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DE ARH. IOANA MIHĂIESCU

Perete grădiniță Reșița. Autori: Kero Zen & Ocu
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Oraşul, odată fala României, cel care se înfrăţea cu toate colţurile ţării prin locomotivele şi şinele de cale

ferată, care producea fonta şi oţelul pentru toată ţara, care ridicase poduri aici şi în Europa, confecţionase

motoare navale, a apus dramatic după anul 1989. Atunci focul acestui oraş care ardea a pălit brusc,

oraşul nu a mai produs aproape nimic, oamenii disperaţi şi derutaţi au ieşit 2 ani în stradă, în piaţa

centrală - arena „istoriei noastre locale”, blocând intrările în oraş, sperând într-o schimbare, la un

reviriment miraculos, care nu s-a produs nici acum. 

INFO 2
Suntem la amurgul anului 2021, an în care „Cetatea de
foc” (aşa cum a numit-o dramaturgul Mihail
Davidoglu), REŞIŢA, municipiul de pe Bârzava, a
împlinit 250 de ani de siderurgie - foc dogoritor şi
nestins... 

250 de ani de foc nestins la Reșița

Atunci, ca şi acum de altfel, eram total

descoperiţi, nu mai aveam o altă alternativă

economică pusă la punct, aşa că oraşul s-a

depopulat dramatic, iar „centrul” îl denumise

foarte repede, ignorând istoria seculară a sa, „un

morman de fiare vechi”, care nu mai prezenta

nicio atractivitate pentru nimeni. 

Ani în şir, administraţiile locale nu au putut face

aproape nimic: poate din cauza lipsei de

adaptare rapidă la schimbare, a indiferenţei sau

lipsei de fonduri - ani pierduţi, fără investitori, fără

dezvoltare, reconversie şi uneori fără speranţă.

Deseori spun că numărul arhitecţilor dintr-un

oraş sau zonă este un barometru al economiei

de acolo; se ştie că un arhitect nu stă unde nu

sunt investiţii şi nu se construieşte nimic. Ei bine,

la Reşiţa şi în judeţ (al treilea ca suprafaţă din

România) sunt puţin peste 20 de arhitecţi, în

timp ce numai în Timişoara (la 100 de kilometri

de noi) sunt peste 400!

CE PUTEM FACE ACUM CU REŞIŢA? 

 Este o întrebare la care încercăm mulţi să găsim un răspuns. În primul rând, actuala administraţie, care

a început să „mişte” un pic oraşul, arhitecţii, poeţii, artiştii, inginerii şi cadrele tehnice, cetăţenii, foştii

angajaţi ai CSR-ului sau UCMR-ului, nostalgicii, pensionarii, simpli cetăţeni, chiar şi copiii, cei proaspăt

veniţi în oraş caută drumuri.

 Avem un curs limpede (acum) de apă care ne străbate oraşul (este şi direcţia pe care acesta s-a

dezvoltat, deci trebuie pus în valoare), un patrimoniu natural (dealuri, păduri, poieniţe) care îmbrăţişează

oraşul, dăruit cu generozitate, dar neamenajat, cel mai bogat patrimoniu industrial din România, total

neexploatat, o zestre urbanistică veche, precară, cu case din pământ (cărămidă de argilă nearsă, care ar

putea fi repusă în valoare, reînviind istoria), câteva monumente civile decrepite (care se pot restaura,

devenind repere de atractivitate în oraş) şi un fond nou (al anilor 1960-’90), tipizat, banal, înghesuit,

deosebit de monoton (care poate fi prelucrat prin intervenţii peisagistice sau cromatice).
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Anul jubiliar a coagulat forţe, iniţiative, idei. Fiecare etnie (germani, maghiari, sârbi, croaţi,
ucraineni, cehi, italieni ș.a.) din „mica Europă” care este Reşiţa a avut propuneri, sugestii,
fiecare categorie profesională abordată de municipalitate şi-a exprimat doleanţele, fiecare
a încercat să spună sau să facă un lucru sau altul. Mâini întinse au venit şi din afara oraşului,
omagiind astfel acest an.

INFO 2

Biserica Ortodoxă din Câlnic 

 - s-a conturat un master-plan care va pune în valoare (prin demolare şi reconstruire), asanare,

reamenajare urbană şi peisageră câteva zone din oraş, total abandonate, năpădite de bălării cât statul

de om, acum depozite de fier vechi aflate în inima oraşului (ex. zona Mociur);

 - s-a finalizat proiectul de reintroducere al tramvaiului - aceasta înseamnă refacere carosabile,

amenajare parcări, pietonale, poduri, spaţii verzi limitrofe, iluminat public, mobilier urban (prin fonduri

europene);

 - Institutul Naţional al Patrimoniului a alocat prin Timbrul Monumentelor Istorice o sumă de 100.000

lei/obiectiv, pentru realizarea de lucrări de reparaţii curente la 10 monumente din Reşiţa. Echipa de

proiect a identificat 7 obiective, care să respecte rigorile selecţiei, a scris proiectele şi le-a câştigat pe

toate 7: Biserica Ortodoxă din Câlnic (1799-1803), Biserica Romano Catolică „Maria Zăpezii” (1848), Biserica

Evanghelică (1901), Sinagoga (1907), Casa Blăjiţa (1903), Palatul Cultural (1929), Biblioteca Judeţeană „Paul

Iorgovici” (1875-1900). Lucrările sunt recepţionate la patru dintre ele, urmând ca în următoarea

săptămână să fie finalizate şi celelalte trei (arhitecţi: Ozana Apostol, Adina Bocicai, Ioana Mihăiescu,

Marius Mozoru);

( V O I  P R E Z E N T A  S U C C I N T  A M P R E N T E L E  A C E S T U I  A N )

IATĂ CE A IEŞIT:

Biserica „Maria Zăpezii” Biserica Evanghelică
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INFO 2

Sinagoga 

Palatul Cultural Biblioteca Judeţeană
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INFO 2 SINAGOGA
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INFO 2 CASA BLĂJIŢA 
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https://share-architects.com/inglass/
https://share-architects.com/inglass/
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INFO 2 ŞCOALA PITTNER

- finalizarea PT+DE la proiectul

„Restaurarea şi revitalizarea patrimoniului

cultural - Centru expoziţional şi de

evenimente «Şcoala Pittner»”, clădire

monument 1850, categoria B, reper

cultural complex al oraşului, (prin fonduri

norvegiene), aparţine tot acestui an

(proiectant: SC „MZR TECTURE” SRL)
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Școala Pittner și echipa de proiect
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INFO 2
CRUCEA LUI HERGLOTZ
ȘI FUNICULARUL

- s-a restaurat cel mai vechi

însemn de for public, denumit

Crucea lui Herglotz (cea care se

spunea că apără oraşul şi care în

ultimii 30 de ani fusese

vandalizată), amplasat pe culmea

Dealului Crucii, monument ridicat

în 1874, în cinstea Revoluţiei de la

1848 (prin fonduri locale, arhitecţi:

Ioana Mihăiescu, Marius Mozoru) 

- documentaţia pentru reconversia funicularului reşiţean este gata.

Funicularul transporta calcarul în combinatul siderurgic, este

nefolosit de peste 30 de ani şi își pune amprenta în mod unic în

centrul municipiului (prin fonduri europene - proiect Oana

Stănescu, arhitect local stabilit acum la New York) 
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INFO 2

PODUL SUDAT DE LA VAMĂ

- finalizarea consolidării şi restaurării

Podului sudat de la Vamă - monument

categoria B, aflat în centrul oraşului Reşiţa

(fonduri europene), arh. Florin Trofin - SC

„Abraxas” SRL Reşiţa 

 - în anul 2021, Reşiţa a părut a deveni o capitală culturală a vestului ţării prin expoziţiile cunoscuţilor

artişti vizuali contemporani Dumitru Gorzo şi Nicolae Comănescu. Primul a expus în sălile şi în curtea

Muzeului de Istorie a Banatului Montan Reşiţa şi în geamurile Magazinului Universal Reşiţa, clădire de an

1950, nefolosită din 1990 (expoziţie denumită „Lumea lui Gorzo”), iar al doilea în incinta monumentului

„Şcoala Pittner”, Reşiţa. Lucrările ample ale acestuia din urmă, în număr de 40, imortalizează stranietatea

oraşului, folosind culori, cărbune ars la Reşiţa, praf de cărămidă recuperat din monumentul „Şcoala

Pittner”. Lucrările au îmbogăţit într-o expoziţie itinerantă şi simezele Galeriei „Malmaison” din Bucureşti

(septembrie 2021);

EXPOZIŢII ALE ARTIŞTILOR VIZUALI CONTEMPORANI

Dumitru Gorzo - Structura Gheorghe din curtea
Muzeului de Istorie

Dumitru Gorzo - Expo în geamurile Magazinului Universal

Dumitru Gorzo - Expo la Muzeul de Istorie din Reșița
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INFO 2

- Hala industrială „Minda” din Reşiţa, abandonată tot de cca 30 de ani, preluată acum de Primărie, va

deveni un creuzet al artei turnării lucrărilor de artă în metal, iar în afara acestor momente, va fi un

laborator „viu” pentru cursanţii de la Şcoala duală din Reşiţa. Anul acesta șase sculptori, au realizat șase

însemne sculpturale monumentale în metal, expuse acum în faţa halei, care vor îmbogăţi în viitor spaţiul

urban (Doru Covrig - „Mâini”, Ingo Glass - „Răsăritul soarelui”, Peter Jecza - „Împlinirea”, Aurel Vlad - „David

şi Goliat”, Constantin Flondor - „Trigona”, Roman Cotoşman - „Brâie”), în cadrul expoziţiei denumită

„ReMetal 2021” 

LUCRĂRILE DE ARTĂ ÎN METAL

Nicolae Comănescu 
la Malmaison

Aurel Vlad - „David şi Goliat”

Doru Covrig - „Mâini” Ingo Glass - „Răsăritul soarelui”

Roman Cotoşman - „Brâie” Constantin Flondor - „Trigona”

un laborator „viu”
pentru cursanţii de la
Şcoala duală din Reşiţa

”
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INFO 2

Blocuri de locuințe. Corina Nani

- Calcanele blocurilor,

grădiniţelor, şcolilor au devenit

şevalete pentru artiştii plastici

(Corina Nani, Marian

Truţulescu, Ovidiu Batista, Alex

Baciu) 

Se regândesc şi împrejurimile - un oraş nu poate renaşte fără a fi ajutat şi de vecinătăţi: se pregăteşte cu

sârg domeniul schiabil Semenic şi s–a iniţiat actualizarea traseului Reşiţa-Timişoara cu un tren rapid pe

hidrogen. 

Nenumărate manifestări culturale au întregit activitatea culturală a acestui an: expoziţii, conferinţe live

sau online organizate de Forumul Democratic al Germanilor din Caraş Severin cu invitaţi speciali, martori

ai devenirii oraşului, expoziţii de artă la Muzeul Banatului Montan şi Galeria Agora, lansări de carte la

Centrul Universitar „Babeş Bolyai” Reşiţa, la Librăria „Semn de carte”, o serie de manifestări culturale în

centrul civic Reşiţa. 

Oraşul acesta muncitoresc (acum parcă un muzeu în aer liber), celebru prin realizările lui în metal, care

peste două secole a fost acoperit de praf de oxid de fier şi de calcar, în care plămânii oamenilor erau

tapetaţi cu funingine, va avea alt drum: va renaşte prin ÎNSEMNE CULTURALE, care vor omagia trecutul

lui dureros de dramatic şi vor deschide drum spre viitor. Aceste însemne vor „creşte” într-un peisaj

miraculos de frumos, pe malul unui SEMN DE APĂ - Bârzava, filon de viaţă într-o Cetate cu amprenta

încă pâlpâindă, a unui SEMN DE FOC.

PICTURI
MURALE

Grădiniță. Autori: Kero Zen & Ocu Street Art. Paola Delfin

Pictură murală de Ovidiu Batista, pe calcanul Centrului Universitar Babes-
Bolyai, Reșița


