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încurajarelarenunțare
RENUNȚAREA - Cel care într-o bună zi știe să renunțe cu
hotărâre... se eliberează într-o clipă de multe necazuri, de multe
vegheri și uneori de multe nelegiuiri (La Bruyere-Les Caracteres)
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DACĂ ÎN MOMENTUL ACESTA AI DE GÂND SĂ
CITEȘTI ACEST CURS EȘTI PE O CALE GREȘITĂ!
RENUNȚĂ ÎN ACEST MOMENT!

VEI REGRETA TOATĂ VIAȚA !...
TOATĂ VIAȚA !...
TOATĂ VIAȚA !...
TOATĂ VIAȚA !...
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E CLAR !...... DACĂ AI DECIS SĂ CITEȘTI MAI
DEPARTE AȘTEPȚI NIȘTE ARGUMENTE

1

arhitecții

Arhitecții sunt de două feluri: arhitecți și ARHITECȚI

AB

arhitecții - sunt cei mai mulți și sunt cei care prestează
către populație un serviciu public, neavând nici o legătură cu
ARHITECTURA care este încă inclusă printre arte. Aceștia se ocupă (în
directă legătură cu capacitatea lor profesională) cu întocmirea
proiectelor, cu verificarea, aprobarea, semnarea, îndrumarea acestora.
O mulțime de arhitecți participă la edificarea unor urâțenii de cutii în care
trăim zi de zi. Și sunt plătiți pentru aceasta invers proporțional cu poziția
în enumerarea de mai sus.

ARHITECȚII - sunt extrem de puțini pe pământ și în
România deloc. Aceștia sunt cei care își fac meseria, nu numai pentru
bani, nu pentru putere, nu pentru poziție, sunt cei care duc meseria
înainte, sunt cei care mai au încă puterea să descopere ceva nou, SUNT
CEI CARE AU O FILOZOFIE DESPRE SPAȚIU.
Spuneam că în Romania nu avem Arhitecți: dovadă stau orașele
incoerente și haotice cu probleme grave, nerezolvate, sau ale căror
rezolvări prostești creează alte probleme și mai mari, clădiri kitsch care
răsar zilnic ca din pământ, cu încălcarea legilor, sau cu nerespectarea
proiectului, sau cu distrugerea mediului,(sau cu toate la un loc pentru
cele care sunt ”mai tari”) zone istorice lăsate în paragină pentru că la
mijloc nu e încă o afacere din care cineva să câștige cât își dorește.
Organisme profesionale care acordă premii după ureche unor
proiecte copiate după alte proiecte sau aduse în țară de beneficiar și
impuse ca fiind unicate, sau premierea lor pentru simplul motiv că, la
secțiunea respectivă, erau singurele la momentul acela. Așa cum au
procedat pe vremea ”Împușcatului din ziua de Crăciun”, procedează și
acum: neprofesionalismul îi face să fie obedienți față de putere (exemplul
“plimbării' Catedralei Mântuirii Neamului prin București ca și ideea în sine
a ridicării unui asemenea monument - în Evul Mediu biserica, pentru că
era o putere, acționa în felul acesta). Bucureștiul este o enciclopedie de
exemple negative.
Sunt multe de discutat și de exemplificat pe tema impotenței
arhitecților români, dar nu acum, și nu aici. Totuși, înainte de a încheia
această idee, mai am un comentariu: Histrionul narcisist, copilul frustrat
și răzgâiat și mitomanul sadea, sunt câteva tipuri caracteristice în care
au fost încadrați politicienii români nu mai știu de care psiholog.
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Dacă analizăm intervențiile urbanistice din ultimii 20 ani, în spatele
acestor gesturi se regăsesc arhitecți care pot fi încadrați cu ușurință în
categoriile mai sus amintite.
Așadar... specia arhitectului stilat, cult, cu bun gust și mai ales BUN
SIMȚ este pe cale de dispariție.... și asta pentru că... arhitectul ca și
politicianul sau profesorul sau medicul sau avocatul
(oooo!!!...ooooo!...avooocatuuul...!!), cum spuneam...arhitectul este un
produs al societății: dacă ceea ce caracterizează societatea este
corupția, incompetența și mitocănia, aceasta reducere la esență se
aplică și arhitecților.
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TOT MAI VREȚI SĂ DEVENIȚI ARHITECȚI?...visuri!
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arhitectura

ARHITECTURA ESTE PE CALE DE DISPARIȚIE
Aici sunt multe de spus și voi începe cu un
“Anestetica” lui Neil Leach:

pasaj din

”Nu există nimic dincolo de imagine. Totul este transportat întrun ţinut estetic şi apreciat doar în funcţie de aparenţe. Lumea a fost
estetizată. Totul a devenit corespunzător din punct de vedere al artei.
După cum comentează Baudrillard, „astăzi, arta a penetrat pe deplin
realitatea ... Estetizarea lumii este completă." Baudrillard localizează
această problemă în cadrul unei serii de simptome generale
caracteristice condiţiei transpolitice, transsexuale şi transestetice a
culturii contemporane. Această condiţie este dominantă, nu mai există
decât trei atribute generale: politic, sexual şi estetic, şi, în consecinţă,
dispare orice urmă de specificitate din acest domeniu.

Căci tocmai când conotaţiile politice şi sexuale devin omniprezente,
politica şi sexul însele devin invizibile; la fel şi în cazul esteticii: când
totul devine estetic, însăşi noţiunea de artă dispare. Şi, ca o
consecinţă a acestui fapt, pentru Baudrillard cuvântul „estetică" îşi pierde
înţelesul: „Când totul devine estetic, nimic nu mai este nici frumos, nici
urât, şi arta însăşi dispare.
Baudrillard descrie această condiţie a excesului ca pe una
„obscenă", pe care o caracterizează ca pe o proliferare perpetuă,
nestăvilită a socialului, politicului, informaţiei, economicului, esteticului,
ca să nu mai menţionăm sexualul. Cu aceasta se asociază noţiunea de
„obezitate". Iar această includere generală în tărâmul artei, această
extindere şi atotcuprindere a categoriei este aceea care face ca tot ceea
ce este înglobat aici să devină indescifrabil, imperceptibil, obscur.
Şi tocmai într-o cultură a simulacrului şi simulării, într-o cultură a
hiper-realităţii în care imaginea a devenit o nouă realitate, domeniul care
guvernează imaginea - estetica - a ajuns să domine alte domenii:... Totul
se auto-estetizează: politica se estetizează transformându-se în
spectacol, sexul - în reclamă şi pornografie, iar întreaga gamă de
activităţi din ceea ce ne este cunoscut sub numele de cultură, domeniu
total diferit de cel al artei, intră într-un proces de semiologizare a reclamei
şi mass-mediei care invadează totul.
Aici, modelul este unul paradoxal. Eliberarea însăşi a noţiunii de
operă de arta a condus la abandonarea oricăror reguli fundamentale ale
acesteia. Şi, dacă nu există standarde după care să se măsoare o
lucrare de artă, se poate, în egală măsură, să nu existe standarde după
care să fie apreciată. În locul judecăţii estetice, găsim fascinaţia obscenă
a excesului. Şi în acest paradox există o proliferare în termenii pieţei
artei. Escaladarea producerii operelor de artă conduce la paralizarea
principiilor care le guvernează, hiper-accelerarea conduce la încetinire.
Explozia duce la implozie. Frenezia conduce la stagnare. Şi astfel, în
opinia lui Baudrillard, piaţa artei ajunge la saturaţie şi se deteriorează:
„întreaga maşinărie industrială a lumii a fost estetizată, întreaga lipsă de
semnificaţie a lumii a fost transfigurată de estetică... Totul,
nesemnificativul, marginalul, obscenul capătă încărcătură
culturală, devin piese de muzeu, se estetizează". Iar această
catastrofă se răsfrânge asupra lumii artei înseşi, care, după Baudrillard,
este forţată să se auto-dematerializeze până la dispariţie: „Deoarece
întreaga lume este destinată jocurilor esteticii operaţionale, arta nu mai
are altă alternativă decât să dispară." De aici am putea conchide că
excesul de imagine - de comunicare şi informaţie - implică opusul, o
reducere a comunicării şi informaţiei.
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talentul

Dispoziție naturală pe care orice individ o posedă, în
vederea practicării unei meserii determinate, a
efectuării unei anumite munci, a rezolvării problemelor
dificile ivite în anumite situații.

Mi-e greu să cred că desenul în general și desenul de arhitectură în
special se pot învăța din cărți.
Și atunci la ce e bun acest curs?
Păi... în primul rând îmi folosește mie în măsura în care mă ajută sămi organizez ideile, apoi celor câteva sute de persoane (poate mii) care
m-au împins într-un fel sau altul la această acțiune, și nu în ultimul rând
pentru a-mi satisface o anume obsesie...
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DESENUL NU SE ÎNVAȚĂ DIN CĂRȚI, CI ÎNTODEAUNA SUB
ÎNDRUMAREA UNUI PROFESOR. CĂRȚILE DE DESEN SUNT
PENTRU PROFESORI ȘI NU PENTRU ELEVI.

Există o vorbă care spune că un arhitect nu trebuie să fie un bun
desenator, că arhitectul nu este un pictor, că... bla...bla... bla...!!!
Acest lucru este susținut de cei care nu sunt în stare să tragă o linie
dreaptă fără echer sau să realizeze o perspectivă fără calculator.
Un om talentat la desen înseamnă, o minte “'talentată”, o
imaginație activă și bogată, o disponibilitate crescută la căutare și
invenție. Această idee va fi dezvoltată la capitolul despre desenul liber
(pentru cei care vor ajunge acolo).
DESENUL NU SE INVAȚA - TE NAȘTI CU EL - sau nu
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Lascaux, Franta acum 17.000 de ani

AB
Altamira, Spania acum 15.000 de ani

Dacă desenezi mai bine decât un om preistoric (mai sus ai niște
exemple) poți să-ți încerci puterile cu o lună de pregătire !

multsucces!
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