
BUZÃU

Pereþiigriaiclãdirilor,
acoperiþidepicturicu
mesajepozitive

C
lãdirile mari, majo-
ritatea construite
în perioada comu-
nistã, ºi care ºi-au
pierdut strãlucirea
de altãdatã trans-

formând munic ipiul Buzãu
într-un oraº gri prind din nou
culoare. Un proiect inedit ºi

îndrãzneþ ,derulat deja pentru al
doilea an consecutiv, a dat viaþã
celor vizibile ºapte construcþii
din municipiul reºedinþã de ju-
deþ ºi va continua ºi în 2022 sã
coloreze încã patru clãdiri im-
punãtoare, printre care ºi trei
blocuri de locuinþe.

""Sus Muralul!" este un proiect

de artã muralã contemporanã
susþinut de Primãria Buzãu ºi de
Centrul Cultural Alexandru Mar-
ghiloman Buzãu, ce îºi doreºte
revigorarea aspectului oraºului
nostru ºi "ridicarea moralului"
orãºenilor prin lucrãri de artã la
scarã mare, cu mesaje pozitive,
ce pot fi apreciate în aer liber. În

primul an am început cu picta-
rea a ºase faþade aparþinând ce-
lor patru instituþii ºcolare: Liceul
Teoretic "Alexandru Marghilo-
man", ªcoala Gimnazialã "Dioni-
sie Romano", Liceul Tehnologic
"Grigore C. Moisil" ºi Grãdiniþa
cu Program Prelungit nr. 18", su-
sþin iniþiatorii proiectului.
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Pentru primele clãdiri bugetul
proiectului a fost de 100.000 de
lei, iar pentru anul acesta iniþia-
torii proiecutlui ºi-au propus sã
creascã bugetul pentru a înfru-
museþa clãdiri cu suprafeþe ºi
mai mari.

Mai exact este vorba despre
încã douã unitãþi de învãþãmânt
dar ºi trei blocuri.

"Bugetul acordat pentru pro-
iectul "Sus Muralul 2022" este
de 150.000 de lei. Ne dorim sã
"þintim mai sus" cu pictarea
unor faþade de blocuri de locu-

inþe cu 10 ºi 7 etaje, cu vizibilita-
te maximã. Este vorba despre
douã blocuri de 10 etaje ºi unul
de 7 etaje. De asemenea, conti-
nuãm seria faþadelor de institu-
þii ºcolare cu Liceul Tehnologic
"Dimitrie Filipescu", au spus ini-
þiatorii proiectului.

Blocurile ce vor fi pictate au
fost alese în funcþie de poziþia
pe care o au în oraº. De exem-
plu, cel mai înalt bloc pe care îl
vor putea surprinde toþi vizitorii
care ajung în Buzãu, dinspre Bu-
cureºti. Un alt imobil se aflã în

partea opusã a oraºului, vizibil la
intarea dintre DNE85, iar cel de
al treilea chiar în zona Parcului
Tineretului, la Sala Sporturilor,
un alt loc unde ajung des turiºtii
care vin în Buzãu.

"Ca mesaje ale picturilor, ne
dorim o diversitate de teme. De
exemplu, blocul de pe Unirii Sud
va avea ca temã "Buzãu, 1650
ani de la atestare, simboluri ale
oraºului", cel de la Iazul Morilor
ºi la fel ºi cel de la Sala Sporturi-
lor, "Importanþa protejãrii me-
diului înconjurãtor", iar cel care
va fi Liceul D.Filipescu "Impor-
tanþa unei educaþiei de calitate".
De asemenea, am pictat ºi o grã-
diniþã , iar lucrarea reprezintã
bucuria ºi necesitatea întoacerii
la naturã ºi importanþa acesteia
în educaþia copiilor de la cele
mai fragede vârste", au mai spus
reprezentanþii Centrului Mar-
gh i lo m an , c o o r o do n ato r i i
proiectului.

Proiectul este coordonat, de la
Centrul Cultural "Alexandru
Marghiloman", de Miruna Blãna-
ru, artist plastic profesionist,
specializat ºi în artã muralã, iar

cei care-l pun în practicã sunt
artiºti din toatã þara. Rolul Pri-
mãriei municipiului Buzãu con-
stã în finanþarea proiectului, dar
ºi pe partea de urbanism, unde
sunt necesare aprobãri ºi avize
pentru schimbãrile aduse unor
clãdiri.

Iatã primele ºapte lucrãri ºi de-
scrierea lor:

1. "Openness"
(Deschidere)

Artist: Cristian Scutaru
Concept: "Openness" este

întruchiparea sfinxului ancestral
al momentului în care vrei sã te
deschizi ºi sã fii una cu ºtiinta ºi
tehnologia. Este un dialog al
simþurilor ºi o antitezã a douã
generaþii la câteva zeci de ani di-
stanþã una de alta.

2. "Iubeºte-þi atât
valorile, cât ºi culorile!"

Artist: Miruna Blãnaru
Concept: Lucrarea încurajeazã

educaþia armonioasã a copiilor
de la vârstele cele mai fragede,
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atât prin respectarea ºi cu-
noaºterea valorilor culturale ºi a
tradiþiilor naþionale, cât ºi prin re-
spectarea individualitãþii ºi unici-
tãþii celor mici, pentru ca aceºtia
sã se poatã dezvolta într-un mod
cât mai sãnãtos ºi liber.

Aici mai putem discuta ºi de-
spre importanþa iubirii ºi accep-
tãrii necondiþionate, atât faþã de
noi înºine, cât ºi faþã de cei din
jur.

3. "Lupul Dacic"

Artist: Bogdan Adrian Letter
Concept: Lucrarea reprezintã

simbolul legãturii ancestrale cu
strãmoºii noºtri, al rãdãcinilor no-
astre milenare în acest pãmânt,
stindardul luptei pentru libertate
ºi al comuniunii cu natura.

4. "Puii noºtri - Tezaurele
noastre"

Artiºti: Rãzvan Constantines-
cu, Andrei Tãnase

Concept: Lucrarea reprezintã
o ilustraþie a puilor de cloºcã din
Tezaurul de Aur de la Pietroase-
le, jud. Buzãu, acesta fiind atât
un simbol local, cât ºi unul na-
þional, prin importanþa sa istori-
cã ºi valoarea sa inestimabilã.
Lucrarea propune o metaforã a
puilor noºtri, care merg la ºcoalã
pentru o educaþie de calitate,
copiii reprezentând dintotdeau-
na "tezaurele" unei naþii.

5. "Tu (sã) tinzi spre
Infinit! "

Artiºti: Miruna Blãnaru, Bog-

dan Adrian Lefter
Concept (Miruna Blãnaru): Me-

sajul central al lucrãrii este - "Tu
(sã) tinzi spre infinit - Tu poþi de-
veni orice, atât timp cât tinzi
spre infinit. Urmeazã-þi calea
spre potenþialul tãu maxim". Li-
ceul este numit dupã marele
matematician Grigore C. Moisil
ºi are specializare în electronicã,
tehnologie, mate-info, drept
pentru care s-a urmãrit o repre-
zentare de elemente din lumea
electronicã, dar ºi crearea unei
"formule matematice" care sã
încurajeze pe orice privitor sã
tindã spre posibilitãþile sale infi-
nite. Fondul este reprezentat
într-un mod liber, artistic, spon-
tan, simbolizând aceeaºi infini-
tate de posibilitãþi, care, în con-
strast cu rigiditatea lumii elec-

tronice, simbolizeazã nevoia de
cele douã lucruri în lume: ordine
ºi libertate, ºtiinþã ºi creativitate.

6. "Deschidere"

Concept: Este un dialog al
simþurilor ºi o antitezã a douã
generaþii la câteva zeci de ani di-
stanþã una de alta.

7. "Oda bucuriei"

Artiºti: Bogdan Adrian Lefter,
Miruna Blãnaru,

Concept: Lucrarea reprezintã
bucuria ºi necesitatea întoacerii
la naturã ºi importanþa acesteia
în educaþia copiilor de la cele
mai fragede vârste.

BURSA Construcþiilor nr. 5 / 2022   45

Amenajãri


