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capetele opuse ale pavilionului, sunt delimitate de o 
cortină întunecată ce traversează periodic spațiul, unind 
sau separând cele două secțiuni. Dinamica rezultată 
generează percepții și experiențe diferite pentru 
vizitatori, în funcție de momentul descoperirii expoziției. 

În cadrul Galeriei IRCCU, echipa Mazzocchioo prezintă 
o serie de puncte de vedere ale diverșilor specialiști ce 
caută să răspundă întrebării: Cum va schimba migrația 
arhitectura și orașele? Astfel, au dat curs invitației 
Roberto Masiero, Renato Rizzi și Homu - din Italia, Ákos 
Moravánszky - din Elveția, Jeannette Kuo și Markus 
Breitschmid - din Statele Unite ale Americii, Jonathan 
Sergison, Samuel Penn, Mark Pimlott - din Marea Britanie, 
Ryan Kennihan - Irlanda, Robert Verrijt - Olanda, Gustav 
Jeppsson - Norvegia, El Sindicato - Ecuador, Dorin 
Ștefan, Laura Cristea, Șerban Țigănaș și Tudor Vlăsceanu 
- din România. Materialele rezultate vor constitui parte 
integrantă din numărul 7 al revistei Mazzochioo.

Migrația este unul dintre subiectele recurente în cadrul 
Bienalei din acest an. Pavilionul Estoniei („Square! 
Positively shrinking”) expoziția Beirut Shifting Grounds, 
sau Becoming Urban: Trajectories of Urbanisation in 
India reiau, din diferite unghiuri, aceeași temă. O altă 
categorie de proiecte aprofundează spațiul rezidențial, 
fie ca portretizare a unei stări de fapt, precum este 
cazul expozițiilor Mahalla - Urban Rural Living, In Our 
Home (Pavilionul Albaniei), fie ca propunere de modele 

inovatoare de locuire, precum proiectul Biroului Lina 
Ghotmeh Architecture, Stone Garden. Resilient Living: an 
Archaeology of the Future, sau proiectul NEST realizat de 
Gramazio Kohler Architects / NCCR DFAB și prezentat în 
cadrul expoziției internaționale Research as Architecture: 
A Laboratory for Houses, Homes and Robots. Pe zona de 
cercetare, regăsim numeroase proiecte ce explorează 
noi mecanisme de construcție și noi materiale. Printre 
acestea, se remarcă în mod particular proiectul BIT.
BIO.BOT. A Collective Experiment in Biotechnological 
Architecture realizat de echipa ecoLogic Studio, 
cercetările elaborate de Achim Menges / ICD University 
of Stuttgart and Jan Knippers / Itke University of Stuttgart 
pentru proiectul Material Culture: Rethinking The Physical 
Substrate For Living Together, ori explorările ilustrate în 
proiectul Wetland (Pavilionul Emiratelor Arabe Unite).

Și totuși, societatea actuală se confruntă cu o multitudine 
de crize concrete, prezente și urgente ce tind să 
rămână, cumva, în plan secundar. În acest sens, merită 
o atenție deosebită evenimentul colateral Revive the 
Spirit of Mosul (Centrul UNESCO din Veneția), expoziția 
GHETTO, realizată de Henriquez Partners Architects, la 
Palazzo Mora, în cadrul European Cultural Centre, sau 
Territorial Agency: Oceans in Transformation, expoziție 
accesibilă publicului în Biserica San Lorenzo, curatoriată 
de Daniela Zyman, la inițiativa TBA21-Academy, în co-
producție cu Luma Foundation.
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PORT cultural este un program suPORT finanțat de către 
guvern, prin care ne-am reunit, în 2018, trei universități și 
două institute de cercetare cu scopul de a identifica și 
valorifica tot ce se poate din casele tradiționale neatinse 
(încă) de „modelul” urban. Pentru potențialul lor, am ales 
două regiuni ofertante în arhitectura autentică - Bucovina 
și Transilvania de sud. Chiar dacă nici aici nu mai e ce-a 
fost, am găsit destule exemplare bune, ferite de ispita 
modernizării încât să justifice un optimism moderat 
asupra stării satului contemporan, un sat condamnat la 
pierderea identității pe altarul confortului și al falsului 
asumat. 
Scopul intervenției noastre nu era, oricum, de muzeificare 
a caselor alese, ci de a le da o șansă de supraviețuire prin 
refuncționalizare - turism, cultură, social sunt doar câteva 
programe care pot face neinvaziv schimbarea. Am reușit 
să alegem 20 de case din fiecare regiune cărora le-am 
făcut releveul și am propus extinderea lor funcțională 
în limitele volumului existent sau prin juxtapunerea 
unor volume din același registru stilistic. Au rezultat 
două cataloage cu proiecte, panouri expoziționale și un 
îndrumar de bune practici în meșteșuguri tradiționale. 
Materialul documentar este destinat administrației locale, 

singura care ar putea să diminueze prin asta prostul 
gust cu ifose de prosperitate. Diseminarea am făcut-o 
la diverse sărbători și târguri unde lumea se adună și 
devine mai atentă la detalii. 
Dincolo de rezultatele statistice ale acțiunii noastre, 
câștigul personal pe care l-am înregistrat a fost 
descoperirea unei călduri umane care nu numai că s-a 
născut, dar s-a și stabilit la sat. De la coeziunea echipei la 
poveștile de viață ale caselor și ale celor care le locuiesc, 
am parcurs un drum exploratoriu care a reușit să spulbere 
temerea amintită mai sus, dar care, din păcate, rămâne. 
Școlile de vară, atelierele de meșteșuguri, efortul depus 
de voluntarii care încearcă să salveze ce se mai poate, 
sunt atâtea semne de sănătate spirituală.
În cele de urmează sunt câteva mărturii ale acestei 
experiențe împărtășite de oamenii pătrunși de misiunea 
lor.
- Carmen Chașovschi este conferențiar doctor la 
Universitatea Suceava
- Ionuț Dohotariu este arhitect asistent doctorand 
la Universitatea Tehnică Iași 
- Pascal Garnier este consultant și ghid turistic la 
propria agenție de turism „Țara Autentică”

Port Cultural
Text: Dragoș CIOLACU
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Pădurile Babadagului ne încântă cu întinderile stufoase 
de arbori care se revarsă de pe culmile dealurilor 
Dobrogei de Nord până în văile cu păşuni fertile, unde 
şi-au întemeiat aşezări primii oameni ai locurilor. Nu 
departe de acum o sută de ani, regiunea abunda în soiuri 
de copaci seculari, tei, fagi, carpeni, dar mai ales stejari 
pufoşi sau brumării, de care nu te puteai atinge fără voia 
sultanului, căci ele, pădurile, erau pe atunci sacre. 

Copacii au fost mereu prezenţi în viaţa oamenilor, lemnul 
lor le-a făcut umbră, adăpost şi căldură, supleţea lor le-a 

stimulat creativitatea şi l-au transformat în podoabele 
prispelor din care, în semn de recunoştinţă tacită, 
admirau pădurea. Dealurile Babadagului au denumiri 
ancestrale care amintesc că de aici se deschideau Porţile 
Orientului: Denis-Tepe, Ghel-Tepe, Tătar-Bair. Pe lângă 
diferitele artefacte descoperite aici care atestă existenţa 
dicienilor, vechilor daci, prezenţa grupurilor de tătari 
a fost consemnată odată cu alungarea lor la marginea 
Imperiului sau refugiaţi aici, din calea prigoanei Rusiei 
Ţariste, veniţi din Buceag sau Crimeea, pe vremea 
Ecaterinei a II-a. Cu toate că turcii au denumit o serie 

Întemeietorii caselor
Text: Andreea MATACHE

de localităţi sau elemente geografice cu nume specific 
limbii lor, există o serie de evidenţe prin care populaţia 
tătară a dat numele mai multor localităţi, cum este şi 
localitatea Bașchioi. 

În aparenţa lor verde, majoritatea dealurilor dobrogene 
ascund cariere de calcar, dintre care poate una dintre 
cele mai cunoscute şi exploatate fiind cea de la 
Bașchioi, omonimă satului întemeiat de tătari, undeva 
la sfârşitul secolului al XVII-lea, în anul 1677, actuala 
localitate Nicolae Bălcescu. Satul este unul dintre locurile 

paradoxale ale Dobrogei sau poate un caz unic în arealul 
zonei, casele lui fiind locuite în mod succesiv de o 
lungă suită de etnii, fiecare puternică prin elementele 
particulare ale culturii sale. Numele iniţial al aşezării 
naşte multiple interpretări şi supoziţii. Cuvântul „bas” 
reprezintă în limba turca „căpetenia” sau „cel de sus”, 
astfel ducându-ne la concluzia că nu se precizează o 
denumire clară tătărească a localităţii sau că vecinătatea 
cu vechea cariera de calcar, exploatată încă din vremea 
Imperiului Otoman, a generat numele localităţii, termenul 
de„cel de sus” indicând localizarea sa(în susul dealului).
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ACUM, 
toate acestea într-o 

singură REVISTĂ! 
1556 arhitecți 

600 proiecte 
25 premii 
15 secțiuni 

8 orașe 

o singură Bienală Națională de 

Arhitectură 




