SOLANGE d’HERBEZ DE LA TOUR
SOLANGE
este de fapt numele a tot cuprinzător prin care se poate prezenta o personalitate
atât de complexă, de minunată, cu o viaţă plină de realizări.
Solange este o mare arhitectă, o mare sportivă şi totodată o persoană sensibilă,
tandră şi un bun prieten pe care întotdeauna te poţi bizui şi pe care niciodată nu-l
poţi uita.
Mândria noastră este că acest om minunat s-a născut, a crescut şi s-a format pe
meleagurile noastre.
Venită dintr-o familie de mare ţinută şi cultură Solange a cucerit Facultatea de
Arhitectură prin talent, inteligenţă, spontaneitate, calităţi prin care s-a format ca arhitectă
dar în acelaşi timp şi ca sportivă de performanţă, câştigătoare în orice domeniu aşa cum
se pare a fost proorocirea ursitoarelor.
Colegă iubită prezentă în toate evenimentele, în concursurile profesionale sau
sportive, Solange a avut de înfruntat şi de cucerit citadela franceză a arhitecturii
accesibilă numai „domnilor arhitecţi”.
Formată în climatul existent din România unde aprecierea valorilor nu se făcea pe
asemenea criterii, şi-a concentrat acţiunile în ideea de a promova arhitectele în condiţii
egale cu ale „domnilor arhitecţi".
Conştientă că obţinerea lucrărilor de arhitectură, deci promovarea profesională, este
dependentă şi de cadrul legislativ scris sau ne scris, a fondat Uniunea Franceză a
Femeilor Arhitect începând din anul 1960 ca după trei ani să devină Preşedinte fondator
al Uniunii Internaţionale a Femeilor Arhitect (UIFA) începând din anul 1963.
Abordând o strategie de înaltă ţinută, Solange reuşeşte atât ca arhitect prin lucrările
importante pe care le-a realizat, cât şi prin calităţile performante de sportiv şi diplomat,
reuşeşte să devină un nume recunoscut în forurile superioare ale Franţei şi la nivel
internaţional în cadrul Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor.
Prin muncă, talent şi în decursul anilor, succesele obţinute s-au concretizat prin
numeroasele titluri obţinute.
Titluri:
• Preşedinte fondator al Uniunii Franceze a Femeilor Arhitect începând din 1960
(U.F.F.A.)
• Preşedinte fondator al Uniunii Internaţionale a Femeilor Arhitect începând din
1963 (U.I.F.A.)
• Membru fondator al Uniunii Femeilor Decorate cu Legiunea de Onoare
• Reprezentant al Ordinului Arhitecţilor pe lângă Prefectura regiunii lle de France în
comitetele consultative pentru rezolvarea amiabilă a diferendelor şi litigiilor
privitoare la pieţele publice din Paris şi Versailles.
• Arhitect agreat de categoria I şi a ll-a:
> pentru instituţii spitaliceşti, aziluri de bătrâni,
> pentru echipamente sanitare şi sociale,
> pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice şi Asigurărilor Sociale.
• Arhitect, fost membru al Comisiei „Planuri-tip omologate” din partea ministerului
francez al construcţiilor.
Delegat din partea Franţei, în calitate de membru al Comisiei Internaţionale, la U.I.A.,
pentru echipamente sportive, agrement şi turism (începând din 1970)
Membru al Comisiei Permanente a U.I.A. (secţiunea franceză)
Membru al Comitetului Consultativ al Consiliului Internaţional al Arhitecţilor Francezi

Membru al Consiliului de Administraţie al C.I.A.F. (Consiliul Internaţional al Experţilor în
Arhitectură)
Fost membru al Consiliului Asociaţiei Franceze pentru Dezvoltarea de Echipamente
Sportive şi Agrement (A.F.D.E.S.)
Delegat şi reprezentant, de mai multe ori, la Consiliul Europei, pentru Protejarea
Patrimoniului Arhitectural, precum şi pe alte teme (cămine de bătrâni etc.)
Consilier pe teme de locuinţe şi mediu la Consiliul Naţional al Femeilor Franceze şi alte
grupări feminine
Vicepreşedinte al U.O.I.F. (Uniunea Organizaţiilor Internaţionale Non- guvemamentale
înfiinţate în Franţa)
Decoraţii:
Legiunea de Onoare în grad de comandor Honour Fellow
of American Institute of Architects
Membru emerit al Works Group Sports and Leisure al Uniunii
Internaţionale a Arhitecţilor
Ordinul Naţional al Meritului în grad de cavaler
Drepturile femeilor:
Obţinerea de drepturi egale pentru arhitecţii bărbaţi şi femei, în Franţa, prin anularea
legii şi a obligaţiei de a fi „de sex masculin şi cu stagiul militar satisfăcut” pentru a putea
fi arhitect de monumente istorice şi arhitect la serviciul de drumuri vicinale.
Numeroase luări de poziţie la nivel internaţional pentru obţinerea dreptului de a studia şi
de a exercita în calitate de femeie „arhitect”, la egalitate cu bărbaţii, profesia de arhitect
(vezi, de exemplu, ţările fundamentaliste).
Sporturi:
Sportivă internaţională în opt sporturi, precum şi deţinătoare a numeroase recorduri
naţionale şi internaţionale
Prima şi adesea primul (masculin) timp de peste 10 ani (anual) la 27 de discipline
sportive (competiţii de înalt nivel)
LUCRĂRI EFECTUATE
Construcţii pentru copii:
Construcţii şcolare: grădiniţe (12 clase), şcoli primare (12 clase), creşe (90 leagăne)
pentru Serviciul Public al Primăriei din Paris, în arondismentul 14, străzile Ouest,
Vercingetorix şi Acacias
Extinderea şi amenajarea creşei pentru personal de la spitalul Beclere â Clamart şi
amenajări pentru sugari la secţia Maternitate Grădiniţă - model experimental „model 4”
• Centru pentru copiii neadaptaţi la Luxueil les Bains (amenajarea unui castel)
• Studii şi consiliere în Iran pentru creşe, grădiniţe şi echipamente sportive
• Centru de zi pentru copii şi şcoală de puericultură, plus renovare de locuinţă pe
strada Meslay pentru Primăria din Paris (studiu)
• Creşe şi îngrijiri la spitalul Béclère
Construcţia de imobile de locuit:

•
•

Locuinţe sociale:
1.100 de locuinţe pentru OPHLM de Seine et Oise, Massy Antony
267 de locuinţe pentru societatea Logements Français, Cormeilles en Parisis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

269 de locuinţe la Sucy en Brie (Cité des Noyers)
520 de locuinţe la Boulogne sur Mer
46 de locuinţe pentru Căminul Funcţionarului şi Familiei la Cormeilles en Parisis
90 de locuinţe pentru Căminul Funcţionarului şi Familiei din Villecresnes (Cité des
Fleurs)
99 de locuinţe la Osny, 70 la Athis Mons, 50 (studiu) la Athis Mons, 98 la Quincy Sous Sénart pentru societatea HLM Le Moulin Vert
125 de locuinţe pentru societatea de locuinţe sociale din Sens şi împrejurimi la
Villeneuve la Guyard (Cité des Cerisiers)
527 de locuinţe la Paris, arondismentul 14, „Le Moulin de la Vierge”, pentru OPHLM
Paris
109 locuinţe la Paris (ZAC des Amandiers), arondismentul 20 (OPHLM)
135 de locuinţe şi magazine la Mazingarbe, pentru societatea Logis 62

Locuinţe în regim de acces la proprietate:
150 de locuinţe la Chatillon-sous-Bagneux pentru Societatea de Asigurări UCIM „la
Messie” şi Centru Comercial
locuinţe la Verrières le Buisson şi Villecresnes pentru societatea de locuinţe sociale
„EMAUS”
90 de locuinţe (dintre care 49 locuinţe sociale) pentru societatea „L’Effort Rémois”
din Reims
Pentru S.C.I.C. (Société Civile Immobilière de la Caisse de Dépôt et Consignation),
în oraşele:
4 complexe în nord (Aulnoy, Feignie, Gauchy, Villeneuve)
152 de locuinţe la Madeleine - Lille
100 de locuinţe la Sucy en Brie (studiu) şi un centru comercial (Cité des Noyers)
260 de locuinţe la Plaisir pentru Regia Imobiliară din Paris
40 de locuinţe pentru OPHLM din Paris (Paris, arondismentul 15)
Alte lucrări pentru diverse societăţi imobiliare şi pentru societăţile cooperative din
Cormeilles en Parisis, Celle Saint Cloud, Aubervilliers, Athis Mons, Ferté Alais, Bures
sur Yvette, Jouars Ponchartrain, Verrières le Buisson etc.
Imobil la Biarritz - Edinburgh „Eduard VII” pentru S.C.I. Moulin de Chabiague (Paris)
COFNF Bosoni
Concursuri câştigate şi realizarea de locuinţe de primă necesitate:
Complex la Nanterre pentru serviciul de locuinţe sociale din Seine
Complex la Nanterre pentru serviciul de locuinţe sociale din Nanterre
Complex la Chaville pentru serviciul de locuinţe sociale (societatea anonimă
„EMAUS”)
Complex la Chevilly-Larue pentru societatea civilă imobiliară a comunei
Complex la Villejuif pentru societatea civilă imobiliară a comunei
Planuri „Pavilioane omologate”:
4 serii complete (anii 1960-1962), planuri aprobate de Ministerul Locuinţelor, pentru
locuinţe cu 2, 3, 4 şi 5 camere (cu terase şi acoperişuri în două sau patru pante)
Construcţia pavilionului „Expomat 60” (casa Logexpo - U.F.F.A.)
[Planuri program experimental aprobat de Ministerul Locuinţelor]
[Diverse modele de planuri de asamblare]
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•

Construcţii pavilioane si vile:
Morainvilliers, Neuilly sur Mame, Argenteuil, Jouy en Josas, Crecy-Couve,
Grosrouvre, La Chapelle en Serval, Cormeilles en Parisis, Villeneuve, Villecresnes
etc.
Parcelare comunală la Villeneuve la Guyard (60 de locuinţe)
ALTE REALIZĂRI
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Planuri de ansamblu si studii diverse:
Zona urbanistică prioritară din Liévin
Renovare urbană la Cormeilles en Parisis (abandonat)
Zona urbanistică prioritară din Madeleine (Nord)
Amenajare, propunere de reconstrucţie sub esplanada Trocadéro (studiu)
Amenajarea imobilului din Villecresnes pentru birourile societăţii „L’ATAR VOLANT”

•

Echipamente sportive:
Terenuri de sport (stadion, tenis, fotbal etc.) Planuri-tip omologate
Campusul de la Amiens, spaţii de locuit, vestiare, duşuri etc. pentru Academia din
Amiens
U.E.R.E.P.S. (S.T.A.P.S.) Guyonnerie à Orsay pentru Academia din Paris,
Facultatea de Educaţie Fizică
Stadionul de la Celle Saint Cloud, Ferté Alais, poligoane de tir, piscine etc.
Traseu de educaţie fizică şi recăpătarea condiţiei fizice în Bois de Boulogne
Concurs stadion 100.000 de locuri la Paris (abandonat)
Concurs stadion şi piscină la Poitiers
Traseu de educaţie fizică pentru bazele de agrement
Schiţe de idei pentru Olimpiadă (Grecia), viitoarele Jocuri Olimpice
Studiu pentru construirea unei staţiuni de schi de aproximativ 6.000 de paturi la Saint
Dalmas le Selvage (Alpes Maritimes)
Construirea unei locuinţe în clădirea telefericului la Val d’Isère
Proiecte-tip omologate, terenuri de tenis acoperite şi cluburi „La Flèche” (Constructor
BERMAHO)
Poligoane de tir (carabine şi pistoale)

•
•
•

Studii şi rapoarte de amenajare pentru Racing Club (Bois de Boulogne)
Uzine:
Uzină la Cannet (Alpes Maritimes)
Uzină [studii] la Mennecy (île de France)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Echipamente sociale:
Birouri ± birou de primire şi depuneri pentru complexul de locuinţe sociale de la Vitrysur- Seine
Cămin de bătrâni pentru oraşul Cormeilles en Parisis
Cămin de bătrâni pentru „Le Bas de Paris” (strada Saint Jacques, arondismentul 5,
Paris)
Cămin de bătrâni, Acacias I, Zona de acţiune concertată Amandiers (studii)
Liceu agricol pentru fete (studiu la Chartres)
Amenajarea clinicii din Villecresnes
Cămin la Menicourt (studiu)
Farmacii la Villecresnes şi Brunoy (île de France)
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Centru de zi şi laborator de imunologie la spitalul Neker (amenajare în localurile
existente)

Centre comerciale:
Sucy en Brie (studiu pentru S.C.I.C.)
Spaţii comerciale la Châtillon (île de France)
Spaţii comerciale la Paris (arondismentele 14 şi 16)
Spaţiu comercial în zona urbanistică prioritară Acacias, Paris (arondismentul 20)
Moulin de la Vierge, Paris (arondismentul 14)
Amenajarea de spaţii comerciale, strada Franklin, strada Maubeuge etc. (Paris)
Reabilitări:
170 de locuinţe din Livry Gargan pentru societatea Sareli (Résidence „Sous Bois”)
Liceul Chaptal (Bulevardul Batignolles nr. 45, Paris, 75017) - după studii aprofundate
de reabilitare (15 planuri), recomandări necesare pentru măsurile de siguranţă şi
respectarea normelor în vigoare
Construcţii în străinătate:
Muzeul tătăresc (România)
Farmacie (Bucureşti, România)
Cabana Saint Gobain (Buenos Aires, Argentina)
Imobile [studii] Complex restaurant, bar, spaţii de locuit (Iran)
Terenuri de sport, stadion [studii întrerupte] (Africa Centrală)
Complexe de vacanţă în Calabria [nerealizate] (Italia)
Planuri de urbanism:
Pentru diferite comune: Osny, Ferte Alais, Corbeil Essonne, Mennecy, Luzarches
etc.
Certificate şi diagnostice:
înfiinţarea certificatelor pentru „Legea Carrez”
Agreată pentru studii şi certificate privitoare la:
> Diagnostic al riscului de saturnism (plumb)
> Diagnostic al riscului de azbestoză (azbest)
> Diagnostic al riscului împotriva paraziţilor lemnului în spaţiul construit
Conferinţe si rapoarte:
Diferite conferinţe şi rapoarte cu privire la construcţiile sportive, construcţiile destinate
copiilor şi bătrânilor, precum şi cu privire la protejarea mediului
Analize şi rapoarte diverse:
Creaţii şi rapoarte tehnice cu ocazia Olimpiadelor şi concursurilor sportive
internaţionale
care au avut loc în diferite ţări, însoţite de comentarii şi analize ale construcţiilor
sportive şi amenajărilor necesare în vederea acestor concursuri.
Analize, studii şi rapoarte cu privire la diferite teme legate de starea Mării Mediterane,
prezenţa rechinilor şi a altor animale marine pe cale de dispariţie (ţestoase Hartmann
(Flermann) şi altele).
Procese-verbale ale Congreselor Uniunii Internaţionale a Femeilor Arhitect (U.I.F.A.),
precum şi extrase şi publicaţii tematice.

•

Congrese:
Organizatoare şi preşedintă a congreselor internaţionale ale U.I.F.A. începând din
1962 (în Statele Unite, Iran, Franţa, Rusia, Germania, Austria, Mexic, România,
Finlanda, Africa de Sud, Japonia, Coreea de Sud etc.)

Având în vedere profesionalismul şi abnegaţia de care a dat dovadă de-a lungul
acestor ani, propunem acordarea titlului de membru onorific al Ordinului Arhitecţilor din
România Filiala Bucureşti.

