Arhiva INMI, Fișă de monument

APEL PENTRU PARTICIPANȚI

ȘCOALĂ DE VARĂ LA CONACUL CANTACUZINO-PAȘCANU
Școală de vară dedicată cercetării patrimoniului arheologic
și reședințelor boierești din Moldova

Ceplenița, Iași

Când

23 august - 5 septembrie 2020

Cine poate participa

Școala de vară de la conacul Cantacuzino-Pașcanu se adresează
studenților și tinerilor profesioniști cu activitate în domenii precum
arhitectură, restaurare, arheologie, patrimoniu cultural, istorie și
antropologie dar și pasionaților de cultură și patrimoniu.

De ce să participi

Prin organizarea acestei școli, ne propunem să abordăm un caz-tip,
reprezentativ pentru un întreg fenomen apărut în ultimii 30 de ani
în România: distrugerea conștientă și inexplicabilă a patrimoniului
construit, exprimată, din păcate, la nivelul uneia dintre cele mai
vulnerabile categorii ale sale, și anume arhitectura rezidențială a
categoriilor sociale privilegiate din perioada antebelică.
În cursul celor două săptămâni la Ceplenița, vom urmări să disecăm
acest fenomen și să identificăm împreună soluții - la toate nivelurile:
individual și colectiv, local și național, public sau privat. Vom face
acestea apropiindu-ne de monumentul istoric și de comunitatea-gazdă,
în dialog cu instituțiile locale, regionale, naționale și prin activități
practice alternate cu altele teoretice și cu dezbateri.
Împreună cu specialiști din România, vom discuta despre etape de
cercetare incipiente desfășurării unor lucrări de restaurare, intervenții
de urgență, punerea în valoare a patrimoniului arheologic, restaurarea
și reconversia monumentelor istorice și rolul comunității în viața
acestora. Vom analiza în detaliu toate monumente istorice din comuna
Ceplenița, în cadrul procesului de inventariere al acestora. Și toate
acestea vor converge către conacul obiect de cercetare, potențial
reprezentativ pentru evoluția arhitecturii civile boierești din Moldova.
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Ce vei face și ce vei învăța

Activitățile din cadrul Școlii de vară includ cercetarea patrimoniului
cultural local, realizarea unei intervenții de urgență la Conacul
Cantacuzino-Pașcanu din Ceplenița, județul Iași și inițierea dialogului
între specialiști, autorități și comunitate în vederea revitalizării
monumentului.
Prin formatul atelierelor propuse, promovăm deopotrivă dezbateri
teoretice și aplicații practice în compania unor invitați din domeniul
patrimoniului și domenii conexe, cu accent pe revitalizarea ruinelor
conacelor și pe implicarea actorilor și a comunității în acest proces.

Ateliere

Școala de vară propune trei tipuri de ateliere dedicate intervențiilor la
zidărie, arheologiei și documentării monumentelor istorice:
1

Intervenții de urgență pentru conservarea zidăriei
Atelierul promovează principiile intervenției minimale,
compatibilitatea tehnicilor și a materialelor pentru:
1A Tencuieli și mortare
Atelierul propune execuția unor etape care preced restaurarea,
necesare pentru conservarea zidăriei și a tencuielilor existente:
îndepărtarea vegetației invazive de pe materialele originare,
protejarea suprafețelor expuse direct intemperiilor, asigurări
marginale ale tencuielilor istorice, ancorări și rostuiri ale
elementelor dislocate.
Lector: Ana Irina Chiricuță
Perioada: 24 august – 5 septembrie
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1B Zidărie
În cadrul etapelor parte din intervenția de primă necesitate,
se vor desfășura activități de asigurări marginale ale zidăriei,
rețeseri cu cărămidă veche în zonele dislocate, completarea
ancadramentelor de ferestre și potențiale eșafodaje, respectând
principiile restaurării.
Lector: în curs de confirmare
Perioada: 24 august – 5 septembrie
2

Documentarea monumentelor
Atelierul presupune realizarea de relevee fotografice, documentare
de teren și prezentarea stadiului actual al monumentelor din
comuna Ceplenița în cadrul procesului de inventariere și în
contextul actualizării Listei Monumentelor Istorice. Pentru etapa de
consultare referitoare la potențiale funcțiuni și la posibilitățile de
includere a conacului în circuite culturale și turistice, vom desfășura
interviuri cu oameni din comunitate și cu alți actori implicați.
Lector: Lucia Leca
Perioada: 24 – 29 august

3

Arheologie
Atelierul propune investigații arheologice și de arheologie murală
pentru descoperirea vechimii și evoluției construcțiilor curților
boierești, în primul rând a casei principale, dar și a peisajului istoric
în general, cu grădinile și amenajările gospodărești, investigație
corelată cu sursele istorice scrise și iconografice.
Lectori: Raluca Iosipescu, Mihaela Ciornei și Sergiu Iosipescu
Perioada: 31 august - 5 septembrie

Termen limită

Înscrierile se fac până la data de 2 august 2020 (inclusiv), în limita
locurilor disponibile (maxim 20 locuri / săptămână).

Cheltuieli și condiții de
participare

• Nu există taxă de participare la școala de vară.
• Organizatorii asigură cazarea, mesele (mic dejun, prânz și cină, cu
excepția celor din weekend), echipamentele de studiu, de lucru și de
protecție.
• Costurile deplasării la și de la Ceplenița vor fi suportate de
participanți.
• Desfășurarea Școlii de vară va ține cont de toate condițiile impuse de
autorități pentru adunările culturale publice. Vom organiza o sesiune
de instruire privind sănătatea și securitatea în muncă și modul de
desfășurare a activităților în condiții de siguranță privind COVID-19.

Dacă ai întrebări

Pentru întrebări suplimentare și nelămuriri, răspundem la adresa de
e-mail scoaladevara@patrimoniu.ro (în cel mai scurt timp posibil).
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Plan secund: Turnul clopotnița și biserica

Prim plan: zidul de incinta;

Arhiva INMI, Fișă de monument,

Arhiva INMI, Fișă de monument, Fațada de vest

Trimite un e-mail la lucia.leca@patrimoniu.ro, care să conțină:
• un CV și
• o scrisoare de intenție în care să specifici la ce atelier(e) dorești să
participi și de ce
și vei primi un răspuns în cel mai scurt timp.

Arhiva INMI, Fișă de monument 1950-1970, Intrarea principală

Cum te poți înscrie

Lectori

Școala de vară de la conacul Cantacuzino-Pașcanu reunește următorii
specialiști din domeniul patrimoniului cultural:
Ana Irina Chiricuță
restaurator
Ana Irina Chiricuță a absolvit Universitatea Națională de Arte
București, licență și master, în cadrul departamentului de
Conservare-Restaurare. În 2015 a urmat un program de specializare
în stabilirea diagnosticului organizat de Asociația pentru Protecția
Patrimoniului cu practică în laboratoarele INOE. Și-a desfășurat
activitatea pe șantiere coordonate de experți MCC, iar în ultimii
trei ani a fost bursier al Fundației Pro Patrimonio, unde, pe
lângă activitatea de restaurare a bisericilor din lemn și zid, a
participat la organizarea de expoziții, workshopuri, coordonare
acțiuni de voluntariat și prezentări care au presupus comunicare
interdisciplinară dar și interacțiunea cu beneficiarii patrimoniului
din comunitățile locale. În prezent, lucrează în cadrul Institutului
Național al Patrimoniului ca cercetător științific în cadrul unui
proiect național de cercetare.
Lucia Leca
arhitect
Lucia Leca a absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” București. În anii de studiu a participat la o serie de ateliere
și școli de vară dedicate domeniului patrimoniului. În 2011-2014 a
făcut parte din echipe multidisciplinare ce au concurat în competiții
internaționale în domeniu, cea mai importantă implicare fiind
cea dedicată revitalizării vieții rurale românești prin păstrarea
specificului local. Și-a desfășurat activitatea în birouri de proiectare
ce se adresează atât restaurărilor de monumente istorice, utilizând
cât de mult posibil meșteșugurile și tehnicile locale de construcție,
cât și intervențiilor în zone construite protejate, cu respect
pentru peisajul urban istoric. În prezent lucrează în cadrul secției
Monumente istorice și peisaje culturale din Institutul Național al
Patrimoniului.
Mihaela Ciornei
arheolog, istoric de artă
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Mihaela Iuliana Ciornei este istoric de artă, absolventă a Facultății
de Istorie, specializarea Istoria Artei, din cadrul Universității din
București precum și a Programului de master Istorie, Resurse
Culturale și Patrimoniu în Societatea Contemporană al aceleiași
facultăți. Încă din perioada studiilor a dovedit o aplecare către
arheologie, participând la săpături arheologice desfășurate sub
egida Facultății de Istorie - Universitatea din București, a Asociației
Arché și a Institutului Național al Patrimoniului, ca parte a
colectivului de cercetare arheologică.
Începând cu anul 2018 activează ca referent de specialitate în
cadrul Oficiului Patrimoniului Arheologic al Institutului Național al
Patrimoniului, unde se ocupă de inventarierea și cercetarea siturilor
arheologice.

Raluca Iosipescu
arheolog, doctor în istorie
Raluca Iosipescu este șef al Oficiului Patrimoniu Arheologic din
cadrul Institutului Național al Patrimoniului, doctor în istorie,
absolvent al Școlii de înalte studii de cercetare și restaurare –
Universitatea de Arhitectură ”Ion Mincu” București, expert în
arheologie medievală și specialist în cercetarea monumentelor
istorice, în particular fortificații și structuri defensive, instalații
portuare medievale. Raluca este profesor asociat la Universitatea
București, Facultatea de Istorie, în cadrul programului de master
dedicat patrimoniului și resurselor culturale în societatea
contemporană. Este autoare a mai multor studii și articole dedicate
monumentelor istorice.
Sergiu Iosipescu
arheolog, doctor în istorie

Lucia Leca, 2020

Sergiu Iosipescu, doctor în istorie universală, este șef al secției
Monumente istorice și peisaje culturale din cadrul Institutului
Național al Patrimoniului. Sergiu Iosipescu a fost profesor
universitar la Departamentul Arheologie și Istoria Artei –
Universitatea București și șeful departamentului de istorie militară
din cadrul Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
După 1990 a fost director științific al Direcției Monumentelor,
Ansamblurilor și Siturilor Istorice. Este arheolog medievist, autor al
unor cărți despre fațada maritimă a Principatelor române în evul
mediu și modernitatea timpurie, despre trecătorile Carpaților
în istoria medievală militară europeană și a numeroase articole
publicate în țară și străinătate. Este membru al Comisiei române de
Istorie militară, secretar general al Comitetului național pentru
studii sud-est europene al Academiei Române.
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