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EXPOZIŢIA „ARHil'ECTURA CIVILĂ AUTENTICĂ. IMAGINI. 
STUDIU. EXPERIMENT" 

I"n aprilci 1084 la Ins1.il11lul de rhilcc
Lură s-a dcschif„ în prezenţa unei num -

)'()ase asislcni.c, expoz iţi a cu accsl Lillu a 
a rhi.Lccl ului C•>nsLanLin Jo]n, palro11nl.ă de 
lnslil.ulul de I storia Arlci, Uniu11ca Arhi l.cc\.i
lor ş i de ln!;Lil11Lul de Arhi.Lcclură. Cu accsl 
prilej, profesorul Curinr.chi-Vorona a a ri\l::it 
aporLuJ aulorului Ir. cvoluţi ::i ccrcc lărilor arhi -
1.cclurii rom il ncş l.i prin ad:IL1garca un11i nou 
capilol de s ludiu „Arhilccl.ura vitrală ". A 
sublinial apo i c:I s l.udcn\.ii de azi 111vaţă după 
scrieri i ·~ arhil.cc lului Joi a, accsl macs lru din 
afa ra şcolii, la ca1·c a rhilcc la 1 [r nric LL c D ela
vrancea a ::idăugal că asislăm az i 1111 numai ln o 
expo ziţie ci şi la o adcvărală CX !) lozi de infor
ma \.i.i !J-'·in imagi ni despre arhilcclura )'()111[1-
ncască. 

Afişu l şi programu l ex pozi ţie i anun t,au 
ide il e nrnri care o dominau : J111a• 1 i11i. , s ludiu , 
experiment. 

lmafJluilc r. int f.olograf ii a le c!Lorvn s ule 
de monumcnl.c de arhilccl11ră rom f1ncască 
co 11s lruile de mcşlcri anonimi 111lrc s1• ·o le le 
XV I I. şi XX, sclccţ ·onalc di11 c ine ş li c c ilc mii 
de clişee rccollalc de aul.or . Arhileclu l Joj::i, 
care a primii. ln şcoală o educaţ ie arlislici'1 de la 
epigo nii l11i Min ·11 da r ş i i 11formări. despre c:lu
tărilc arhilcclurii moderne a ani lor '30 soco
tiUI. pc alunei grr ş il , inlcrnaţi onală , î ş i propu
n e noi şi pmprii dircc\.i i de cr r c la•·c care-l 
obscckază pcs lc o j umiHa tc de scco I aj unglncl 
la conc luz ia că noi romii11ii a m avul, p c lln g:'i 
arhi.tcc l.u1·a populară, o arhit. •)c l.ură urbnnă 
anlcnlică izvorîl.ă orga•1ic din prima. 

Imagini le a lil el di verse ilusLrind o pe
rioadă ele :3 - 4 se ·ole din lunga viaţă a accs lui 
popor rcprczinlă c1·i s laliză ri arc f lii avut ina
inlca lor mil r. nii el e ex perimen t ă ri şi ne lasă 
impres ia une i a rhilcc l.Ltri majore in mişca re, 

in slarc să pri mca~;că ş i să radieze inJ:l ucnţc, 
păslrlnclu-sc inlr-·o malcă sli I is lic:\ proprie. 
Există desigur ş i se vede in cx pozil; ic o deschi
dere dar ş i o prude nţă !n primirea influentelo r 
spri.!i nil.ă pc un spiri l de conserva re - Ncocla
sic is11111I , de exe mplu , cu lo a le că cs lc aulohlo
niza l. , se inlllncş lc mai !ni.ii pc fat,ada de la 
stradă a casei urbane, in timp cc in curlc se 
păs trează a rhil.ccl.ura iniţia l cu pri s pă cn un eori 
n cccaş i prispă ~;:'\ fi e ulter ior inchist1 cu geam. 
Pc hazn illlfl 1 ini lor din expoz iţi e s-ar l)Ulea 
seric un capilo l inlrcg clci;prc capacita tea de 
cx l indcrc pc orizonl.allt sa11 p vcrlical:\ a 
arh''Lccluri' rom i\ n~ ş li . de Ia casa parlcr la ori
zonla lc lc lungi nlc hanurilor din Ducurcş l i, 
Pilcş·t i, Slal.ina, C1·aiova, Tirgovi ş l. c, Boloşan i , 

Iaş i Brăila sau la u şurinl,a cu care mcş i crii df! 
la S l ănic-Moldova sii u din Va lea P :·ahovci 
procc cl•!n·~ă la supraclajări, p:l.slrind inr,ă spe
cificul unei arhilccluri de lemn . 

Concomilcnl cu prczcnlarca imagini lor, 
a 11Lol'u l s lăruic în s ludii ş i cxpcrimcnlc asupra ' 

Casă clin Jilia - jud . Vrane n 
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Casă di n Ni\icni - jud. Buzt1u (1\u lor arh. C. Jojn) 

lor conv ins fiiml de influen ţa cadr ului conslruil 
asupra 0111ului ş i mai a les as11prn omu l11i cren
Lor, pcnlru cr1 altfe l, !IC spun n11loru l, „c um SC 

poa le înc/Jipui că lrclind i11lr-w1 spa{i11 11eaule11 -
/ic p11 /c111 nitmgc să creăm opere ele vnlonre w1i
uer~c1/ i'i11. 

Studiul nrc ca ~a;np rY icl e n ţicrca a I.ol ceea 
cc cs lc pcrrnn11t•11l vnlnhil in nrhi.Lccl11rn noaslră 
de lemn , cn rc n inllu c nţnl-o , 111 11nc lc azu ri, 
ş i PI! ccn de z irl, ş i c il de departe s- ar p11l ·a 

Cnsă 111 i; lr . Zoril ca1111 - 13ucurcşli (delaliu. 
/\ 11 lor ar h . C. Joja) 

păslra ş i ex tinde, c 11 Lrlni ci ş i malcri nlc noi 
accsl ca ru c ler 111 arhi lcclun co11Lc mporană. 

Slucliut 1111 cslc dcclica l - nşn cum s-a r 
crcrlc - exc lusiv nr!tilccl urii vilrnlc ci arhilcc-
1.urii mrnflncş li 1n general î n care clia l'lgul 
clini.re nmbră şi lumină devine principalul 
malcria l în mina n1'!1ileclu lui . În ceea cc ori
veş lc arh ilcct ura vilrnlil., se consl nlă, că. in 
secol e le X IX şi X ', c inci valuri de influ~ nţc 

au a.! utal poz iliv cul lura noas lri\, ne obi şnui 
sem sr1 cr~clcm că nrhilccl11rn c u perele ele s l.i c l ă 

lrcbuia s:\ fi. veni I. la noi de undeva clin a fară. 
Cuvinlu l „gca rnli c", cu rezonanţă Lurccască, 

fixnsc 111 rninlca nrhitcc ţ it or chi ar ş i originea 
nccs lor influcnt,c. Arhitcclul .Jn.!a ccrcclcază 
cara cle ris lica conslru<' l, iilor clin Peninsula Bnl
cnni c:l., a ce lor din Asia Mi c:l şi conslnlă , cum 
c şi firesc, că în hiclc1·ca prispei cu s l.i · I ă cslc 
cu al'it mai imperios ncccsan1 cu cîl c lima slc 
mai nspr:I ; ceea cc nu cs l.c c::izu l ·obnr1ncl spre 
suci , 11ndc, pcnl.ru inchiclcrca prispei cu gram, 
trebnic să fi cx is ta l alil pri spa cîl ş i o climă 
care s:i. r eclame lnchiclcrcn. La rom i\ 11i , pri spa 
cx is la cu s lilpii c i numip de arhilcclul Joja 
porl.nlivu l pc care se r.c ri muzica nrhil clurii 
aulohl.onr., iar i11l.roel 11 ccr~a :rca 1T1urilor in ac r,t 
porlaliv s-a făcut c 11 rafinnmcnl şi fără osten
t a ţie. Ccrcl!Larca ele căi.re a11Lo.r a arhiLccLurii 
di11 noml\nia ş i a ce le i din mull.c 1,:1.ri curoi:icne 
i-a ofcril dcs lul c cxcnrnl e u cnlru a co:1sla la 
difcn!nl,clc clinlrc e le ş i "au1.c~1licila l ca arhi l.cc· 
turii non s lre . 

Examin in d c ril.l c gcamllcul , li p 11 Lcm afla 
~i uncie efec te ncgn livc. Se !)OL u şor conslnta 
cazuri în ca re nu la cnsa (ără ncnscă, ci la c l ă

dirile onlşcncş l.i mari , cx pln a l ar~a el e tip capi
lal is l a lcrcnuri!or a dus la situai.ia unor încă
per i nr vcnli.lalc dircc l. pr in ndă ugarpa gcaml1-
c ului. J\rhil.cc lu l .Joja n lnclcamnă s:i. nu pri
vim n umni pari.ca nrga l.iv ă a gcam licu lu i 
stincl cu ochii închişi la pari.ca lui esenţială , 

can! cslc mon 11mcn la lilalca . N11 pledează 
niciodal:l pcnlru o a rhit.cclură in sa l11 hră ln 
nii;i un sl udiu ş i ln nici o realizare. Cum pcrclcle 
vilraL cs lc o cvo!u \ ic firea~că în dczvollarca 
arhil cclurii romr1ncş li. clupă ce-i consl.ală cali
t:i.\ il c plaslicc, au toru l propune ca acest Lip 
de monumenlalilal.c . mull pre ţuii.ii de arhit ec
tura modernă , să fi e folO f> i l de nrhi tcclura ro
mânească de azi. Ln Hanul Manuc, cu ocazia 

http://patrimoniu.gov.ro



rcstaurarii, autoru l însuşi a dcsfăcul un gcam
lîc care împiedica \<Cntilarca încăperilor dar l-a 
propus spre conservare muzea lii apreciindu-i 
monumentalitatea şi calitatea de martor al 
unc i etape istorice. La imobilul din str. Şelari 
sau la I-fanul cu Tei a folosit pereţi mari ele 
sticlă făr{t să împiedice aerisirea încăperilor. 1n 
numeroase schi\ C claborntc pentru restaurarea 
zonei ,.C urlca Veche", a propus folosirea mon o
rncntaliUil ii arhitecturii vitra te autohton e ln 
concli! iil c ·u ri c i ar hitecturi salubr e. 

S-au făcut unc Ic apropieri între arhilec\ ii 
G. 1\11. Cantacuzino şi Gon,tantin Jo.!a. Eslc 
!ircsc să fie puse alătu ri două personalităţi el e 
marcă ale arbitccturii româneşti, remarcabili 
tcorc.tici cni ş i creator i. se poale vorbi şi de o 
descendenţi\ a g lndirii arhitecturale a lui Joja 
din Crislofi Cerchez sinu din lon Min cu. Cinci 
anloru l ne ofe ră o cxn~zi tic ele idei care la rlnclu l 
lor nnsc idei, devine· în ~iod cert un glnditor a l 
nrh iteclurii româncsti care ne invită la medi 
tare: „r::.'t:pres ia poeiică şi mu:icală, ritmată şi 
propo rfioHa tă, plină de m etafore contrastante de 
/11mi11ll -~i umbră a dai arzalcgii clare la s lrnclllra 

· na/iona/11 şi afectivă a neamu/1.ll nostru, la spi
ri/ua/i/alea Hoaslni" . 

Studii le şi publica\iilc a rhitcctul ni Joja, 
căr l. il c: Sensuri şi valori regăs ile" ş i „Aciua lila
/ea lradi/ie1 arlli/eclllrale romdrzeş li " sl nt scrise 
pentru medita re . Expozil. ia ,.Arhitectura civil1"t 
au tenlică. Ima g ini. Stndiu. Experiment" este, 
ln principal, o cxpozi\ic ele glnduri. L-nm 
văzut ne acest mncslnt arhi tect ccrtîndu-i ne 
tinerii ·arh itecţi care fologra!iază sau clcscnca.ză 
orice în loc de casc şi l-a m ma i văzut ajut inelu-i 
pc pic.Lori să cunoasc{t arhitectura autentică 

lnclemnînclu-i să elen atent. ic alegeri i peisajului 
caselor româncsti nsa cum o făcuseră nictorii 
Grigorescu şi PctraŞcu. • 

Mcclitlnd asupra judecă \ ilor arh itectului 
Joja, a rhitc c l. ii pot constata că uncie lu crăt·i 
moderne ele la noi, de pildă, muit discuta tul 
imobil „Ma laxa" de pe b-dul Magheru din Bucu
r eşti, ar putea fi exp licate şi prin o anumită 
influcn\ă datorată scurtei perinnclc petrecute 
la Paris de Horia Creangă, ca re ele altfe l 'lnvă
ţ.nse şi se formase ln Româ ni a, ciur şi din arhitCc-· 
tura vitralii românească cu orizontalele ci lun gi 
şi lini ştite. 

Admirăm în moci specia l ln cadru l slucli u-

!ni un desen esenţial, lipsit de orice artificiu , 
un desen care slujeşte şi nu încarcă arhitectura, 
un desen care trebuie să dea ele glndit arhitec
tului tină1· devenit deseori un desenator aca
demist abuziv. 

Experiment. Vizitatorul neavizat a l cxpo
zi! ici distinge mai greu fapţu \ că intre sutele 
de casc \ iirăn cşti şi ur!Janc expuse, opere ale 
un or anonimi , sînt şi citcva casc a l că ror autor 
este arhitectul Joja, acestea contopindu-se în 
masa cclo_rlaltc ne care le continuă. Aceste c;isc 
proiectate de au-torul cxpozi\ ici, sinteză a idei
lor an un ţatc in afiş, arată vitalitatea contem
porană a unei arhitecturi străvechi. Dacă n -a r 
fi acc"cptat să Ic semneze, e le puteau fi uşor 
a tribu itc marilor anonimi. Cu prima cu să de 
la Buşteni, din 1V35, autoru l se înscrie în rin
clu l meşterilor populari. La Năcni-Buzău, arhi 
tectura de lemn cunoscută în zonă c"5tc dusă la 
monnmcntalitatca arhitecturii de niatră năs
trîncl autenticitatea romfmcască. De - abil~ se 
stinsese generat.ia de meseriaşi care au construit 
acc aslll casă că se şi crease legenda că ea este 
aco lo ele sute ele ani. Casa din Pucioasa-Dimbo
vi\a a rc toate virtutilc \ocuintei tradi\ionalc 
româneş ti şi nu poat~ fi atribuită altei culluri. 
În casa famili e i No ica din Teleorma n, ii vedem 
pc autor cum continuă firesc şi neostentativ 
urh itectma pămînlului. Casa din str. Zori leanu, 
plasată în cartierul c11 locuinţe scumpe clin 
nordul Capitu lei, arc o nobleţe de arhitcctur:1 
care l-a făcut ne un cunoscut sc11lntor să-mi 
spună că ca va.loreazi\ estetic mai ;nult dccit 
întregu I ca r tic r . 

Arhitectul .Joja conduce cu începere rl in 
anu l 1%8 lucrările de restaurare urba nă din 
zon a „Curtea Veche". Cu acest prilej, arhitecţi i 
conduşi de Joja au impus şi j"ealizat în 1rnrtc 
ideea sistcmalizăr ii zonei care, pînă la urmă, 
s-a dovedit rcntl!bilă ca investi\ ic atit pentru 
corne r!, cit şi pentru cultură şi turism. 

La începutul secolului a l XIX- iea, un dom
nitor st r{tin ele inlercscJc \ării profitase de pus
tiirile făcute ornşului Bucureşti de un c11mplit 
incendiu şi, sfidînd un popor ca re aştepta mut 
să i se respecte trccutu l şi prin necasta viitorul, 
parcelase unor negustori zarafi, ca re 11u căutau 
dccit cîşli g, curtea şi palutul in care stătuseră 
pc tron domnitorii Matei Basarab, Şerban 

A VII-a ADUNARE GENERALĂ A ICOMOS 
ROSTOCK1DRESDA, 12-18 MAI 1984 

În marca sală a congreselor clin Rostock 
(R. D. Germa nă) a avut loc la 12 mai 

,1984 şeclin\a inaugurală a celei dC··a VII-a 
Adunări generale a ICOMOS, organul suprem 
de conducere a l acestei asocia I ii interna\ ionalc 
a ce lor ca re activează în domeniul conservării, 
restaurării şi punerii în valoare a monumc11tclor 
şi ansambl urilor istorice şi ele arhitectură din 
lun~ca întreagă. Comitetul na\ional român 

c ntru ICOMOS a 'fost reprezentat la această 
rcuni11nc ele semnatarul acestor rîncluri , în cali
tate de secretar al s{tu . 

La şcclin\a ele clcschiclcrc au luat parte 
dr. Hoffman, ministrul cu lturii din R. D. Ger
mană, repreze ntant a l guvernu lui jării gazelă, 
M. Sc hcilfe r, primaru I oraş 1.1 lui Ro9tock, pre
cum ş i oficia li tă\ i a le ICOMOS, înLre care 
amintim pc M. Parcnt, preşedintele acestei 
asocial ii , M. Daoulalli, sccrctl,lr genera l, prof. 
L . Deitcrs, preşedintele Comite lu lui na\ iona l 
a l R. D. Gcrma11e, precum şi aproape 500 ele 
participau\ i, membri !GOMOS şi dclcga\.i 
veni\ i clin 45 de state a le lumii, rcprczentincl 
toalc ce le cinci contine nte . 

Conform rcgulamcntnlui, la propunerea 
prcşeclintcluiAclunării genera le anterioare, care 
a avut loc în Italia 1n anu l 1V81, prof. M. Di 
Ste fa no, în calitate de preşedinte al celei de
a VII-a Adunări generale a fost a le s prof, 
L. Deitcrs. 1n continuare, discursurile inaugu
rale şi ele bun venit au fost rostite ele primarul 
ort•şu lui Hostock, ele ministrul culturii din 
ht1".l organizatoare şi ele preşedinte Ic ICOMOS. 
To\ i cei trei vorbitori au pus accentu l pe impor
tan\a cc revine acestei reuniuni atit pentru 

oraşul Hoslock cit şi pentru \ara gazdă, clar 
mai ales pentru ICOMOS, cu alît mai mu lt 
cu cit, în cei trei ani ca re s-au scurs de la pre
cedenta adu nare ge nerală, această orgauiza1 ic 
intcrna\ională se a! lă în fa\a unui pa trimoniu 
monumental universal mult îmbogat. it fiind, 
totodată, confruntat cu o cxpcrien\ă mult 
diferită şi l ă rgită, mai ales datorită înmul\ irii 
numărului ele membri, cu a\le cuvinte cu un 
prestigiu profesional sporit simi itor . 

Tot în deschiderea reuniunii s-a dat citire 
mesajului ad resat de primul ministru al R. D. 
Germane, Willy Stoph , care a subliniat, intre 
alte le, că „organ iza/ia JCOMOS conlribuie, 
prin aclivilatea sa, la aprofundarea re laţiilor 
prieteneş ti di11tre popoare şi la înli!rirea păcii 
ln lume ( ... ) la care participă numeroşi reprezen
tanţi ai 11ie/ii cu lturale, între care conservatori 
şi arhilec/i ( ... )" 

Primarul oraşului Rostock a insistat asupra 
importanţei Adunării genera le pentru promova
rea conservării monumentelor istorice „unanim 
considerată ca o parte esenţială a procesului com
p/ex de dezvol/are arhilecturală a 1uwi oraş( ... ) 
proces în care constructorii, consPrvalorii, artiştii, 
precum şi lo{i oamenii de şlii11/ă devin parleneri 
ai între{] ii activilă/i". 

Ministrul cu lturii, dr . Hoffman, a pus 
accentul, în intcrvcn\ia sa, pe faptul că „monu
mentele istorice al! o mare importanţă în dez
voltarea conştiinţei pa/ilice şi elice dar mai ales 
pentru educaţia cetăţenilor, deoarece ele reprezintă 
mărturii ale istoriei, a 1 :ăror prezenţă trebuie· să 
se facă s im"/ilă în via/a con temporană. Conserva
rea şi utilizarea lor devin alunei un susţinător 

Cantacuzino ş i Constantin Brincovcanu. Peste 
un secol, omul de pe stradă nu mai vedea nimic 
dintr-un marc trecut . La cursu l de teoria arhi
tecturii se vorbea de un han Manuc care ar fi 
existat pc Jocul fostului hotel „Dacia" ş i e\ 
ajuns ruinat şi desfigurat. Atun ci a intervenit 
,rhitectul Joja. In aceste c·ondi\:ii, restaurarea 

h anu lui Manuc marca înccnutul reintrării 
triumfale în cu ltura noastră ~ zonei „Curtea 
Veche" . 

Ha1111! cu T e i este restaurare ş i crea\ ic. La 
indica\iilc arhitectului Joja mi-a revenit sar
cina să desenez prima schiţă a hanului cu etaju I 
de sticlă pe care nu -\ avusese niciodată si care 
azi ne parc acolo dintotdeauna. Arhitcc\ i

0

i Dinu 
Anton'!scu şi Vinccnzo Marti na au continuat 
cu respect. ca şe fi de proiect, gîndurilc autoru
Ju i. 

Lipsesc din expozi\ ie pavilioanele de la 
fostu l parc „Carol" şi de la „Lu.na Bucureşti
lor", monumenlc}c .funerare precum şi alte 
lu cruri ca re- l a rată consecvent creator de urlii 
lcctură românească. 

Avem o arh itccturi\ românească majoră 
care nu trcbu ic invcntati:"t , dar care se cere 
rcdcsroperită şi continuată. aşa cum ne-o de
monstrează din plin imaginile atît de suges tive 
clin expoziţie. 

Chiar cla că nu ar fi avut şi pasiunea cer_:: 
cctării , ch iar cl acă nu a r fi fost şi un filosof al 
arhitecturii, casele reali zate, ele s in gure, pot 
defini o personalitate cnrc a înţe l es destinul 
arhitecturii române şt i. Case le proicctntc de 
arhitectul Joja nu înr:orporat şi au dus mai 
departe un autc11tic rafin a ment autohton. 
Expoziţia 11u es te numai o privire sp re trecut 
ci şi" ce rce tare cu ap l icaţii con crete îu prezent, 
cercetarea unei arh i tcc l uri cu pu tcre de evoluţie, 
cu capacitatea de a ·incorpora influenţe . 

Propuneri le din studi il e autoru lui lasă loc 
şi emit chiar îndemnuri, ma i a les prin textele 
clin cxpozi\ic, oricui cslc interesat pc11tru 
căutarea unor noi şi proprii drumuri îu cvolu
j.ia arh itc cturii romfu1cşti. 

ANGHEi„ MARCU 

direct şi efectiv al dezvo /lării o ricărei culluti 
naţionale ş i al idc 11li1ă/ii cu/lura le a.popoarelor" . 

l.11 inel apoi cuvin tul Michr.J P<ircnt prcşc

dinf'c lc ICOMOS, a muli.umil in primul rînd 
tuturor celor care nu făcut posibilă inlîlnirca 
respectivă, ce lor care au acceptat organizarea 
reuniunii şi celor care au contribuit la buna 
sa rlcsfăşurarc şi. 11u în ultimul rînd, partici
panţilor veniţi de prctuliudeni în număr atî t 
ele marc. Sp rijininrlu -sc pc lunga şi bogata 
istorie a pa trimoniului creat ele poporul ger
man, spucialişlii săi au introdus no\ iunea de 
„idenlilale c•11lura l ă", „considera tă ca un criteriu 
specific monumentelor şi locurilor istorice, jusli
{icind astfel ac/ iunea de conservare a lor" . „Aceas
ta este, chiar dacă se ştie sau nu, o problemă 
pregnantă a vie/ii cu /tura.Le conlemporane cu 
care omenirea se confmntă La acest sfirşil de 
secol", a a rătat 111 încheiere vorbitorul. 

şedinţa inaugurală s -a încheiat cu o stră
lucită cxpu1u; rc a prof. Deitcrs, bogat ilustrată 
cu diapozitive, asupra con servării patrimoniu
lui arhitectural în R .D. G., c u care prilej a 
prezentat lucrările de restaurare Intreprinse 
în \a ra sa dup i't ce l ele-al doilea război mondial. 
Prof. Deitcrs a . sub liniat că monumentele 
„contribuie la mai buna cunoaş tere a istoriei şi 
dalorilă faptului cei ele au uri impact emo/iohal", 
„că obiec tul nostru în conservarea n;onwnentelor 
este prezervarea substan/ci istoriei ... in acord cu 
principiile Carlei de la Vene/ia". · 

· în finalul şedinţei, pentru a clima oară de 
la iustitn irca sa, a fost deccniat Premiu l Gaz
zoia. Comitetul de sc lc c\ ic· a hotărit, de astă 
dală, ca atribuirea premiului să revlnă prof. 
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