de Sibiu, Monitorul de Sibiu, Mesagerul de Sibiu,
Hermannstädter Zeitung, Rapsodia.
Sponsori: Ambient, Tondach.

Cultura Sibiu

Sursa: http://www.cultura.sibiu.ro/cal_main/event/2126/
Turnul Sfatului

Tribuna

Titu Popescu, despre Estetica urbană
Urbanitatea în termenii oricărei doctrine estetice presupune civism şi bună creştere, sinonime
împletite în minimul coerent al decenţei lingvistice şi comportamentale a locuitorilor unei
aşezări cu statut de urbe, cu alte cuvinte urbanitatea face eticheta, firma, cartea de vizită
pentru oricare aşezare civilizată. Un barem ce face diferenţa între urban şi suburban, de la
limbajul vorbit până la stilul construcţiilor de tot felul, în şi între care cetăţenii vorbesc şi
trăiesc, şi comunică unii altora emoţii, gânduri, intenţii, dorinţe. Este ordinea morală a
civilităţii, între oameni pre pământ, la care face apel şi studiul esteticianului Titu Popescu:
Estetica urbană (Cluj-Napoca: Ecou Transilan, 2013). Volumul autorului cândva sibian ca
redactor al revistei TRANSILVANIA şi revenit la Cluj după exilul în Germania a apărut cu
sprijinul Primăriei, al Consiliului local Cluj-Napoca şi al Fundaţiei Culturale Carpatica – al
cărei preşedinte, arh. Ionel Vitoc, a onorat cu ani în urmă funcţia edilitară de arhitect-şef al
Sibiului – constituind azi un discurs de specialitate integrat sprijinirii municipiului de pe
Someş în candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană. Coperta şi ilustraţiile sunt
semnate de Valeriu Teodorescu.
Despre urbea clujană este în primul rând vorba în pledoaria lui Titu Popescu, autorul
precizând că lucrarea sa „nu este un tratat de estetică urbană“. Cartea se deschide, precum o
punte arcuită între două oraşe contemporane româneşti şi vechi cetăţi transilvane, cu o
frumoasă propunere: O axă spirituală: Cluj-Sibiu, utilizând citate din scrierile a doi condeieri
găsiţi reprezentativi pentru municipiile coaxiate: Nicolae Balotă – universitar internaţional,
doctor în literatură universală şi comparată, eseist, teoretician, critic şi istoric literar, ultimul
în viaţă din membii Cercului Literar de la Sibiu, fost deţinut politic în comunism, azi cetăţean
francez rezident la Nisa, grav acuzat pentru colaborarea cu Securitatea de Neculai Constantin
Munteanu de la Radio Europa Liberă – pentru Cluj, şi N. I. Dobra – jurnalist, filolog fost
profesor şi director de şcoală sătească în comunism – un „brend“ pentru actualitatea

publicisticii de Sibiu. O balanţă comparatist înfăţişată cititorilor de Titu Popescu, numai în
aparenţă înclinând către Cluj, întruc穰 dacă autorul Caietului albastru a mai publicat 25 de
alte titluri şi a tradus c穰eva volume din literatura universală, fiind recompensat cu premii
naţionale, challangerul său sibian este autorul a nu mai puţin de şapte culegeri din bogata sa
carieră gazetărească la Tribuna sibiană, din care una repertoriază în regim de reportaj literar o
vizită în Franţa, fiind şi multiplu premiat de forurile competente la nivel municipal şi
judeţean.
Prolegomena descrie parcursul înţelegerii disciplinei esteticii de la definirea ei clasică prin
Hegel, ca filosofie a artei, cu subramuri ulterior părăsite ori slab definite, cum sunt estetica
vestimentară, respectiv ambientală, şi până la actuala creştere în importanţă a esteticii urbane,
după ce până la mijlocul secolului XX, pe baza esteticii rurale au fost construite doctrinele
(estetice) despre specificul naţional. Titu Popescu înţelege estetica urbană prin slujirea:
„trăsăturilor primare de bine, frumos şi adevăr aflate în contopire şi influenţă reciprocă“ şi
prin întâlnirea esteticului cu: „morala care dă o anumită culoare relaţiilor inter-umane şi
pledează mereu pentru optimizarea lor, în beneficiul tuturor“. Altfel, estetica urbană are în
vedere şi kitsch-ul ambiental, fie el edificat comunist înainte de 1989, fie democratic, după. O
laudă artei construcţiilor prin Şcoala lui Walter Gropius de la Weimar, înfiinţată în 1919:
„Bauhausul a însemnat o formă rezolută a pedagogiei vieţii în estetică“. Despre independenţa
ontologică a artei, în trena ideologică a lui Croce, după care suveranitatea estetică a expresiei
implică indiferenţa etică a impresiei (temei) şi presupune amendarea oricăror imixtiuni ale
eticului în estetic. Or, abandonul în stare de graţie lăuntrică are un iz vetust – afirmă Titu
Popescu – urmărind: „sinceritatea în artă şi comportament“ ca pe o revelare a dorinţei de
frumos a eului originar, după formularea lui Liviu Rusu. Dimensiunea idealităţii morale a
frumosului în stare să trezească sentimentul de apreciere face imposibilă distincţia croceană
din teza nedusă până la capăt de esteticianul italian, cu precizarea că: „abaterea de la
sinceritate poate inspira în artă subiecte dăinuitoare, de exemplu relaţia Francescăi de Rimini
cu cumnatul ei Paolo Malatesta“. Pe vremuri, funcţiona Codul bunelor maniere. După 50 de
ani de barbarie masificată, haos existenţial şi decădere morală impusă şi internalizată
ideologic de un regim totalitar în România, Titu Popescu vine cu explicarea necesară,
complex abordată din perspectivă istorică, filosofică, psihologică, artistică a nevoii de ordine
interioară/mentală subânţeleasă izbândirii unei ordini comportamentale la nivelul societăţii, al
relaţiilor intra- şi inter-umane. Adică armonia ontologică a existenţelor umane civilizate,
urbanizate, evoluate nu doar tehnologic ci şi sufleteşte, la nivelul maximal al individualităţilor
în oricare comunitate de vieţuire.
Prin Estetica urbană, Titu Popescu propune bazele teoretice morale a ceea ce am numi noul
umanism de după filoxera comunismului practic, adică aplicat exterminator şi deformator, în
Europa de Est. Sunt concluziile unui estetician pentru care matricea morală a convieţuirii
urbane continuă şi împrospătează spiritualitatea caracteristică polisului platonician: „Căci
metropolele care împânzesc harta mapamondului refac, în conştiinţa comentatorilor lor,

structura de bază a spiritului uman, unde trăsăturile primare de bine, frumos şi adevăr se află
în contopire şi influenţare reciprocă“.
Titu Popescu şi arhitectul Ionel Vitoc - ambii foşti sibieni stabiliţi în Cluj-Napoca –
împărtăşesc şi susţin ideea acestuia din urmă, anume ca şi Clujul să acceadă la titlul de cetate
a culturii europene, după ce Sibiu, aşa cum se ştie, a deţinut titlul în 2007, împreună cu
Luxemburg, în timp ce Universitatea de la Sibiu este urmaşa mai tânără a bătrânei Universităţi
clujene. Şi în acest sens, luni, 11 noiembrie 2013, cu începere de la ora 18, cititorii pasionaţi
de frumos sunt invitaţi la Biblioteca ASTRA din Sibiu, Corpul A, vechea Sală Festivă, unde
are loc lansarea volumului Estetica urbană, comentat de reprezentantul Editurii Ecou
Transilvan, Nadia Baciu şi de redactorul şef al revistei STEAUA, poetul Adrian Popescu.
Arhitectul Ionel Vitoc, participant în Sibiu şi la simpozionul de specialitate „Luna
arhitecţilor“, va dona Bibliotecii Judeţene ASTRA colecţia completă a revistei clujene
ORAŞUL, al cărei director general şi fondator este, din 2006.

mihai posada,
Brumar 2013,
Sibiu-pe-Cibin.
Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/stirile-de-pe-strada-mea/o-carte-pe-axa-spiritual-258-clujsibiu-91729.html

Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/la-biblioteca-astra-91698.html

Deutsche Allgemeine Zeitung

Von: Holger Wermke . Mittwoch, 13. November 2013
Hermannstadt - Im Jahr 1991 wurde in Bukarest die erste Architektur-Biennale (BNAB) organisiert,
im Herbst 2012 feierte man in der Hauptstadt die Jubiläumsausgabe der Ausstellung. In den
vergangenen Monaten wurden ausgewählte Biennale-Ergebnisse in verschiedenen Städten des Landes
gezeigt – seit Montag gastiert die Wanderausstellung im Hermannstädter Rathaus. Bis zum 20.
November können Besucher die Schautafeln mit historischen und zeitgenössischen Bauprojekten
nationalen Ranges im Ausstellungsraum neben dem Touristeninformationsbüro besichtigen. Nach
Hermannstadt/Sibiu wurde die Ausstellung durch die lokale Filiale der Union der Architekten
Rumäniens (UAR) gebracht. Der Vorsitzende der Hermannstädter UAR, Mircea Ţibuleac begrüßte zur
Vernissage rund 30 Besucher, viele davon vom Fach.Die Bedeutung von Architektur für eine Stadt
betonte Astrid Fodor, Vizebürgermeisterin von Hermannstadt, in ihrem Grußwort. Hermannstadt habe
sich seit der Revolution aus immobilientechnischer Sicht entwickelt, auch wenn nicht alle
„Situationen“ besonders glücklich gelöst sind, bekannte Fodor. Die größte Verantwortung dafür trage
die Stadtverwaltung. Im 2011 verabschiedeten Stadtentwicklungsplan sind aktuell die wichtigsten
Leitlinien für die städtische Entwicklung festgeschrieben und sie hoffe, so Fodor, dass sich sowohl
Stadtverwaltung als auch Architekten strikt nach den Vorgaben richten, um Abweichungen wie in der
Vergangenheit zu verhindern.
Ebenfalls anwesend waren UAR-Vorsitzende Viorica Curea sowie Cristina Gociman, Kuratorin der
BNAB. Hermannstadt sei die letzte Station der Ausstellung, informierte Gociman, zuvor waren die
Schautafeln in Craiova, Klausenburg/Cluj, Sutschawa/Suceava, Bacău und Jassy/Iaşi. Gezeigt werden
Arbeiten in den Kategorien „Memorabilis“, „Rumänische Architekten und Kreatoren kulturellen
Erbes“ sowie „Preisträger der BNAB-Jury“. Auf den Schau- und Informationstafeln erfährt der
Besucher die Geschichte zahlreicher historisch bedeutsamer Bauten rumänischer Architekten aus dem
19. und beginnenden 20. Jahrhundert, daneben aber auch zahlreiche Architekturbeispiele aus
kommunistischer Zeit sowie der Gegenwart. Nach der Vernissage lud die UAR zur Vorstellung des
Buches „Urbane Ästhetik“ von Titu Popescu in die Astra-Bibliothek. Ebenfalls hier klang der Abend
bei einem Klavierkonzert mit Mara Bardac, Ana-Maya Brumar und Ştefan Marcu aus.
Sursa: http://www.adz.ro/artikel/artikel/biennale-im-rathaus/

Observatorul Urban București

Vernisaj BIENALA DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB) 2012
Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) vă invită la cea de - a
zecea ediţie a BIENALEI NAŢIONALE DE ARHITECTURĂ BUCUREŞTI (BNAB)
2012 care se va desfăşura pentru prima dată la Sibiu în perioada 11 - 20 noiembrie 2013,
în Centrul de Informare Turistică din primăria nouă. Vor fi prezentate trei secţiuni ale
BNAB 2012 : Memorabilis, Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural şi Premiile
juriului BNAB.Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 11 noiembrie 2013, ora 16.00, în
prezenţa: prof.dr.arh. Cristina GOCIMAN - curatorul şi organizatorul general al BNAB, dr.
arh. Viorica CUREA, preşedintele UAR, Astrid FODOR - viceprimarul Sibiului şi arh.
Mircea ŢIBULEAC - preşedintele Filialei Judeţete Sibiu a UAR.
Ora 18.00 : Lansare carte Estetica urbană de Titu POPESCU & revista ORAŞUL Biblioteca Judeţeană ASTRA, Corp A, etaj 1
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din
România (UAR) aşteaptă sibienii la două evenimente culturale care vor avea loc tot în data
de 11.11.2013 :
Estetica urbană de Titu POPESCU face parte din colecţia Academica a editurii Ecou
Transilvan. Estetica urbană este determinată de creşterea şi diversificarea aglomerărilor
urbane şi trimite la implementarea stării de frumos sau abaterea lor de la acest imperativ. Ea
investighează structurile arhotectonice ale megapolisurilor şi urmăreşte realizarea practică a
cerinţelor ideii de frumos. Estetica urbană are în vedere şi kitsch-urile ambientale, mai ales
cele apărute în timpul artei „realist socialiste".
Revista de cultură urbană ORAŞUL este tipărită de Fundaţia Culturală şi de Caritate pentru
Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional CARPATICA şi-l are ca preşedinte pe arh. Ionel
Vitoc. Publicaţia perseverează pe linia politicii de bun-simţ promovată în paginile acesteia
încă de la debutul ei în Cluj Napoca în 2012, în spiritul unei incisivităţi bine temperate şi solid
argumentate. Despre revista ORAŞUL va vorbi sibienilor arh. Ionel VITOC, directorul revistei
şi scriitorul Mihai POSADA.

Ora 19.00 : Recital de pian: Mara BARDAC, Ana - Maya BRUMAR & Ştefan MARCU
(Sibiu) - Sala Festivă - Biblioteca Judeţeană ASTRA, corp A, etaj 2. Intrarea este
gratuită.
Ştefan MARCU şi Ana - Maya BRUMAR sunt elevi ai "Scolii de Arte Play ", prima scoală
de arte privată din Sibiu şi sunt îndrumaţi de prof. Sanda Mihaela VULCU.
Ana - Maya BRUMAR este elevă în clasa a-III-a şi este câştigătoare a mai multor premii din
cadrul festivalurilor naţionale şi internaţionale (Festivalul Internaţional PRO PIANO
Bucuresti, Festivalul "Prietenii Muzicii" din Iasi şi Sibiu, Festivalul „Johann Sebastian
Bach",etc). Ştefan MARCU este elev în clasa a-II-a şi a obţinut numeroase premii de
excelenţă pentru interpretări la pian, cel mai recent fiind Locul II la Festivalul Internaţional
PRO PIANO Bucureşti. Mara BARDAC este o pianistă talentată de 11 ani, premiată la
festivalurile naţionale de pian, cum ar fi ''Prietenii muzicii''din cadrul ''PRO PIANO
ROMÂNIA'' cu premiul Special - Categoria B, dar şi la cele internaţionale: Festivalul
Internaţional pentru Compozitori şi Pianişi Carl Flitsch.Ultimul recital al celor 3 pianişti a
avut loc luna trecută, pe scena Festivalului George Enescu, în urma unei invitaţii din partea
organizatorilor Festivalului.
Sursa: http://www.observatorulurban.ro/evenimente-marca-uar-la-sibiu.html

Revista Arhitectura

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/11/evenimente-marca-uar-in-11-11-2013-la-sibiu/

