
 
 

Stimaţi membri O.A.R., 
Stimaţi colegi, 

 

În zilele de 10, 11, 12 iunie a.c. a avut loc la Bucureşti, pe strada Pictor Arthur 
Verona (unde se află şi Casa Ion Mincu, sediul O.A.R.), cea de � a şaptea ediţie 
a atelierului urban Street Delivery, organizat de O.A.R. în parteneriat cu 
Fundaţia Cărtureşti. Evenimentul s � a bazat pe un concept, consacrat deja prin 
ediţiile anterioare, de înţelegere a străzii ca pe un traseu cultural pietonal, între 
Şcoala Centrală (realizată de arhitectul Ion Mincu) şi Librăria Cărtureşti.  
 
În perioada menţionată, strada a fost închisă circulaţiei auto şi dedicată, alături 
de scuarul Bisericii Anglicane şi de cel al Grădinii Icoanei, de câteva case � 
monument deschise vizitării, unei succesiuni intense de proiecte, evenimente şi 
ateliere diverse.  
 
Beneficiarii cei mai răsfăţaţi au fost copiii, care s � au bucurat de un spaţiu 
complet degajat de presiunile autovehiculelor, un spaţiu la a cărui vioiciune au 
contribuit şi ei din plin.  
 
O.A.R. şi � a pus amprenta asupra ediţiei 2011 a proiectului Street Delivery, 
printr � o serie de proiecte consacrate politicii sale pentru Arhitectura Spaţiului 
Public: 
 

! În incinta Şcolii Centrale au fost expuse proiectele Concursului � 
manifest de arhitectură pentru studenţi şi tineri arhitecţi stagiari �Ce pui 
lângă Mincu?�, pentru zona Grădinii Icoanei.  

! Proiectul câştigător al concursului pentru reamenajarea Parcului din 
Livada Poştei, Braşov a putut fi vizionat în restaurantul cu specific 
portughez Gala Wine Bar&Tapas, de pe strada Icoanei. 

! A fost expus în stradă un proiect alternativ pentru Diametrala Buzeşti � 
Berzei, realizat de ASUB - Asociatia Spatiu Urban Bucuresti, GDL � 
Grupul pentru Dezvoltare Locală, ATU - Asociatia pentru Tranzitie 
Urbana, Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Anthropoesis (coordonatori: 
Mario Kuibuş, Vera Marin, Gruia Bădescu, Claudia Pamfil, Horia 
Marinescu, Alec Bălăşescu, Ionuţ Piţurescu, Celia Ghyka, Doru Frolu). 

! Intenţia de construire a unei clădiri înalte la intersecţia străzilor Arthur 
Verona şi Dionisie Lupu a fost, de asemenea, ilustrată la faţa locului. 

! În  cafeneaua din subsolul Librăriei Cărtureşti a fost organizată lansarea 
catalogului şi a filmului expoziţiei �Spaţiul modernităţii româneşti�. 

! Proiectul �Drumul lemnului�, iniţiat de O.A.R. şi coordonat de arh. 
Şerban Sturdza, prin care se propune redescoperirea sudului Transilvaniei 
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şi a nordului Olteniei prin arhitectura lemnului, a fost expus la Grădina 
Verona.  

! Meşteşugurile în lemn, piatră şi metal au oferit publicului, şi de această 
dată, o măiestrie uneori pierdută. Au rămas în urma acestor ateliere un 
gard cu rastel de biciclete, la Librăria Cărtureşti, şi o troiţă, pictată 
ulterior de Ion Grigorescu.  

! Echipa �Solar Decathlon� a oferit publicului o prispă, în avanpremiera 
proiectului lor �PRISPA�, finalist al concursului pentru arhitectură 
pasivă. 

! Studio Basar a realizat �banca de litere� şi a oferit o piramidă din paleţi, 
ce s � a constituit într � o platformă atât pentru public, cât şi pentru artişti 
precum Ion Caramitru, care a alternat sonete de Shakespeare cu filosofia 
lui Eminescu. 

! Un moment relevant organizat de O.A.R. a fost dezbaterea dedicată 
Diametralei Buzeşti � Berzei, care a adus trei ore de discuţii şi schimburi 
de idei. Concluzia principală este aceea că proiectul trebuie să continue, 
având însă ca prioritate pietonii, bicicliştii, spaţiile publice necarosabile, 
soluţionarea oferită în prezent, anume doar de a rezolva o problemă de 
trafic auto, nefiind acceptabilă.  

 
___________________  
 
Ordinul Arhitecţilor din România mulţumeşte tuturor organizatorilor şi 
participanţilor pentru eforturile lor de a demonstra din nou rolul şi valoarea 
comunitară a spaţiului public, cel care are potenţialul regenerator cel mai 
important al Bucureştiului:  
 
Fundaţia Cărtureşti, co � organizator al evenimentului: 
 
Şerban Radu, Cristian Neagoe, Daniel Voinea, Valentin Sălăgeanu, Anca Dănilă, Adriana 
Voinea, Nicoleta Iordan, Cristian Mureanu, Ana Niculescu, Codin Orăşeanu.  
 
Colaboratori externi: 
 
Viorel Iordan, Victor Velculescu, Colectivul Şcolii Centrale şi lui Romulus Bena, Alex 
Axinte (studioBASAR), Justin Baroncea (POINT 4), Adrian Bălteanu, Gruia Bădescu, Klaus 
Birthler, Cristi Borcan (studioBASAR), Pierre Bortnowski şi întreaga echipă PRISPA, Diana 
Culescu (Asociaţia Peisagiştilor din România), Ana Constantinescu (ASAUIM), Mirela 
Duculescu, Irina Damian (Asociaţia 37), Laurian Ghiniţoiu, Monica Grigore, Ion Grigorescu, 
Ana Iuga (Muzeul Ţăranului Român), Mario Kuibuş, Vera Marin, Fabien Monestier, Raluca 
Munteanu, Ioana Rusu, Adriana şi Virgil Scripcariu (Asociaţia Gaspar, Baltasar şi Melchior), 
Iulian Soare, Simina Stan, Mihăiţă Stancu (Arhipera), Andreea Tron (student UAUIM), 
Luiza Zamora (Asociaţia 37), Irina Zamfirescu, Doina Vella.  
 
Echipa Ordinului Arhitecţilor din România: 
 
Adriana Tănăsescu, Ioana Alexe, Monica Lotreanu, Mariana Ionescu, Mirela Mercurianu, 
Silvia Ciocârlan, Raluca Ştefan, Ioana Pleşu, Iulian Ţepure, Dragoş Cercel. 
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Adresăm mulţumiri speciale domnului arhitect Şerban Sturdza, vicepreşedinte al Ordinului 
Arhitecţilor, pentru iniţiativa de a demara acest proiect şi de a contribui astfel la construcţia 
unui oraş de oameni, pentru oameni. 
 
Mulţumim domnului arhitect Constantin Enache, pentru sprijinul acordat în realizarea 
dezbaterii Buzeşti � Berzei. 
 
Mulţumim actorului Ion Caramitru, director al Teatrului Naţional, care a demonstrat că arta 
poate fi creată şi în vârful unei piramide de paleţi.  
 
Mulţumim domnului Andrei Chiliman, primarul sectorului 1 al Capitalei, şi domnului 
Neculai Onţanu, primarul sectorului 2 al Capitalei, precum şi domnului Sorin Oprescu, 
primarul general al Bucureştiului, pentru sprijinul acordat în realizarea acestui eveniment.  
 
Mulţumim tuturor celor care s � au implicat în organizarea şi desfăşurarea Street Delivery 
2011 şi care au înţeles că scopul acestui proiect este de a crea o comunitate de idei, de 
proiecte, de oameni. 
 
         

Arhitect Şerban Ţigănaş, 
                         Preşedinte O.A.R. 
 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


