UNIUNEA ARHITECŢILOR din ROMÂNIA – filiala e u r o r e g i o n a l ă Sud – Vest OLTENIA
OBSERVATORUL URBAN al OLTENIEI

„CASA ARHITECTULUI”
OLTENIA

INAUGURARE SEDIU
proprietate privata, cu fonduri ale membrilor filialei si ajutorul, de neprecupetit al inginerului Ilie Popescu,
fostul director al RADPFL – ului si mare admirator al arhitectilor din Oltenia.
27 aprilie 2004 – 27 aprilie 2017

Cu un sobor de preoti, in frunte cu insusi IPS Mitropolit al Olteniei, TEOFAN, o personalitate a culturii zidite, cu un
respect extraordinar pentru arta arhitecturii bine facute de catre creatorii de patrimoniu ai tarii noastre, invatata de la
predecesorul IPS Sale, PFP Patriar TEOCTIST, a inceput solemnitatea crestineasca de sfintire a sediului arhitectilor
„CASA ARHITECTULUI” din Craiova, proprietate privata a acestora, prima si singura din tara.
Minicorul ce-a armonizat sonor, cu raspunsurile date,
Inaltatoarea slujba oficiata, a fost dirijat de profesorul emerit Alexandru Racu, dirijorul conducator al corurilor catedralelor unice, Mitropolitana si Episcopala, Sf. Dumitru si
Madona Dudu, timp de foarte multi ani, in paralel cu a
corurilor Invatamantului Dolj, ICSITPML Craiova, si altele, dand atmosferei solemnitatii ambianta momentului deosebit pentru oameni deosebiti pe care-i respecta cu sfintenie –
arhitectii. Astazi insa, sta inert, in catedrala in catedrala
Madona Dudu, astepatandu - si ultima slujba crestineasca
inainte de a parasi, pentru totdeauna, pamantul pe care l-a
onorat cu talentul si pasiunea sa ! Iti multumim d.le prof !!

O asistenta deosebita, formata din arhitectii Olteniei, onorati de prezenta unor colegi de breasla din tara: Sorin Pentilescu din Suceava, Vasile Mitrea din Cluj, Alexandru Balan din Constanta, Arpad Zachi din Bucuresti; dar si fostul
primar al Craiovei, Vasile Bulucea, insotit de alte persoane oficiale din primarie, ca si colegii nostri din ANUC Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori: actorii Tudor Ghoerghe si Emil Boroghina, din TNCv, membri asociati ai
OAR Oltenia, Oana Stancu de la T Colibri, Mircea Suchici de la Filarmonica Olteniei si solista Ilinca Zamfir.

Primarul Vasile Bulucea-de atunci
Binecuvantarea agapei de catre Mitropolit ul Olteniei , I.P.S. TEOFAN. In
dreapta actorii: Emil Boroghina-TNC, membru de onoare OAR Oltenia, si Oana Stanciu-Teatrul Colibri Craiova

Solista –Ilinca Zamfir

Impresiile arhitectilor Vasile Mitrea din Cluj, ale arhitectului Alexandru Balan
din Constanta si arhitectului Sorin Pentilescu din Suceava, au relevat bucuria
cu care au venit sa vada ce este la Craiova – Oltenia !

Eleganta, modesta si discreta Elena, supraveghind totul

Prezentatoare de moda

cantautoarea de muzica folc – nationala, Madalina Amon

Mai erau, acum 13 ani, si colegii nostri, arhitectii: Nucu Sertis, Misu Cojocaru, Nicolae Spaloghe, Stefan Cismaru

N-au lipsit nici momentele de ... spectacol, oferite de prezentatoarele
de moda ale doamnei Ilinca

Boroghina, Buzatu si ... diploma de arhitect asociat !

dar si un momemnt de tandrete colegiala !

Momente placute alaturi de artistii, prietenii nostri.

