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SCURTă PUNeRe 
ÎN TeMă
Brief Outline

Despre autor
Otilia Hedeșan

Otilia Hedeșan este antropolog, 
profesor de Civilizație românească la 
Universitatea de Vest din Timișoara. 
Din 2007 este membru în Comisia 
Națională pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial din 
România. Face parte din colegiul de 
redacție al Revistei de Etnografie și Folclor 
/ Journal of Ethnography and Folklore (ISI - 
Arts and Humanities). 

A coordonat o serie de proiecte de 
cercetare referitoare la patrimoniul 
cultural, dintre care Creative Cooperation 
in Cultural Heritage, Creative CH, FP7- 
SiS-2011-1, Nr. 289076 (2011 – 2014, 
coordonator local), Living Heritage: an 
unlimited resource for tourism development, 
IPA Cross-Border 1324 (2012 – 2014, 
coordonator general). A publicat 5 cărți 
de autor,dintre care cele mai cunoscute 
sunt Șapte eseuri despre strigoi (Timișoara, 
Marineasa, 1998), Pentru o mitologie 
difuză (Timișoara, Marineasa, 2000), 
Folclorul. Ce facem cu el? (Timișoara, 
eUV, 2001). A colaborat la 11 volume 
colective apărute în România sau 
în diverse edituri din străinătate, 
a coordonat mai multe antologii 
critice de texte dialectale și manuale 
academice. De asemenea, a publicat 
peste 40 de studii în reviste științifice 
românești și străine și a colaborat 
constant la numeroase reviste culturale 
și de opinie din România (dintre care 
Orizont, 22, Dilema veche etc.).

Otilia Hedeșan is an anthropologist, 
professor of Romanian Civilization 
at the West University of Timișoara. 
In 2007 she became a member of the 
Romanian National Board for the 
Preservation of the Immaterial Cultural 
Heritage. She is also a member of the 
editorial board of Journal of Ethnography 
and Folklore (ISI - Arts and Humanities). 

She coordinated a series of research 
grants on cultural heritage, such as 
Creative Cooperation in Cultural Heritage, 
Creative CH, FP7- SiS-2011-1, 
No. 289076 (2011 – 2014, local 
coordinator), Living Heritage: an unlimited 
resource for tourism development, IPA 
Cross-Border 1324 (2012 – 2014, 
general coordinator). She authored 5 
books, such as Șapte eseuri despre strigoi 
(Seven Essays about Ghosts, Timișoara, 
Marineasa, 1998), Pentru o mitologie 
difuză (Towards a Diffuse Mythology, 
Timișoara, Marineasa, 2000), Folclorul. 
Ce facem cu el? (Folklore. Instructions 
Manual, Timișoara, eUV, 2001). She 
contributed to 11 volumes published 
in Romania and abroad, edited several 
critical readers of dialectal texts and 
academic textbooks. She also published 
more than 40 studies in Romanian 
and foreign journals and has been a 
constant collaborator of influential 
cultural magazines in Romania (such as 
Orizont, 22, Dilema veche etc.).
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     mintirile celor care au fost studenți în Timișoara imediat după 1950 
evocă imaginea cu totul neobișnuită a micilor lanuri de porumb situate destul 
de aproape de centrul orașului, pe malul stâng al Begăi, în spatele corpului de 
clădiri care alcătuiau Institutul Politehnic. Decizia autorităților de a aloca acest 
spațiu unei instituții de învățământ superior nou înființate pare să fi stârnit un 
gen de amuzament malițios-condescendent. Povestea „Sorbonei din cucuruz” 
rezumă și definește, printr-un oximoron deopotrivă ironic și plin de speranță, 
cea dintâi legendă urbană din lunga serie de anecdote memorabile care au 
însoțit și animat, în timp, istoria primei universități comprehensive din vestul 
României.

Înființată prin Decretul Regal 660/30 decembrie 1944 sub denumirea de 
Universitatea de Vest din Timișoara, noua alma mater studiorum s-a configurat 
cu dificultate în contextul politic complicat și dur, mai degrabă neprielnic 
pentru preocupări intelectuale, de după cel de-al doilea Război Mondial și 
din anii grei ai instaurării comunismului în România. Prea tânără pentru a 
putea susține pretenții, noua școală superioară a fost redefinită, prin Decizia 
263.327/25 octombrie 1948, urmare a Legii nr. 175/1948 privitoare la reforma 
învățământului în România tocmai convertită în republică populară, Institut 
Pedagogic. Încet-încet, însă, numărul tinerilor care au decis să studieze la 
Timișoara a crescut, pe măsură ce autoritățile centrale ale statului au repartizat 
locuri pentru câteva dintre specializări: matematici, fizică, limbă și literatură 
(mai întâi română, apoi germană și rusă). 

Paginile acestui mic volum surprind Universitatea de Vest din Timișoara 
în perioada efervescentă a anilor 1961 – 1965. În condițiile în care primele 
generații de studenți absolvă cursurile Institutului Pedagogic de 5 ani 
și dimensiunea corpului academic este în evidentă creștere, Ministerul 
Învățământului și Culturii procedează la comanda unei clădiri care să 
adăpostească instituția, astfel că, „în 1961, această temă este încredințată 
Direcției Sistematizare Arhitectură și Proiectare a Construcțiilor Banat, 
responsabil de plan fiind arhitectul Hans Fackelmann”, cum scrie Rudolf  Gräf. 

     he memories of  Timișoara graduates from the 1950s are invariably 
connected with the unusual image of  the small cornfields spreading in the 
proximity of  the city centre, on the left bank of  the Bega River, behind the 
buildings belonging to the Polytechnical Institute. The authorities’ decision to 
offer this lot to a new institution of  higher education may have been received 
with a sort of  malicious-patronizing amusement. The story of  “Rednecks’ 
Sorbonne” summarizes and defines, in an ironic yet hopeful oxymoron, the 
first urban legend in a series of  memorable anecdotes which revaluated the 
history of  the first comprehensive university in western Romania.

Founded by Royal Decree 60 on 30 December 1944 as the West University of  
Timișoara, the new alma mater studiorum rose against the hardships of  the tough 
and complicated political context, which was barely propitious for intellectual 
endeavours, after World War Two and the difficult years of  communism in 
Romania. Too young to keep up and have a distinct voice, the university was 
refashioned as a Pedagogical Institute, as a result of  the Decision 263.327/25 
October 1948, in accordance with the Law no. 175/1948 about the reform in 
the education of  a country which had just become the People’s Republic of  
Romania. But the number of  young people who wanted to study in Timișoara 
grew steadily, as the central state authorities budgeted a number of  student 
scholarships in fields like Mathematics, Physics, Language and Literature (first 
Romanian, then German and Russian). 

The pages of  this book follow the development of  the West University of  
Timișoara in the booming years 1961 – 1965. When it became apparent that 
the first generations of  five-year graduates have done credit to the Pedagogical 
Institute and the teaching staff was constantly growing, the Ministry of  
education and Culture commissioned a new building to host the institution. 
Consequently, “in 1961, this project was alotted to the Banat Urbanism, 
Architecture and Civil engineering Office, while the architect in charge of  the 
building design was Hans Fackelmann”, writes Rudolf  Gräf. 

A T
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Un an mai târziu, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 999/27 septembrie 1962 redă 
facultăților timișorene care făcuseră parte din Institutul Pedagogic statutul de 
Universitate. 

Povestea pe care o țese prin imagini și scurte comentarii această carte este chiar 
aceea a construcției corpului arhitectonic al unei noi universități umanist-
științifice românești în anii comunismului, întreprindere atipică, în condițiile în 
care, după cum observă Vlad Gaivoronschi, prin tradiție, universitățile clasice 
sunt vechi și beneficiază de clădiri impunătoare, adesea adevărate repere ale 
patrimoniului cultural, în condițiile în care comunismul privilegiază studiile 
tehnice și științele inginerești. 

Două linii tematice principale pot fi regăsite în paginile care urmează. Mai 
întâi, autorii studiază personalitatea creatoare a proiectantului principal al 
clădirii, foarte tânărul pe atunci Hans Fackelmann. Lucrările sale, în special 
clădirea Universității de Vest, sunt prezentate în context istoric național și 
internațional, astfel încât buildingul modular de pe malul Begăi devine reper al 
unei hărți culturale și al unor mode și modele arhitecturale, punctând temporal 
anii ‘60, în care se regăsesc, printre altele, clădirile Universității Politehnice din 
București, ale Institutului de Chimie din Bonn ori ale Universității Caroline 
din Stockholm. 

În al doilea rând, mai ales textele semnate de Marius Miclăuș, Claudiu 
Toma și Ramona Novicov consideră actuala clădire a Universității de Vest, 
care concretizează proiectul din anii 1960, un text de analizat. Descrierea 
principalelor tronsoane ale construcției, prezentarea spațiilor celor mai 
reprezentative, a soluțiilor arhitecturale ori tehnice novatoare, studiul relațiilor 
dintre spațiile închise și cele deschise, proporționalitatea impresionantă a 
clădirii, relația corpului arhitectonic cu lucrările de artă monumentală pe care 
le adăpostește sunt teme abordate, rând pe rând, cu profesionalism și pasiune. 

Textul narează despre obiective de patrimoniu până acum aproape ignorate și 
produce, practic, identificând valoarea și comentând-o, un adevărat proces de 
patrimonializare. 

A year later, by virtue of  the Govenmental Decision no. 999/27 September 1962 the 
faculties which were part of  the Pedagogical Institute of  Timișoara received 
the status of  University. 

The tale told by this book, in words, images and brief  explanatory passages, is 
the very history of  the building hosting a new Romanian humanistic university 
during communism, an atypical project. Vlad Gaivoronschi explains why this 
was atypical, observing that, by tradition, the classical universities are old and 
have impressive buildings, which are usually landmarks of  cultural heritage, 
on the one hand, while communism favoured the technical and scientific-
engineering studies, on the other. 

Two major directions and themes can be traced in the pages that follow. 
Firstly, the authors study the creative personality of  the major architect, the 
very young, then, Hans Fackelmann. His works, especially the building of  
the West University, are presented in a national and international historical 
context, so that the modular building on the banks of  the Bega River becomes 
a benchmark of  a cultural map and of  trends and models in architecture, 
specific of  the 1960s, sharing characteristics with the Polytechnical University 
of  Bucharest, the Chemistry Institute in Bonn, or the Caroline University in 
Stockholm. 

Secondly, especially the texts signed by Marius Miclăuș, Claudiu Toma and 
Ramona Novicov consider the present building of  the West University, which 
crystallizes the project of  the 1960s, a text to be analyzed. The description of  
the main segments of  the building, of  the most representative venues, of  the 
innovative architectural or technical solutions employed here, the study of  the 
relationship between the closed and open spaces, the impressive proportion 
of  the building, the relationship between the architectural complex and the 
monumental artworks inside are some of  the topics which this book addresses, 
in turn, with professionalism and passion.

The text discloses information about heritage sights which went unnoticed 
until not long ago, now calling for the need to consecrate the place, by 
identifying its value and capitalizing on it. 
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PROIeCTUL
Nr.5060
Project No.5060

Despre autor
Rudolf Gräf

Rudolf Gräf este arhitect, asociat Vitamin 
Architects, unde lucrează în echipa 
de elaborare a Planului Urbanistic 
General Timișoara și în cadrul 
proiectelor de revitalizare și reabilitare 
a zonelor istorice ale acestui oraș. A 
absolvit studiile de licență și master 
la Universitatea Tehnică Graz și este 
doctorand la Universität der Künste Berlin, 
cu o temă despre arhitectura postbelică 
din România. 

Din 2009 a fost colaborator și ulterior 
asistent al Facultății de Arhitectură 
din cadrul Universității Politehnice 
din Timișoara. Din 2010 este 
vicepreședinte al Ordinului Arhitecților 
din România. este interesat de 
valoarea culturală și identitară pe care 
spațiul, ca arhitectură sau spațiu public, 
o poate oferi. Cea mai reprezentativă 
lucrare a sa este Zigeunerpalaeste. Die 
Architektur der Roma in Rumänien, Cluj-
Napoca, Academia Română, Centrul 
de Studii Transilvane, 2007 (ed. 
românească: Palatele țigănești. Arhitectură 
și cultură, Cluj-Napoca, Institutul pentru 
Studierea Minorităților, 2008). 

Rudolf Gräf is an architect and Vitamin 
Architects associate, where he works in 
the Timișoara Urban Development 
team, in the projects aimed at 
revitalizing and rehabilitating the city’s 
historical areas. He has a Bachelor and 
a Master degree from the Technical 
University of Graz and is a PhD 
student at Universität der Künste Berlin, 
with a thesis on post-war Romanian 
architecture. 

Since 2009 he has been a teaching 
associate of the Faculty of Architecture 
and Urbanism within the Polytechnical 
School of Timișoara. In 2010 he 
became the vice-president of the 
Romanian Architects’ Order. He is 
interested in the cultural and identity 
value that space, as a form of public 
environment and architecture, can 
offer. His most representative work is 
Zigeunerpalaeste. Die Architektur der Roma in 
Rumänien, Cluj-Napoca, The Romanian 
Academy, Transylvanian Studies 
Centre, 2007 (Romanian edition: 
Palatele țigănești. Arhitectură și cultură 
– Roma Palaces. Architecture and Culture- 
Cluj-Napoca, the Institute for Minority 
Studies,2008).
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Dorința de a avea un centru 
universitar complex în vestul 
României s-a conturat la finele 
celui de-al doilea Război 

Mondial, fiind, de altfel, susținută și prin 
Decretul Regal din decembrie 1944, care 
stipulează întemeierea unei universități 
comprehensive la Timișoara. Deja în 
anul 1949, pe actualul amplasament al 
Universității de Vest a fost deschis un 
prim șantier, în urma căruia a rămas aripa 
de vest a actualului ansamblu. În 1960, 
din partea Serviciului de Proiectare al 
Ministerului Învățământului și Culturii 
vine către Institutul Regional de Proiectări 
Timișoara comanda unui nou proiect, 
destinat extinderii Institutului Pedagogic 
Timișoara, care funcționa pe actualul 
amplasament al Universității, în corpul de 
clădire finalizat deja.

Datorită evoluției sistemului de învățământ 
și necesităților formulate din partea 
ministerului, s-a abandonat acest al doilea 
proiect de extindere și s-a formulat o 
nouă temă de proiectare, de data aceasta 
către Direcția Sistematizare Arhitectură și 
Proiectare a Construcțiilor, plecându-se de 
la premiza comasării celor două institute 
pedagogice existente în Timișoara, a 
extinderii lor și a formării unei universități 
din acest nucleu. Sarcina de proiectare 
a fost aprobată în 1961 și încredințată 
D.S.A.P.C. Banat, responsabil de plan fiind 
arhitectul Hans Fackelmann. În același an 
a avut loc și predarea amplasamentului 
către Trustul Regional de Construcții și 

The desire to have a complex 
university centre in the western part 

of  Romania took shape at the end of  
World War II, by the Royal Decree of  
1944, which stipulated the founding of  a 
comprehensive university in Timișoara. 
As soon as 1949, on the actual premises of  
the West University, a first construction site 
had been established, whose results can still 
be seen in the shape of  the west wing of  
the present ensemble. In 1960 the Design 
Office of  the Ministry of  education and 
Culture issued an order to the Regional 
Design Institute of  Timișoara for an 
extension of  the Timișoara Pedagogic 
Institute which functioned on the premises 
of  the present location, within the already 
existing building.

The evolution of  the system of  education, 
as well as the requirements formulated 
by the ministry, determined the dismissal 
of  the aforementioned second extension 
project which was replaced by a new 
project, this time done by the Office 
for Architectural Systematization and 
Construction Design. This new project was 
prompted by the idea that it was better to 
bring the two existing pedagogic institutes 
together in the same location, to expand 
on them and to create a university starting 
from this nucleus.

Proiectul Nr. 6050  /  Rudolf  Gräf
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Foaierul, după restaurare, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, after restoration, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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Aula în stare originală, nedatată 
Arhiva fam. Fackelmann

The Aula in its original state, undated.
The Fackelmann family archive

Locuințe, care avea sarcina de a executa 
lucrările.

Construcția a fost subîmpărțită în cinci 
tronsoane, la care se adăugau tronsonul VI 
(sala de sport) și tronsonul VII (fosta clădire 
a Institutului Pedagogic), spațiul fiind 
proiectat pentru 3570 de studenți. Poate 
cea mai interesantă modificare apărută 
pe parcursul proiectării a fost renunțarea 
la amplasarea bibliotecii și depozitelor 
aferente în corpul înalt de clădire (tronson 
IV), datorită riscurilor la care se expunea 
astfel, în caz de seism, întregul tronson, 
prin crearea unui pendul inversat. Acest 
lucru a atras după sine modificarea soluției 
de fațadă care prevedea montarea unor 
panouri traforate din lemn cu rol de 
parasolare, începând cu etajul al doilea și 
terminând cu etajul șapte1. 

Din memoriile tehnice de arhitectură 
reiese preocuparea arhitecților Hans 
Fackelmann și Sorin Gavra, cel care s-a 
ocupat, în faza de execuție, de tronsonul 
IV (corpul înalt), pentru finisajele 
interioare și exterioare. Spre exemplu, 
documentația conține planșe cu detalierea 
exactă a modelului de dalaj din mozaic. 
Stereotomia pietrei și placarea exterioară 
sunt corelate cu deschiderile date de 
structura în cadre, iar tâmplăriile se 
montează doar în urma avizării unor 
prototipuri de către șeful de proiect. 
Foaierul (parte din tronsonul II), ca spațiu 
central de reprezentare, are pardoseli din 
marmoră de Rușchița și Căprioara, din 
plăci de 50x50x3cm pe o suprafață de 
1176,57 mp. 

The design project was approved in 
1961 and was allotted to the Office 
for Architectural Systematization 
and Construction Design, the person 
responsible for the blueprint design being 
the architect Hans Fackelmann. In the 
same year the Regional Constructions and 
Residentials Corporation was charged with 
the erection of  the actual building. 

The construction was subdivided into five 
bodies to which a sixth (the gymnasium) 
and seventh (the old building of  the 
pedagogic Institute) were added, the entire 
space being designed to accommodate 
3570 students. Perhaps the most interesting 
modification which appeared in the 
process was the dismissal of  the placement 
of  the library and its adjoining warehouses 
within the tower (fourth body) due to the 
risk of  inverted pendulum effects caused 
by an earthquake. This triggered the need 
to modify the plan for the façade which 
initially specified the incorporation of  
fret worked wooden panels having a sun 
protection role, beginning with the second 
floor1.

The technical architectural reports show 
the architects’ Hans Fackelmann and 
Sorin Gavra (the latter being responsible 
for the building of  the fourth body, i.e. 
the tower) concern for the interior and 
exterior finishing of  the construction. For 
example, the documentation contains 
detailed drawings of  the exact mosaic tile 
models to be used. The stereotomy of  the 
stone as well as the exterior decorations 
are correlated with the openings offered by 

„Tâmplăria de lemn de la etaj II la etaj VII este 
mascată de elemente prefabricate traforate, necesare 

pentru oprirea luminii directe ce ar cădea în depozitul 
de cărți”, se notează în  proiectul nr. 6050/IV, 

Extinderea Institutului Pedagogic Timișoara Tronson IV, faza 
P.E., Memoriu justificativ de arhitectură întocmit de 

arh. Sorin Gavra, p. 2.

The wooden carpentry from the second to the seventh 
floor is masked by readymade fret elements necessary 
for preventing the access of  direct sun light into the 
book warehouse” in project no. 6050/IV, Extension 
of  theTimișoara Pedagocic Institute Section 4, P.E. Stage 
Architecture report elaborated by architect Sorin 
Gavra, p. 2

ro en
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Parte din pereți sunt pregătiți pentru frescă 
sau calcio-vechio platinat, iar balustrada 
este executată din metal arămit, ca și 
măștile radiatoarelor pentru care au fost 
create lăcașuri speciale în pereți. Stâlpii 
sunt de asemenea placați cu marmoră 
de Căprioara sau marmoră neagră de 
Moneasa. Sunt de remarcat și dimensiunile 
glafurilor din travertin, precum și placarea 
cu travertin a interiorului de gol creat 
pentru montarea radiatoarelor, mascate 
ulterior cu grilaje ornamentale, detaliu des 
întâlnit și în perioada interbelică. 

Scările principale au fost executate ca 
scări libere cu grindă centrală și finisate 
în ton cu restul foaierului. Contrastul 
dintre materialele folosite în combinație cu 
geometria scării, cu forma contratreptei și 
treptei dau acestora o eleganță adecvată.  

Tronsonul V, care cuprinde aula cu 500 
de locuri a fost și el proiectat cu atenție 
deosebită. „În rezolvarea de ansamblu am 
căutat exprimarea plastică atât a structurii 
cât și a funcțiunii, urmărind legătura 
intimă între elementele de construcție 
și plastică” – nota Hans Fackelmann, 
în memoriul justificativ de arhitectură. 
Tratamentul acustic a fost rezolvat de 
ing. Grunea Zeriu, din cadrul Academiei 
Române. elementul cel mai spectaculos, 
azi dispărut în urma unei intervenții, a 
fost amplasarea deasupra podiumului a 
unui „reflector acustic curbat atârnat de 
tavanul sălii, la 6m de pardoseală”. În 
acest reflector erau prevăzute atât sistemele 
de iluminare cât și cele de amplificare a 
sunetului2. 

the framed structures and the carpentry 
prototype had to be approved by the 
project manager. The foyer (part of  the 
second body) as central representative 
space has Rușchița and Căprioara marble 
pavement, with 50x50x3 cm tiles covering 
a surface of  1176, 57 sm. Parts of  the 
walls are suitable for frescos or platinum 
plated calcio-vechio, the railing is made of  
coppered metal, as are the radiator masks 
for which special places were created 
within the walls. The poles have similar 
Căprioara marble tiles and Moneasa black 
marble ones. One has to notice the size of  
the jambs in the travertine as well as the 
travertine cladding of  the holes created 
for the placing of  the radiators, later 
masked by ornamental railings, this being 
frequently used in the interwar period.

The main stairs are free stairs with a 
central backbone and are finished in 
tones matching the remaining foyer. The 
contrasting notes of  the materials used 
combined with the geometry of  the stairs, 
and with the shape of  the steps and that of  
the counter steps, render the staircase an 
appropriate elegance.

The fifth body, which contains the 500 
seats Aula Magna, was designed with 
similar care. “When selecting the overall 
approach I sought to combine the artistic 
view with the function, an intimate 
relationship between the construction and 
the artistic elements”, Hans Fackelmann 
observed in the architectural report. The 
acoustics was solved by engineer Grunea 
Zeriu of  the Romanian Academy. 

ro en

Din păcate, înlocuirea sa destul de recentă 
aduce daune ținutei vizuale și acustice a aulei, 

elementul nou introdus fiind finisat cu furnir 
de culoare diferită de furnirul de nuc folosit în 

restul aulei, iar geometria sa fiind greoaie.

Unfortunately, its fairly recent replacement 
spoils the visual and acoustic effects of  
the Aula Magna, the newly introduced 
element having a veneer of  a different color 
than the original walnut tree of  the rest 
of  the auditorium, its geometry being also 
cumbersome 

The most spectacular element, no longer 
available today, was the placement above 
the dais of  a “curved acoustic beamer2 
hanging from the ceiling, 6 m. above the 
floor”. The illuminating systems as well as 
the sound amplification ones were place 
within this beamer. Similarly spectacular 
is the ceiling of  the auditorium, of  a 
thin prismatic layer made of  reinforced 
concrete, having a 21.5 span and 
cantilevers of  7 m and 4 m respectively. 
These are simply articulated on the 
transverse diaphragms. The engineers who 
proposed these solutions were Anastescu 
D., Gruner I., Rozovan M., Szaz e., and 
the chief  of  the workshop, eng. Noaghiu 
C.

Proiectul Nr. 5060  /  Rudolf  Gräf Project No. 5060  /  Rudolf  Gräf

18 19

Spectaculos este acoperișul aulei, din 
pânză subțire prismatică din beton armat, 
cu o deschidere de 21,5m și console de 7m, 
respectiv 4m. Acesta se reazemă simplu, 
respectiv prin articulație, pe diafragmele 
transversale. Inginerii care au semnat 
această soluție sunt ing. Anastasescu D., 
ing. Gruner I., ing. Rozvan M., ing Szaz e. 
și șeful de atelier ing. Noaghiu C.
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Biennial. 

2



Omiterea parțială1 din istoriile 
arhitecturii postbelice românești 
a proiectelor destinate 
învățământului, coordonate de 

arhitectul Hans Fackelmann, este nedreaptă, cu 
atât mai mult cu cât proiectul Universității din 
Timișoara debutează înaintea multor construcții 
similare și poartă cu seninătate pecetea anilor 
‘60, ani de „restart”, de revenire la normalitate. 
este drept, nu avem de a face cu o arhitectură 
care, prin caracterul său intrinsec, să încerce 
un efort identitar de tip național. este prea 
devreme pentru așa ceva. Doar mozaicul de pe 
latura nordică, înaltă, din corpul universității, ne 
trimite cu gândul la personaje cheie ale istoriei și 
culturii naționale.

Să punem, însă, lucrurile în context. 
Arhitectura, ca de altfel întreaga cultură 
românească, se reconstruiesc acum după mai 
bine de un deceniu de realism socialist. Tinerii 
Hans Fackelmann, Sorin Gavra, Gh. Gârleanu, 
Geta Mocănel-Voia, asemeni altor colegi, cum 
ar fi Miloș Cristea sau Ștefan Iojică trăiesc, către 
finalul pregătirii lor la Institutul de Arhitectură 
„Ion Mincu” din București, schimbarea 
orchestrată de tânărul asistent Cezar Lăzărescu. 
Acesta, împreună cu un colectiv remarcabil, 
proiectează ansamblurile arhitecturale de la 
Mamaia și eforie. Alți arhitecți edifică locuințe 
colective, mai ales în București, în noul spirit al 
regăsirii drumului pierdut. 

Să nu uităm însă că toți acești tineri care 
aveau să devină „timișoreni”, asemeni celor 
care le servesc drept modelele, se antrenează 
în primii ani de studii și în direcția neoclasică, 

It is unfair that the projects meant for 
educational purposes, coordinated by 

architect Hans Fackelmann, are partially1 
omitted from the histories of  the Romanian 
post-war architecture, especially considering 
the fact that the project of  the West University 
of  Timișoara starts before many other similar 
buildings, and proudly bears the mark of  
the 60’s, a decade of  “restart”, of  return 
to normality. It is true that, in its case, the 
architecture does not intrinsically aim at a 
nationalistic type of  identity. It is too early for 
something like that. Only the mosaic on the 
northern, high side of  the University building 
makes us think of  key figures in the national 
history and culture.

But let us put things into context. Architecture, 
just like the whole Romanian culture, is 
undergoing a rebuilding process now, after 
more than a decade of  socialist realism. Young 
people like Hans Fackelmann, Sorin Gavra, 
Gh. Gârleanu, Geta Mocănel-Voia, and other 
colleagues of  theirs, such as Miloș Cristea or 
Ștefan Iojică, are almost at the end of  their 
training at Institute of  Architecture “Ion 
Mincu” in Bucharest, and are experiencing 
the change orchestrated by the young 
assistant Cezar Lăzărescu. He, together with 
a remarkable team, designs the architectural 
complexes in Mamaia and eforie.
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Vedere dinspre bd. Vasile Pârvan, nedatată 
Arhiva fam. Fackelmann

View from Vasile Pârvan Boulevard, undated.
The Fackelmann family archive
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Liceul de Muzică  „Ion Vidu” din Timișoara, 
bunăoară, nu scapă succintei Istorii a arhitecturii 

românești de după război a lui Gr. Ionescu, v. 
„Arhitectura”, nr. 3-4, 1991.

However, “Ion Vidu” Music Highschool in 
Timișoara is mentioned in the brief  History of  
the Romanian Post-War Architecture written by Gr. 
Ionescu, cf. “Arhitectura”, no. 3-4, 1991.

1
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Acces principal, nedatată
Arhiva fam. Fackelmann

Main entrance, undated.
The Fackelmann family archive

a exercițiilor de stereotomie și a lecțiilor de 
compoziție. Ca efect, revenirea la modernitate 
avea să se axeze pentru câțiva ani buni (deceniul 
șase al secolului trecut) pe grila rațională a unei 
arhitecturi a ritmului, proporției, sincerității 
tectonice și austerității, în pofida compozițiilor 
asimetrice echilibrate. „Adierea neoclasică” este 
prezentă și în cazul clădirii Universității din 
Timișoara, un ansamblu de corpuri articulate 
cu axe de simetrie parțiale (holul principal pe 
axa nord-sud, axul longitudinal de compoziție al 
curților pe axa est-vest), cu autonomia corpului 
înalt, conceput ca spațiu pentru bibliotecă, a 
Aulei Magna și a sălii de sport. Universitatea 
este construită ca un ansamblu semipavilionar, 
care se naște ca adăugire la corpul construit în 
anii ‘50, în cadrul căruia ritmul de travee asigură 
„muzicalitatea” întregului, din care nu lipsește 
lecția importanței senzitive a materialității și 
cea a spațiului intermediar generos al intrării 
acoperite și al trecerii pe sub corpul destinat 
bibliotecii, parțial pe „piloți”. În mod cert, acest 
ansamblu urma să facă parte dintr-o înșiruire 
ritmică de-a lungul bulevardului, tipică pentru 
urbanismul „stilului internațional”, deschizând 
orașul către viitorul campus studențesc. 

Unicitatea clădirii Universității rezidă și în 
faptul că în România, în majoritate covârșitoare, 
construcțiile destinate învățământului superior 
ridicate după cel de-al Doilea Război Mondial 
au fost destinate învățământului tehnic. De 
altfel aproape pretutindeni în lume universitățile 
umaniste, cu tradiție, aveau deja drept sedii 
edificii reprezentative. Putem, astfel, compara 
clădirea Universității timișorene cu o serie 
de ansambluri deschise, evolutive, tipice 
învățământului tehnic, precum vastul complex 
al Institutului Politehnic București (arh. Octav 
Doicescu, secondat de Ștefan Lungu, Aurel 
Teodorescu, Petre Swoboda, Victor Aslan, Carol 
Hacher și Teodor Panait), construit între 1962 
– 1972, desigur cu mențiunea că atunci când 

Other architects create collective residences, 
especially in Bucharest, in the new spirit of  
finding the lost path.

But we should not forget that all these young 
people, who were to become “citizens of  
Timișoara”, just like those who represent their 
models, also receive, during their first years of  
study, training in the neoclassical direction of  
the exercises in stereotomy, and of  the lessons 
in composition. As a consequence, the return 
to modernity was going to focus, for a few good 
years (the 6th decade of  the former century), 
on the rational frame of  an architecture of  
the rhythm, proportion, tectonic honesty, and 
austerity, in spite of  the balanced asymmetrical 
compositions. The “neoclassical touch” is 
also present in the case of  the University of  
Timișoara, an ensemble of  building units 
articulated with partial axes of  symmetry 
(the main hall on the north-south axis, the 
longitudinal compositional axle including the 
patios on the east-west axis), with the autonomy 
of  the tower, designed as space for the library, 
of  Aula Magna and of  the sports hall. The 
University is built as a semi-pavilion complex, 
being created as an addition to the building 
raised in the 50’s, where the bay rhythm ensures 
the “musicality” of  the whole, and it also teaches 
the lesson about the sensorial importance 
of  materiality, and that of  the generous 
intermediary space of  the covered entrance 
and of  the passage under the building unit 
designed for library, partially on “piles”. It is 
obvious that this complex was meant to be part 
of  a rhythmical succession along the boulevard, 
which was characteristic of  the urbanism of  
the “international style”, opening the city to the 
future students’ campus. 
The unique character of  the University building 
also resides in the fact that, in Romania, 
the great majority of  the higher education 
institutions which were raised after the Second 

ro en
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proiectarea acestui impunător ansamblu abia 
începea, clădirea Universității timișorene era 
aproape finalizată.

Dintre ansamblurile arhitecturale destinate 
învățământului superior românesc cu 
care Universitatea din Timișoara este 
contemporană mai amintim, în 1962, 
Complexul Studențesc Grozăvești, București 
(arh. Romeo Belea, Gabriel Cristea, Al. 
Köntza și Nicolae Opreanu), în 1961, Institutul 
de Inframicrobiologie, București (arh. M. 
Dâmboian, Alex Șerbescu). Acestea sunt 
sincrone inclusiv din punct de vedere stilistic, 
fiind concepute într-o arhitectură modernă, 
„cubism, cubism și ceva în plus”, ca să îl cităm 
pe Grigore Ionescu2.

Atât Institutul Politehnic București cât și alte 
clădiri mai târzii sunt deja pătrunse de căutări 
identitare, de un așa numit „specific”, căutări 
care aveau să stimuleze altfel de retorici și 
maniere de a genera monumentalitate3. 
Aș adăuga aici atât ansamblul Institutului 
Politehnic mai sus menționat cât și extinderea 
Institutului „Ion Mincu” București, din 1969 
(arh. elena Voinescu, George Filipeanu, Costin 
Pastia, Alexandru Beldiman), sau noua clădire 
a Academiei de Studii economice București 
tot în 1969 (arh. Cleopatra Alifanti, Paula 
Cumpănașu, Ruxandra Panaitescu, Ruxandra 
Stamatin-Iovănescu).

Pentru a face comparații și a înțelege puterea 
cu care a fost recuperată modernitatea de 
către tinere personalități aflate atunci încă în 
formare, merită amintite o serie de alte clădiri 
remarcabile șaizeciste din Timișoara: Clădirea 
Universității Politehnica de pe bulevardul 
Republicii (arh. Radu Grumeza), 

World War were actually meant for technical 
training. In fact, almost everywhere in the world, 
the traditional universities of  humanistic studies 
were already established in representative 
edifices. Thus, we can compare the building of  
Timișoara’s University to a wide range of  open, 
evolutive architectural ensembles, which were 
typical of  the technical education, such as the 
huge complex of  the Polytechnic Institute in 
Bucharest (architect Octav Doicescu, assisted 
by Ștefan Lungu, Aurel Teodorescu, Petre 
Swoboda, Victor Aslan, Carol Hacher and 
Teodor Panait), built between 1962 and 1972, of  
course with the mention that, when the process 
of  planning this impressive ensemble was just 
about to begin, the building of  Timișoara’s 
University was almost completed.

Among the Romanian architectural ensembles 
meant for higher education with which the 
University of  Timișoara is contemporary 
we can also mention, in 1962, Grozăvești 
Students’ Campus, Bucharest (architects 
Romeo Belea, Gabriel Cristea, Al. Köntza 
and Nicolae Opreanu), in 1961, the Institute 
of  Inframicrobiology, Bucharest (architects M. 
Dâmboian, Alex Șerbescu). These building are 
synchronous even from a stylistic point of  view, 
being designed in a modern type of  architecture, 
“cubism, cubism and something more”, to quote 
Grigore Ionescu2.

Both the Polytechnic Institute in Bucharest and 
other later buildings are already marked by 
identity searches, by a so-called “specificity,” 
searches which were going to stimulate other 
types of  rhetoric and manners of  generating 
monumentality3. I would like to add here 
both the above mentioned complex of  the 
Polytechnic Institute, and the extension of  

Imagine aeriană, nedatată 
Arhiva M. Opriș

Aerial view, undated.
The M. Opriș archive
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Ioan Augustin, Ana Maria Zahariade, 
Mariana Celac, Hans-Christian Maner, În 

căutarea unei expresii monumentale necontaminate de 
clasicism, în Teme ale arhitectului din România în 

sec. XX, București, Institutul Cultural Român, 
2003, p.118.

2

3 Ioan Augustin, Ana Maria Zahariade, Mariana 
Celac, Hans-Christian Maner, In Search for 
a Monumental Expression Uncontaminated by 
Classicism, in Themes of  the Romanian Architect in 
the 20th Century, Bucharest, Institutul Cultural 
Român, 2003,  p.118.
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Machetă executată în cadrul
DSAPCB, nedatată
Arhiva M. Opriș

Model presented by DSAPCB (The 
Urbanism, Architecture and Civil 
Engineering Office), undated.
The M. Opriș archive
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Secțiune prin tronsoanele II și V
Arhiva fam. Fackelmann

Vectorial cross section of segments II and V
The Fackelmann family archive
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Clădirea Centrului de Calcul (eTA – 
INFOTIM) a arhitectului St. Iojică, Casa de 
oaspeți – Hotel Internațional (arh. H. Cocheci, 
arh. A. Sârbu), blocurile de pe strada Gării (arh. 
Geta Mocănel), ori ansamblul peisagistic Flora, 
cu pavilionul de sticlă (arh. St. Iojică).

Din punct de vedere al punerii în context 
internațional, finele anilor ‘50 și începutul anilor 
‘60 înseamnă apogeul stilului internațional, 
dar totodată apariția noilor curente de gândire, 
de la Archigram, Metabolism și R.B. Fuller la 
Team x.

În timp ce arhitectura românească își 
redescoperă o binecuvântată normalitate 
„funcționalistă”, noi curente de gândire 
frământă alte colțuri de lume, se nasc orașe noi 
(Chandigarh, Brasilia), se nasc concepte noi. 
Alături de primele generații de moderniști, alți 
mari arhitecți ajung la maturitate: Saarinen, 
Aalto, Tange, Kahn, Utzon, Ponti, Breuer, 
Bakema, Aldo van eyck, Niemeyer  etc.

Marile universități care se edifică în anii 
‘60 se caracterizează prin organisme 
deschise, modulare (Birmingham), repetitive, 
semipavilionare sau pavilionare, dezvoltări în 
pieptene (Stockholm, 1959-64), grilă (Institutul 
de Chimie din Bonn), uneori peisagiste 
(Otaniemi, Santa Cruz), nedeterminate 
(Universitatea Berlin, 1952-54), ritmate 
(Universitatea Düsseldorf, Regensburg, 1962-
67), cu incinte compuse, închise sau deschise.

Stilul clădirii Universității timișorene se 
apropie, însă, mai degrabă de caracterul 
construcțiilor dedicate instituțiilor, specific anilor 
‘50 în europa și Statele Unite. Amestecul de 
neoclasicism și articulare asimetrică a volumelor 
construite amintește de faptul că în același timp 
se edifică ansamblul universitar al arhitectului 
Alvar Aalto, de la Otaniemi 

the Institute “Ion Mincu” Bucharest, 1969 
(architects elena Voinescu, George Filipeanu, 
Costin Pastia, Alexandru Beldiman), or the new 
building of  the Academy of  economic Studies 
Bucharest – 1969 (architects Cleopatra Alifanti, 
Paula Cumpănașu, Ruxandra Panaitescu, 
Ruxandra Stamatin-Iovănescu).

For the sake of  comparison and for a better 
understanding of  the force with which 
modernity was regained by the young 
personalities who, at that time, were still 
undergoing training, it is worth mentioning 
a series of  other remarkable buildings raised 
in Timișoara during the 60’s: the building of  
the Polytechnical School on the Republicii 
Boulevard (architect Radu Grumeza), the 
building of  the Computing Centre (eTA – 
INFOTIM) by architect St. Iojică, the Guest 
House – International Hotel (architects H. 
Cocheci, A. Sârbu), the blocks of  flats on 
the Gării Street (architect Geta Mocănel), or 
the landscape ensemble Flora, with the glass 
pavilion (architect St. Iojică).

From the perspective of  the international 
contextualization, the period marked by the end 
of  the 50’s and the beginning of  the 60’s means
the  climax of  the international style, and, at 
the same time, the occurrence of  new trends 
of  architectural thinking, from Archigram, 
Metabolism and R.B. Fuller to Team x.
While the Romanian architecture rediscovers 
a desirable “functionalist” normality, new 
trends of  thinking make their presence felt 
in other corners of  the world, new cities are 
born (Chandigarh, Brasilia), new concepts 
emerge. Together with the first generations 
of  modernists, other great architects reach 
maturity: Saarinen, Aalto, Tange, Kahn, 
Utzon, Ponti, Breuer, Bakema, Aldo van eyck, 
Niemeyer etc.

Clădirea Universității în contextul anilor ‘60  /  Vlad Gaivoronschi The University Building in the Context of  the 60’s /  Vlad Gaivoronschi

32 33
Planul parterului
Arhiva fam. Fackelmann

The ground floor blueprint.
The Fackelmann family archive
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The great universities raised in the 60’s are 
characterized by buildings which are open, 
modular (Birmingham), repetitive, semi-
pavilion or pavilion-shaped, comb-shaped 
(Stockholm, 1959-64), grid-like (Institute of  
Chemistry in Bonn), sometimes landscape-
oriented (Otaniemi, Santa Cruz), undetermined 
(University of  Berlin, 1952-54), rhythmical 
(University of  Düsseldorf, Regensburg, 1962-
67), with complex, open or closed, precincts.
The style characterizing the building of  
the University of  Timișoara is closer to the 
character of  the institutional edifices specific to 
the 50’s in europe and the United States. The 
mixture of  neoclassicism and asymmetrical 
articulation of  the built volumes reminds the fact 
that, at the same time, the university ensemble 
of  the architect Alvar Aalto is being raised in 
Otaniemi (1956-1964), Finland, a complex 
landscape, dominated by the presence of  the 
auditorium, which, in this case, has also become 
an outdoor amphitheatre, and dominated by 
the atmosphere of  the generous patios, which 
are topologically organized. Additionally, that 
was also the time when other important edifices 
were erected: Aldo van eyck’ major work, 
the Orphanage in Amsterdam (1955-1960), 
a building which would later turn into higher 
education institution, the Institute Berlage, an 
edifice which shows early signs of  a new area of  
research into modernity, the orientation towards 
anthropology. So, it seems that we are one stage 
behind the international architecture, and this 
difference was generated by the “break” of  
the 50’s in Romania. While the international 
style has been already abandoned in favour of  
new architectural concepts, for the Romanian 
architects it still represents a major landmark. 
In spite of  that, the avant-garde thinking strikes 
roots in Timișoara’s artistic life of  the sixth 
decade, a fact proved by the activity of  the 

(1956-1964), Finlanda, un peisaj complex, 
dominat de prezența aulei devenite, de data 
aceasta, și amfiteatru exterior și dominat de 
atmosfera curților generoase și organizate 
topologic. De asemenea, tot acum se edifică 
lucrarea majoră a lui Aldo van eyck, Orfelinatul 
din Amsterdam (1955-1960), construcție care 
va deveni ulterior așezământ de învățământ 
superior, Institutul Berlage, edificiu în cadrul 
căruia prinde contur noua arie de cercetare a 
modernității, orientarea către antropologie. 

Avem, deci, de-a face cu o diferență de o etapă 
în raport cu arhitectura internațională, diferență 
generată de „pauza” anilor ‘50 în România. În 
timp ce stilul internațional era deja părăsit în 
favoarea a noi concepte arhitecturale, pentru 
arhitecții români el constituie o referința majoră. 
Cu toate acestea, gândirea de avangardă prinde 
rădăcini în Timișoara artistică a deceniului șase, 
fapt demonstrat de activitatea tinerilor artiști 
Berthalan, Cotoșman, Flondor, Tulcan etc., 
în timp ce tinerii arhitecți timișoreni ai anilor 
‘60-’70, care se profesionalizează de la proiect 
la proiect, rămân fideli unei modernități captive 
timpului ei.

Această rapidă punere în context stă mărturie 
pentru faptul că Universitatea din Timișoara, 
prin corpul său arhitectural este parte a 
noii etape a arhitecturii românești, care își 
redescoperă gustul pentru modernitate și rigoare 
la începutul anilor ‘60. este utilă paralela cu 
un ansamblu de o cu totul altă factură, Palatul 
Radiodifuziunii din București (arh. Joachim 
Beral, Tiberiu Ricci, Leon Garcia și Mihai 
Ricci, 1949 – 1954). Raționalismul „celeilalte 
modernități”4 este prezent cu prisosință în 
acest caz. La fel îl regăsim, dar într-o manieră 
diferită, la o scară mult mai blândă, în cazul 
clădirii Universității timișorene, monumentală 
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4„Cealaltă modernitate” – o titulatură nouă 
pentru arhitectura raționalist fascistă italiană 

așa cum apare ea în expoziția cu același nume 
din cadrul Bienalei de la Veneția în 2006.
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Imaginile nr. 1, 2, 3, 4, 5 fac parte din 
colecția arh. Mariana Celac

Imaginea nr. 13 a fost publicată în
Anton Pustet, Modernism in Bucharest: 
An Architectural Guide, 2001; realizată 
de Pierre Lévy 

Imaginile nr. 9, 14, 15, 16,17, 18, 19 sunt 
realizate de Vlad Gaivoronschi

Imaginile nr. 10, 11, 12 au fost luate de pe 
www.armyuser.blog.spot.com 

Imaginea nr. 6 aparține foto. Marten 
Larsson

Imaginile 7 și 20 aparțin Freie Universität 
Berlin

Imaginea nr. 8 aparține foto. Michael 
Braun

Images 1 to 5 (1, 2, 3, 4, 5) belong to the 
Architect Mariana Celac collection.

Image no.13 was published in Anton 
Pustet, Modernism in Bucharest: An 
Architectural Guide, 2001; the photo 
was taken by Pierre Lévy.

Images no.9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
are photographs taken by Vlad 
Gaivoronschi.

Images 10, 11, 12 are courtesy of
www.armyuser.blog.spot.com 

Image no.6 is courtesy of photographer 
Marten Larsson.

Images 7 and 20 are courtesy of Freie 
Universität Berlin.

Image no.8 is courtesy of photographer 
Michael Braun.
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young artists Berthalan, Cotoșman, Flondor, 
Tulcan etc., while Timișoara’s young architects 
of  the 60’s-70’s, who become more and more 
professional from project to project, remain 
faithful to a modernity which is captive in its 
time.

This brief  contextualization represents a 
proof  that the University of  Timișoara, 
through its architectural construct, is part of  
the new stage of  the Romanian architecture, 
which rediscovers the taste for modernity 
and rigour at the beginning of  the 60’s. It is 
useful to draw a parallel with a complex of  a 
completely different type, the Palace of  the 
Radio Broadcasting in Bucharest (architects 
Joachim Beral, Tiberiu Ricci, Leon Garcia and 
Mihai Ricci, 1949 – 1954). The rationalism 
of  “the other modernity”4 is fully represented 
in this case. We also find it, but in a different 
manner, at a more modest scale, in the case of  
the building of  Timișoara’s University, which is 
monumental due to regularity and vigour, and, 
at the same time, tactile due to the materiality 
of  the travertine and to the character and the 
atmosphere of  the patios. We can perceive here 
the influence that Duiliu Marcu exerted, in 
time, especially on Sorin Gavra. This influence 
is present in the case of  the University tower, 
which is, in fact, the element which plays a 
major part at urban scale. On the other hand, 
the reduced volume, with the elegant hall and 
the low patios belong to a different influence, 
that of  the 50’s rationalism originating from 
Mies van der Rohe ‒ eero Saarinen. The fan-
shaped roof  of  Aula Magna is in line with the 
contemporary tendency of  the international 
architecture to search for the sculptural forms 
of  the concrete canvases (N. Porumbescu, Cezar 
Lăzărescu etc.) of  those years, and heralds 
a Hans Fackelmann characterized by more 

datorită regulii și vigorii, deopotrivă tactilă 
datorită materialității travertinului și a 
caracterului și atmosferei curților interioare. 
Se poate simți aici influența lui Duiliu 
Marcu transmisă, în timp, mai ales lui Sorin 
Gavra. Această influență este prezentă 
în cazul corpului înalt al universității, 
care de altfel este și piesa care are un 
rol deosebit la scară urbană. Volumul 
coborât, cu holul elegant și curțile joase 
aparține în schimb unei influențe diferite, 
cea a raționalismului de sorginte Mies van 
der Rohe ‒ eero Saarinen, al anilor ‘50. 
Acoperișul evantai al Aulei Magna se înscrie 
în căutări contemporane ale arhitecturii 
internaționale și românești pentru formele 
sculpturale ale pânzelor din beton (N. 
Porumbescu, Cezar Lăzărescu etc.) ale 
acelor ani și anunță un Hans Fackelmann 
mai liric și liber în exprimare, precum cel 
din cazul celor două biserici catolice de la 
Orșova (1972-1976) și Dumbrăvița (1975-
1980). Dar și în cazul lor, rigoarea rămâne, 
nu este loc pentru butaforie, ci doar pentru 
amprente sculpturale semnate Peter Jecza.

Merită subliniată, astfel, preocuparea 
pentru integrarea artelor plastice în 
sânul arhitecturii, prezentă și în cadrul 
ansamblului Universității prin piesele de 
artă murală care o fixează în timp și stil cu 
claritate.

ro en en

“The Other Modernity” – a new name for 
the Italian rationalist-fascist architecture, as 
mentioned in the exhibition organized on the 
occasion of  the Venice Biennial in 2006.

4

lyricism and freedom of  expression, as he proves 
to be in the case of  the two catholic churches 
in Orșova (1972-1976) and Dumbrăvița (1975-
1980). But, even in these cases, the rigour is still 
present; there is no room for stage props, but 
only for the sculptures signed by Peter Jecza.

Therefore, what is worth emphasizing is the 
interest for integrating plastic arts within 
architecture, which is also present in the 
ensemble of  the University through the elements 
of  mural art which fix it in time and style with 
very much clarity.
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ÎNTRe LIMITe SAU 
SPAțIUL PUBLIC 
GeNeRATOR” LA 
H. FACKeLMANN
Between Limits or the „Generative” 
Public Space in Hans Fackelmann’s Work



Întrebările în jurul cărora se construiește 
acest eseu s-au conturat pe seama noilor 
înțelesuri cu care se încarcă spațiul public, 
suprapus pe o funcțiune specială, aceea 

de Universitate, precum și a corelațiilor spațiale 
și de mișcare vs limitare, așa cum se manifestă 
acestea în arhitectura lui Hans Fackelmann. 

Cine A fost HAns fACkelmAnn ?

Necunoscut, controversat de cei ce l-au 
cunoscut, combativ, extrem de creativ, 
personalitate puternică, bun organizator – sunt 
doar câteva dintre elementele care-l definesc pe 
acest important arhitect al perioadei postbelice.

Într-o perioadă istorică în care imaginea 
arhitecturii în România era ștearsă, susținută 
doar de influențele staliniste cu o tendință clară 
către standardizarea forțată de mai târziu, cu 
doar câteva succese notabile punctual în țară, 
Hans Fackelmann reușește să spargă limitele, 
astfel încât, la o vârstă deloc înaintată, propune 
o arhitectură vie, unitară, simplă, întru totul 
sincronă cu epoca sa de creație.

Dintre lucrările sale de referință trebuie 
amintite Biserica Catolică de la Orșova, Liceul 
de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara, dar nu 
în ultimul rând Universitatea din Timișoara, 
lucrări care reușesc, printr-o alchimie aparte, 
să fie în afara timpului lor în peisajul românesc, 
deoarece arhitectul mizează pe construirea 
unui raport cu spațiul urban / public, pe care îl 
stabilesc prea puține obiecte sau ansambluri de 
arhitectură în perioada comunistă. 

The questions this essay is meant to answer 
gained momentum in the context of  the 

new meanings ascribed to the public space, 
doubled by the special mission of  the university 
and the occurrence of  the movement vs. 
limitation antinomic pair, which characterizes 
Hans Fackelmann’s architecture. 

WHo WAs HAns fACkelmAnn?

Virtually unknown, misunderstood by those who 
knew him, a critical, highly creative spirit and a 
strong personality, a good organizer – these are 
only a few of  the important post-war architect’s 
defining features. 

In a time when the profile of  Romanian 
architecture was unconvincing, kept alive only 
by Stalinist influences which propelled it towards 
an enforced levelling, with only a few successful 
entries in his portfolio, in the Black Sea resort 
area, Hans Fackelmann pushes the limits and, 
while still a young artist, manages to advance 
the model of  a new, vivid, simple and compact 
architecture, perfectly synchronized with the 
age.

Among his important works, there is the 
Catholic Church in Orșova, “Ion Vidu” School 
of  Music in Timișoara, and, last but not 
least, the University of  Timișoara, buildings 
with a special alchemy which stand out in the 
Romanian public space of  that moment.
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Imagine dintr-o curte
interioară, nedatată
Arhiva fam. Fackelmann

Image from one of the inner
yards, undated. 
The Fackelmann family archive
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Foaierul, et. 1, nedatat
Arhiva fam. Fackelmann

The foyer, first floor, undated.
The Fackelmann family archive

Foaierul, et. 1, după restaurare, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, first floor, after restoration, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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Schițele, desenele de mână (descoperite în 
arhiva personală a lui Hans Fackelmann), 
modul de lucru pe șantier al acestuia transmit 
un mesaj important despre cum se năștea un 
proiect în anii ‘60, căci, așa cum spunea Jean 
Nouvel în discuția sa cu Baudrillard despre 
procesul de proiectare și raportul acestuia cu 
timpul, „în procesul actual (de construcție 
n.a.) mijlocul de a ajunge acolo dispare, își 
pierde din interes”, iar „desenele, schițele (...) 
asta nu ne mai interesează, nu mai vrem să 
vedem decât rezultatul”1. Pentru Fackelmann 
însă, ca, de altfel, pentru mulți alți arhitecți ai 
acelei perioade, parcursul creației era esențial. 
Vibrația gândului transferat pe hârtie și timpul 
ce construia cu răbdare limitele spațiale din 
proiectele în lucru erau dimensiuni fără de care 
arhitectura lui Hans Fackelmann nu se regăsea 
pe sine.

Aspecte definitorii pentru lucrările sale, care 
sunt tratate cu multă eleganță, pot fi intuite 
prin aplicarea, asupra acestora, a unui aparat 
critic care trebuie să conțină elemente ale 
teoriei spațiului, mecanisme ale percepției 
spațiale și ale analizei imaginilor, capacitatea 
de descompunere a formei/fond tectonice 
care generează într-un anumit fel spațiul și, 
nu în ultimul rând, disponibilitatea de a utiliza 
spațiul public/semipublic ca element formator 
de opinie și de experiențe la care să ne putem  
raporta în viitor2. 

This is due to the fact that the architect insists 
on creating a relationship with the urban/public 
space, which most objects and buildings in the 
communist period fail to offer.
The sketches, the hand-drawings (discovered in 
Hans Fackelmann’s own archive), the architect’s 
peculiar on-site working style, all convey an 
important message about the birth of  a project 
in the 1960s. As Jean Nouvel told Baudrillard 
about the integration of  a project in time, “in 
the current [building] process, the means to 
get there vanishes, loses interest”, while “the 
drawings, the sketches [...] are irrelevant, all we 
want to see is the result”1. But, for Fackelmann, 
like other architects of  the same period, the 
intermediate stages of  creation are essential. 
The vibration of  the thought transformed into 
written material and the time that is patiently 
building space limits in the current projects are 
vital features of  Hans Fackelmann’s architecture.

The defining features of  his work, magnificently 
dispalyed, can be guessed by applying to them 
a critical apparatus containing the seeds of  
space theory, mechanisms of  space perception 
and image analysis, the ability to decompose 
the tectonic surface/substance which shape the 
space and, last but not least, the willingness to 
use the public/semi-public space as a trend-
setting element and a generator of  experiences 
we can share in the future2. 

 Jean Baudrillard, Jean Nouvel, Obiecte singulare, 
arhitectură și filosofie, București, Paideia, 2005, 

p. 38.

Jean Baudrillard, Jean Nouvel, The Singular 
Objects of  Architecture, Bucharest, Paideia, 
2005, p. 38.

Ioana Teodorescu, Visitability sau vizitabilitatea 
Orașului. Artă, tehnologie și spațiu public, 

București, Paideia, s.a., p. 32.

 Ioana Teodorescu, Visitability of  the City. Art, 
Technology and Public Space, București, Paideia, 
s.a., p. 32.
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Acces principal, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

Main entrance, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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EstE oarE important spațiul 
public în școlilE cu prEstanță?

Caracterul spațiului este dat de trăirea pe care 
o resimți în tăietura limitelor acestuia. Cu 
siguranță că aceasta se datorează proporțiilor, 
materialității, raportului dintre mișcare 
și percepția spațiului, dar și „încărcăturii 
simbolice” a evenimentelor petrecute aici, 
influenței amintirilor în directa legătură cu 
experiența acelor evenimente, transformarea lor 
în adevărate lieux de mémoire. 
Nu credem că e greu de imaginat ce s-ar 
putea petrece dacă un sistem spațial-mental- 
organizațional conform celui construit la 
Sorbona (spre exemplu) ar fi mutat într-un 
spațiu lipsit de încărcătura și raporturile celui 
ce susține în acest moment tot acest mecanism. 
Întrebarea este dacă acest mecanism trăiește 
prin prisma relaționării spațiale public-
semipublic sau are o importanța diminuată?   

analiza raporturilor spațialE 
generAte prin ArHiteCturA lui 
fACkelmAnn în universitAteA din 
timișoara (1961-1964)

Într-o lume cum era România anilor ‘60, în 
care spațiul public ca loc de participare socială 
și de interferență liberă a ideilor nu putea fi 
acceptat ca atare, un edificiu de genul celui pe 
care îl imaginează Hans Fackelmann pentru 
Universitatea timișoreană a mizat pe ascunderea 
lui, pe interiorizarea spațiilor care trebuia 
să fie fecunde pentru schimb de idei, pentru 
comunicare, caracterul lor de întru în loc de 
în afară. „Dacă este ca lumea să cuprindă un 
spațiu public, acesta nu poate fi edificat pentru 
o singură generație și planificat doar pentru cei 
vii, el trebuie să depășească durata de viață a 
oamenilor muritori”3, afirma Hannah Arendt, 

is publiC spACe importAnt in 
prestigious sCHools?

The space characteristics are rendered by the 
configuration of  their limits. This is surely due 
to the proportions, material nature, movement-
space perception relation, and the “symbolic 
load” of  the events witnessed by a building, 
in addition to the memory of  those events, 
transformed into lieux de mémoire. 
It can’t be hard to imagine what might happen 
if  a spatial-mental-organizational system similar 
to the Sorbonne model (for instance) were 
transferred to a space devoid of  this emotional 
load. The question would still endure, though, 
whether this mechanism is supported by the 
public/semi-public space relation or whether it 
has only a limited significance. 

tHe AnAlysis of spACe relAtions 
generAted in fACkelmAnn’s 
ArCHiteCture At tHe university 
of timișoara (1961-1964)

In the context of  1960s Romania, where 
the public space could not be accepted as a 
place of  social cohesion and free exchange of  
ideas, a building as the one designed by Hans 
Fackelmann for the University of  Timișoara 
took advantage of  the hidden patios, which 
were meant to generate ideas, to facilitate 
communication, with their emphasis on 
interiority rather than exteriority. “If  the world 
must offer a public space, it should not be built 
for only one generation and saved only for the 
living; it must outlive its mortal inhabitants,”3 
Hannah Arendt thought and this creed can be 
identified in Fackelmann’s creation. In fact, we 
can think of  a space with a modelling mission, 
a “home” we live in for a short while or years 
on end; in this space, we share experiences 

ro en
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Scară principală, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

Main staircase, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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 Hannah Arendt, Condiția umană, Cluj, Idea 
Design & Print, 2007, p. 50.

Hannah Arendt, The Human Condition, Cluj, 
Idea Design & Print, 2007, p. 50.
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Plan de etaj, vectorial
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Vectorial floor blueprint.
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iar acest crez se regăsește în preocupările 
creatoare ale lui Fackelmann. De fapt, putem 
imagina un spațiu care formează, o „casă” pe 
care dacă o asumăm câteva momente sau mai 
mulți ani la rând, rămânem cu experiențe 
spațiale menite să ne formeze modele, sau 
măcar să ne ofere o idee despre ce înseamnă un 
model de spațiu public și creativitatea acestuia, 
despre glisarea discretă a acestuia către spații 
semipublice, susținut de jocul limitelor4.

Din această perspectivă, proiectul arhitectului 
Hans Fackelmann se substituie unui concept 
cu siguranță conștientizat și asumat: spațiul 
trebuie ocupat și trăit în același timp, el trebuie 
făcut să coexiste împreună cu ideea de formare, 
să fie formator. În ce sens? Analiza secțiunii 
acestui edificiu ne permite să observăm cum 
se concretizează această „întoarcere pe dos” a 
spațialității:

spațiul a exterior ‒ spațiul verde / strada; „Absența 
de proprietate a acestui spațiu înseamnă și 
absența de proprietate a celor care îl consumă, 
pe acesta doar îl tranzităm”5 așa cum spunea 
Ciprian Mihali, este într-adevăr deschis, dar 
către o zonă verde importantă ca proporție. 
Semnalul urban este dat doar de volumul major 
al spațiilor pentru birouri pe care se profilează 
un mozaic monumental, într-un dialog cu 
orașul. În rest, volumul decupat al sălilor de 
clasă este retras de la dinamică, plonjează în 
interiorul unui spațiu verde, care mediază subtil 
raportul cu tranzitul stradal. Copertina majoră 
care acoperă intrarea anunță un spectacol 
interior ce va filtra și va media elegant tranzitul 
de la public la... mai puțin public.  

which create role models or at least teach us a 
lesson about what a model public space should 
be like, about its creative potential, about its 
subtle transformation into a semi-public space, 
supported by the game of  limitations.4

From this perspective, Hans Fackelmann’s 
project replaces a concept the arhitect is fully 
aware of: the space should be inhabited and 
experienced at the same time, it should nurture 
the notion of  creating its own models. How, one 
should wonder? 

A look at the cross-section of  this building helps 
us see the concrete “reversal” of  spatiality:

space A outside ‒ the green belt / the street; “The 
lack of  ownership implies a void of  ownership 
in its consumers; this is a space we only walk 
across, fleetingly”5 as Ciprian Mihali put it. This 
is, indeed, an open space, the grean area being 
quite impressive in size. The urban dimension of  
the building is rendered by the office space, with 
walls decorated with a monumental mosaic, 
in perfect agreement with the surrounding 
city landcape. The remaining space, of  the 
classrooms, is withdrawn from these dynamics, 
plunging into the middle of  the green belt, a 
subtle mediator between the university and the 
busy street traffic. The impressive canopy at 
the main entrance is the messenger of  an inner 
spectacle elegantly filtering and mediating the 
transition from public to... less public. 

space b inside – open, public, exhibition space, 
transition and distribution knot; we, as visitors, 
contemplate its limits and set a direction of  
movement. 

ro en
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Foaierul, după restaurare, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer after restoration, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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 V. Ciprian Mihali, Inventarea spațiului. Topografii 
cotidiene , București, Paideia, 2001,  p.125.

V. Ciprian Mihali, Inventing the Space. Daily 
Topographies, București, Paideia, 2001,  p.125.

5

 Cf Vlad Gaivoronschi, Despre limită, în Matrici 
vii ale spațiului tradițional, București, Paideia 

2002.

Cf Vlad Gaivoronschi, On the Limit in Living 
Matrices of  the Traditional Space, București, 
Paideia 2002.
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spațiul b interior ‒ spațiu deschis, public, 
expozițional, nod de tranzit și distribuție; în calitate 
de vizitatori îi observăm limitele și organizăm 
direcția de mișcare, ca studenți (care ocupăm 
acest spațiu doar câțiva ani) ai acestei instituții, 
raportul se modifică substanțial, regăsim ceva 
„de acasă”, comun, în sensul că anonimatul 
străzii se transformă, se alchimizează, 
raporturile devin mai transparente. Aici trebuie 
să ne distribuim aproape ca în spațiul stradal, 
dar în același timp suntem într-o ierarhie 
dincolo de incipiență, într-o relație cu ceilalți și 
cu spații în care știm că nu avem acces decât în 
anumite calități pe care le posedăm. 

Apare aici o dimensiune nouă față de stradă, 
putem fi din nou văzuți de sus, însă din același 
spațiu limitat în care suntem prezenți, corporal 
mai aproape, căutăm figuri cunoscute. este 
primul sentiment de comuniune (or lipsa 
acestuia era acută în perioada comunistă) 
într-un spațiu folosit pentru expuneri, expoziții, 
evenimente. 
O piață interioară în care ne simțim protejați și 
putem să ne expunem către o societate care ne 
înțelege, mai concret către o parte a ei.  

spațiul c interior ‒  sălile de clasă; spațiu limitat 
mult mai clar, măștile necunoscute devin mai 
mult decât familiare, spațiul devine accentuat 
privat, în sensul de „al nostru”. Chiar dacă 
nu mai există un „loc” al nostru într-o bancă 
„a noastră”, totuși spațiul se lasă în acest caz 
ocupat, mai mult decât în cele anterioare, este 
perceput zilnic, căutat în fiecare detaliu.

spațiul D grădinile interioare ‒ spații înspre 
care se deschid cele mai sus menționate, sălile 
de clasă, dar care sunt comune mai multora 
dintre acestea. este când opac, când vizibil, 
transparent sau luminos, colorat și texturat 
implicit sau explicit... Cu siguranță este 
văzut doar din anumite unghiuri, studiate de 

As students (temporary inhabitants of  this 
building), the relation is completely different, 
as we find something familiar in this space, we 
feel “at home” in the sense that the anonymous 
space of  the street is left behind and our 
connection with the building becomes more 
transparent. Here, we are arranged in a manner 
similar to the street mood, but, at the same time, 
we are part of  a solid hierarchy, in a relationship 
with other people and with spaces we can access 
only as members of  this institution. 

This dimension is different from that given by 
the street, we can be observed from above, but in 
this limited space we inhabit with our bodies, we 
look for familiar spaces. This triggers a feeling 
of  communion (whose absence was dramatic 
during the communist period) in a space used 
for exhibitions and public events. This works 
as an inner yard, a public square where we feel 
protected and can connect with a community of  
people who understand us well. 

space C inside ‒  the classrooms; a clearly limited 
space, where unknown faces become familiar. 
The space turns into a private area, something 
that “belongs to us.” even if  there is no 
“place” or desk which is “ours”, the space can 
be occupied, more than the previous spaces, 
because it is perceived daily, investigated in the 
most minute detail. 

space d the inner gardens ‒ spaces which 
welcome all the others, opening towards them, 
with several clasrooms sharing a garden. It 
is a visible, transparent, luminous, coloured 
space, implicitly or explicitly shaped. It can 
be seen only from certain angles, designed by 
the architect to appear in front of  us when 
we expect it least, or when we need to find 
privacy. This withdrawal occurs in the meeting 
points the university gardens become, like 
public squares of  exchanges, semi-private 

ro en
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Corpul înalt al Universitații vedere dinspre 
Parcul Rozelor, nedatată
Arhiva fam. Fackelmann

The University tower; view from the Roses 
Park, undated.
The Fackelmann family archive
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arhitect să apară atunci când nu ne așteptăm, 
sau atunci când avem nevoie să ne retragem. 
Această retragere se produce în locuri ale 
confluențelor, grădinile Universității devin piețe 
interioare ale schimburilor, spații semiprivate 
ale manifestărilor aflate într-o lume a ideilor, 
a unui demers formator. Dacă observăm 
faptul că, formal, aceste piețe interioare sunt 
pătrate, adică extrem-statice, întărim major 
ideea de conștiență a arhitectului. Putem fi 
siguri că fiecare dintre aceste spații întru are și 
semnificația unui pol care coagulează întâlnirea 
sau ideea de axis mundi multiplicat. Umberto 
eco credea că „avem nevoie de spații ale 
negocierii”, iar Fackelmann a intuit un răspuns 
la această credință și a decupat în spațiul infinit 
spații finite care o îndeplinesc cu subtilitate.

spațiul de acces este și zona de întâlnire, 
spațiul oficial prin care „casa” te primește și care 
adăpostește expoziții, manifestări teatrale sau 
lansări de carte, adică practici ale coagulării, 
ale negocierii, ale comunicării. La rândul său 
aula magna este un spațiu care comunică din plin 
cu cel anterior, face parte și nu face parte din 
acesta. În el putem aduce în discuție ideea de 
grad de intimitate a spațiului public, susținută de 
Hannah Arendt.

spaces where ideas are expressed and shared, 
in an inspirational approach. If  we also notice, 
as a matter of  form, that these spaces are 
square-shaped, i.e. extreme-static, we further 
acknowledge the architect’s intention. We can be 
certain that each of  these inner spaces is an pivot 
which confirms the impression of  a multiplied 
axis mundi. Umberto eco believes that “we need 
spaces of  negotiation” and Fackelmann came 
with a response to this belief  and selected, in the 
infinite space, a number of  finite spaces which 
strive to accomplish this mission. 

the access space is also the meeting point, 
the official space where the building becomes 
the “home” welcoming you, hosting exhibitions, 
theatre performances, or book launches, which 
are all practices of  cohesion, negotiation, and 
communication. In its turn, Aula magna is a space 
which fully communicates with the previous 
one, being and not being part of  it. This is the 
perfect place where we can meditate about the 
degree of  intimacy of  the public space, an idea 
put forward by Hannah Arendt. 

ro en
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Aula Magna privire exterioară, nedatată
Arhiva fam. Fackelmann

The Aula Magna, view from the outside, undated.
The Fackelmann family archive
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Claudiu Toma este arhitect, asistent 
universitar la Facultatea de Arhitectură 
a Universității Politehnice din 
Timișoara. este partener în cadrul 
biroului de arhitectură Parasite Studio, 
ale cărui proiecte au fost prezentate în 
diverse reviste de profil din România, 
China, Coreea, Japonia etc. În anul 
2002 a făcut parte din echipa care 
a câștigat concursul național de 
arhitectură pentru studenți Arhitectura 
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Arhitecților din România, Institutul 
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Arhitecților din România și Fundația 
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A fost nominalizat sau a câștigat o serie 
de premii la concursuri de arhitectură 
naționale și internaționale, dintre care 
reținem premiul al doilea la concursul 
de arhitectură Pilkington Glass House, 
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la numeroase expoziții, printre care: 
International Architectural Modelfestival 
KEK - 100 rooms 100 models (Budapesta, 
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is a partner of the architecture studio 
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which won the students’ national 
contest in architecture, Architecture as a 
Resource, organized by the Romanian 
Architects’ Union, the Romanian 
Cultural Institute in Berlin, the 
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SIMeTRIA Foundation and was 
a Romanian delegate at the World 
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Board in Berlin. 

He was nominated and won a series of 
awards at national and international 
architecture competitions, among 
which the second prize at the 
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International Architectural Modelfestival KEK 
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Venit în urma unei comenzi a 
Ministerului Învățământului, 
proiectul de construcție a 
Universității din Timișoara a 

avut șansa să angreneze o echipă relativ tânără 
și care, influențată de ideile moderniste, s-a 
străduit să impună soluții arhitectonice și 
tehnice deosebite pentru epocă.

Arhitectul Hans Fackelmann a încercat, pe 
parcursul proiectului, să implementeze idei din 
arhitectura contemporană. Astfel, exemplele 
moderniste vehiculate și care se citesc în 
intențiile soluției sunt, printre altele, clădirea 
UNeSCO din Paris, a arhitecților Bernard 
Zehrfuss, Marcel Breuer și a inginerului Pier 
Luigi Nervi, respectiv l’Unité d’Habitation, 
din Marseille, a lui le Corbusier. Cunoscând 
în special tendințele arhitecturii moderniste 
franceze, arhitectul a încercat să le introducă 
într-un proiect pe care l-a considerat exemplar. 
Dacă în proiectele ulterioare arhitectura lui 
Hans Fackelmann se apropie mai mult de 
expresia brutalist-expresionistă a arhitectului 
francez le Corbusier din ultima perioadă de 
creație, sau a arhitectului italian Carlo Scarpa 
(de exemplu biserica catolică din Dumbrăvița 
sau biserica catolică din Orșova), în această 
lucrare transpar clar ideile modernist-
funcționaliste.

Proiectul cunoaște mai multe variante de 
soluție, variante studiate în fazele incipiente 
prin machete, desene și schițe pentru variantele 
de structură. Din păcate, perioada politică 
respectivă nu a permis transpunerea în realitate 
a tuturor ideilor inițiale. 

Being initiated as a result of  an order from 
the Ministry of  education, the project of  

building the University of  Timișoara had the 
chance to involve a team of  relatively young 
people, who, influenced by the modernist ideas, 
did their best to impose architectonic and 
technical solutions which represented something 
new for that period.

The architect Hans Fackelmann tried, during 
the project, to implement ideas from the 
contemporary architecture. Thus, the modernist 
examples which were disseminated and which 
are reflected by the intentions of  the solution 
are, among others, the UNeSCO building in 
Paris, of  the architects Bernard Zehrfuss, Marcel 
Breuer and of  the engineer Pier Luigi Nervi, 
respectively l’Unité d’Habitation, in Marseille, 
belonging to le Corbusier. Being especially 
aware of  the tendencies displayed by the French 
modernist architecture, the architect tried to 
integrate them in what he considered to be 
an exemplary project. If, in the later projects, 
Hans Fackelmann’s architecture is closer to the 
brutalist-expressionist type of  expression specific 
to the French architect le Corbusier in his last 
period of  creation, or to the Italian architect 
Carlo Scarpa (for example, the Catholic church 
in Dumbrăvița or the Catholic church in 
Orșova), in this work the modernist-functionalist 
ideas are evident.
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După aprobarea soluției, corpul înalt, care avea 
inițial parterul liber, este închis parțial, arhitectul 
reușind să păstreze totuși un gol în zona 
accesului principal. 
De asemenea, spațiile generoase de circulație 
și spațiile comune proiectate după exemplele 
internaționale sunt mult reduse din punct de 
vedere al gabaritului, din motive economice.

Pentru faza de execuție, proiectul a fost 
segmentat în cinci tronsoane: primele trei împart 
corpul principal jos, al patrulea constituie 
corpul înalt, iar al cincilea, corpul aulei magna. 
Tot împreună cu acest proiect se realizează și 
corpul Facultății de Sport, plasat în dreapta 
ansamblului.

Studiul făcut asupra elementelor proiectului 
denotă o atenție deosebită acordată 
volumului major atât din punct de vedere 
compozițional, cât și la nivelul planimetriei și 
elementelor secundare. Unele dintre intențiile 
compoziționale și schemele ordonatoare folosite 
sunt evidente, altele se lasă intuite în materialele 
studiate, subliniind rigoarea modului de lucru în 
acest proiect.

este cunoscut faptul că proiectul a suferit o serie 
de modificări de gabarit și funcțiune în urma 
aprobărilor politice, modificări care au redus 
„generozitatea” spațială imaginată de arhitect. 
Totuși, chiar după ajustarea conform normelor 
în vigoare în România de la acel moment, 
clădirea rămâne una dintre cele mai spațioase și 
generoase din punct de vedere al dimensiunii și 
configurării spațiale.

Din punct de vedere compozițional, volumul 
se compune din corpul jos, având trei nivele 
la fațada posterioară și patru spre fațada 
principală, între care sunt introduse cele patru 
curți ce formează spații de creație în aer liber 
pentru Facultatea de Arte, având rol și în 

The project undergoes several variants, which 
are studied in preliminary stages by means of  
models, drawings and sketches regarding the 
potential structure. 
Unfortunately, that political period did not allow 
all these initial ideas to become a reality. After 
the approval of  the solution, the tower, whose 
ground floor was initially open, is partially 
closed, but the architect manages to preserve an 
empty space in the area of  the main entrance. 
Additionally, the generous circulation routes and 
the common spaces designed according to the 
international examples are much more reduced 
from the point of  view of  the size, for economic 
reasons.

For the execution phase, the project was 
segmented into five bodies: the first three 
referring to the downstairs space of  the main 
unit, the fourth regards the building of  the 
tower, and the fifth one, the unit of  Aula Magna. 
Together with this project, the building of  the 
Faculty of  Sports, placed on the right side of  the 
complex, is also raised.

The study of  the project elements reveals the 
special attention given to the major volume 
both from a compositional perspective, and at 
the level of  planimetry and of  the secondary 
elements. Some of  the compositional intentions 
and the ordering schemes that were used 
are obvious, others are inferred from the 
studied materials, pointing to the rigorousness 
characterizing the manner of  working in this 
project.

It is a well known fact that the project 
underwent a series of  size and functional 
modifications as a result of  the political 
interventions, modifications which reduced the 
spatial “generosity” imagined by the architect. 
However, even after the adjustment according 
to the norms existing in Romania at that time, 
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iluminarea naturală. Compoziția volumetrică 
este echilibrată în stânga accesului de corpul 
înalt, având parter și șapte etaje, plasând în 
axul intrării descentrate volumul masiv al 
amfiteatrelor.

Structura de rezistență este parte integrantă 
a acestui proiect, reușită datorată conlucrării 
între echipele de arhitecți și ingineri. Unele 
dintre soluțiile propuse sunt absolut noi pentru 
România în acel moment.

Dacă la corpul principal, paralel cu bulevardul 
Vasile Pârvan, se remarcă eleganța și 
rigurozitatea structurii de rezistență care 
definește spațiile interioare și ritmează fațada, în 
întregul ansamblu se distinge structural corpul 
înalt (al inginerului Decebal Anastasescu) și 
corpul amfiteatrelor, orientate perpendicular pe 
bulevard. O notă deosebită o dau ansamblului 
cele două acoperișuri din pânze subțiri de beton, 
al aulei magna, respectiv al Facultății de Sport. 
Corpul jos este compus din volume diferite 
ca înălțime, având patru nivele spre fațada 
principală și două nivele către cea posterioară. 
Acesta se aliniază clădirii existente de la care 
preia gabaritul și ritmul golurilor. 

Planimetria acestor tronsoane denotă ordonarea 
compozițională pe pătrat și proporționarea 
cu ajutorul dreptunghiul de aur sau folosind 
„radical din doi”. Regula se remarcă atât 
la compoziția volumului major, la spațiile 
interioare și curțile de lumină create, cât și în 
diviziunea funcțională și structurală a spațiului 
interior.

Accesul este plasat asimetric în volumul major, 
spațiul principal al holului fiind de forma unui 
pătrat cu dimensiunea curților adiacente. 
Spațiul accesului devine locul în care se 
întâlnesc toate sistemele structurale principale 
ale clădirii, compoziția lor definind zone 

the University continues to represent one of  the 
most spacious buildings, which is remarkable 
through the generosity of  its dimension and its 
spatial configuration.

From a compositional perspective, the volume 
is made up of  the lower building, having three 
levels to the posterior façade and four to the
main façade, and, between them, there are the 
four patios which constitute outdoor creation 
spaces for the Faculty of  Arts, being also 
important for the natural illumination. The 
volumetric composition is balanced at the left 
side of  the access area by the tower, which has 
ground floor and seven levels, placing on the 
axle of  the decentred entrance the huge volume 
of  the amphitheatres.

The supporting structure is a successful part of  
this project, due to the cooperation between the 
team of  the architects and that of  the engineers. 
Some of  the proposed solutions were absolutely 
new for Romania at that time.

If, in the main building unit, parallel with Vasile 
Pârvan boulevard, we notice the elegance and 
the rigour of  the supporting structure which 
defines the interior spaces and gives a sense of  
rhythm to the façade, in the whole ensemble, 
we can structurally distinguish the tower (of  the 
engineer Anastasescu Decebal) and the unit of  
the amphitheatres, orientated perpendicular 
to the boulevard. A special effect is given to 
the ensemble by the two roofs made up of  
thin concrete canvas, that of  Aula Magna, 
respectively that of  the Faculty of  Sports. The 
lower building unit is made up of  volumes of  
different heights, having four levels to the main 
façade and two levels to the posterior one. This 
unit is aligned with the existing building, from 
which it takes over the size and the rhythm of  
the empty spaces. 
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Foaierul, et. 1, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, first floor, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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Foaierul, et. 1, după restaurare, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, first floor, after restoration, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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Secțiune prin tronsonul II și V (foaier și 
Aula Magna), vectorial
Vitamin Architects

Vectorial cross section of segments II 
and V (the foyer and the Aula Magna).
Vitamin Architects
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diferite și dirijând circulația. În zona de acces se 
păstrează structura de rezistență care ritmează 
fațada, închizând spațiul de acces și circulația 
spre subsol. Următoarea zonă structurală este 
definită ca un spațiu static, în care lumina 
naturală lipsește, senzație creată de cei patru 
stâlpi principali de secțiune pătrată, care 
definesc în plan, prin așezarea lor, un pătrat. Al 
treilea tip structural se găsește în zona curților 
de lumină. Aici, pe una dintre direcții se preia 
așezarea structurii de rezistență de pe conturul 
curților. Pe cealaltă direcție, structura definește 
trei modalități de circulație, două laterale, spre 
scările principale aflate către curțile de lumină și 
una centrală, majoră, spre amfiteatrul principal. 
Holul devine cel mai prețios spațiu al clădirii, 
atât prin aceste secvențe în parcurgerea sa, cât 
și prin detaliile folosite, printre care se remarcă 
balustradele cromate și configurația treptelor. 
Capetele acestui traseu sunt constituite pe de o 
parte de copertină, singurul element asimetric al 
acestui traseu care, odată condus în interior, se 
subordonează în întregime regulilor compoziției 
simetrice și se încheie cu corpul aulei magna. 

Copertina asimetrică de deasupra accesului face 
parte în același timp din ansamblul volumelor 
fațadei principale, din corpul vechi, extins și, 
pe de altă parte, din corpul înalt. În compoziția 
generală a ansamblului se remarcă, pe lângă 
axialitatea echilibrată liber a direcției de acces, 
o a doua componentă axială, dominată de 
serialitatea înșiruirii curților interioare.

Perpendicular pe axul principal al accesului 
se află axul compozițional al celor patru curți 
de lumină. În dreapta accesului sunt trei curți 
pătrate în plan, iar în stânga acestuia, articulând 
în același timp volumul înalt, se află o curte 
de forma dreptunghiulară – dimensiunea 
dreptunghiului de aur. Corpul înalt este așezat 
și dimensionat după regula aceleiași proporții, 
plecând de la pătratul de bază, constituit de 

The planimetry of  these building sections 
denotes the ordering of  the composition on 
the square and the proportioning with the 
help of  the golden rectangle, or using „square 
root of  two”. This rule is obvious both in the 
composition of  the major volume, in the interior 
spaces and in the patios of  light that were 
created, and in the functional and structural 
division of  the interior space.

The access area is placed asymmetrically in the 
major volume, the main space of  the hall having
 the shape of  a square with the dimension of  the 
adjacent patios. The access route becomes the 
meeting point for all the main structural systems 
of  the building, their composition defining 
different zones and directing circulation. The 
access area preserves the supporting structure 
which gives a sense of  rhythm to the façade, 
closing the access space and the circulation to 
the underground. The next structural area is 
defined as a static space, in which the natural 
light is missing, a feeling aroused by the four 
main square pillars, which create, by their 
arrangement, a square. The third structural 
type is found in the zone of  the patios. Here, 
on one of  the directions, the positioning of  the 
supporting structure is taken from the contour 
of  the patios. On the other direction, the 
structure defines three circulation possibilities, 
two of  which are lateral, to the main stairs 
situated near the patios of  light, and one is 
central, major, near the main amphitheatre. 
The hall becomes the most precious space of  
the building, both through these stages involved 
in its crossing, and through the details that 
were used, among which we must mention 
the chromed railings and the configuration 
of  the stairs. The extremities of  this route are 
represented, on the one hand, by the dome, 
the only asymmetrical element of  this route, 
which, once taken to the interior, is completely 
subordinated to the rules of  the symmetrical
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Aula dinspre str. Oltului, cu tâmplărie 
modifi cată, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The Aula viewed from the Olt Street, 
with new woodcrafting, 2009. 
Photo by Mihai Botescu
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golurile pătrate. Dimensionarea generală și 
compartimentarea interioară urmează precis 
sistemul de proporții, fapt evident atât în plan 
cât și în secțiune și volumetrie.

Structura de rezistență completează firesc 
compoziția volumelor. ea devine un sistem 
ordonator al spațiului interior, definind și 
dimensionând precis zonele funcționale majore, 
urmărind riguros sistemul de proporții folosit. 
Citind planul, se observă cum întotdeauna în 
axul central al spațiilor majore se află un gol, 
regulă ce definește axe parțiale de simetrie de 
factură clasică.

Corpul înalt, inspirat din principiul volumetric 
al clădirii UNeSCO din Paris, urma, în soluția 
inițială, să „plutească” peste teren, ridicat 
pe o structură de stâlpi înclinați, asemenea 
modelului. După modificarea propunerii 
parterului complet liber, echipa de proiectare 
a încercat să păstreze impresia de „plutire” a 
volumului doar în preajma accesului, articulând 
astfel cele două volume intersectate. 
Astfel ideea de continuitate a fațadei principale 
și a spațiului pietonal și public se păstrează doar 
parțial în soluția finală. 

Corpul înalt al Universității din Timișoara a 
fost prima clădire social culturală cu structură 
din beton armat din România calculată să facă 
față și riscurilor seismice. Soluția structurală 
cunoaște câteva variante, optându-se, în final, 
pentru o variantă în cadre și datorită flexibilității 
ulterioare din punct de vedere funcțional. 
Proiectantul pe partea de structură a tronsonului 
corpului înalt, inginerul Decebal Anastasescu, 
a calculat întreaga structură la seism, fapt nou 
într-o perioadă în care nu era realizată harta de 
zonare seismică și încă nu apăruseră normele de 
calcul, mai ales datorită faptului că orice surplus 
de material era nedorit din punct de vedere 
economic. Alegerea făcută s-a dovedit în cele 
din urmă corectă, iar structura este una viabilă 
și la ora actuală.

composition and ends with the building unit of  
Aula Magna. 

The asymmetrical dome above the access area 
is simultaneously part of  the ensemble of  the 
volumes belonging to the main façade, of  the 
old, extended, building unit, and, on the other 
hand, of  the tower. In addition to the balanced 
axiality of  the access route, another feature 
which is notable in the general composition of  
the complex is represented by a second axial 
component, dominated by the seriality and the 
succession of  the patios.

Perpendicular to the main axle of  the access, 
there is the compositional axle of  the four 
patios. At the right of  the access, there are 
three square yards, and, at its left, articulating, 
at the same time, the high volume, there is a 
rectangular yard – the dimension of  the golden 
rectangle. The tower is located and dimensioned 
according to the rule of  the same proportion, 
starting from the basic square, constituted by the 
square empty spaces. The general dimensioning 
and interior division closely follow the system 
of  proportion, which is obvious both in the 
horizontal plane, and from the section and the 
volumetric perspective.
The supporting structure naturally completes 
the composition of  the volumes. It assumes 
the role of  an ordering system for the interior 
space, defining and dimensioning with clarity 
the major functional areas, closely following the 
system of  proportion that was used. Studying 
the plan, we notice that, in the central axle of  
the major areas, there is always an empty space, 
a rule which defines partial axes characterized 
by a classic type of  symmetry.

In the initial plan, the tower, inspired by the 
volumetric principle of  the UNeSCO building
 in Paris, was meant to “float” above the ground, 
being raised on a structure of  leaning columns, 
just like its model.
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Sala de sport, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The sports hall, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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Secțiuni prin tronsoanele IV, II, V
Arhiva fam. Fackelmann

Cross section of segments IV, II, V.
The Fackelmann family archive
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After the modification of  the initially proposed 
completely open ground floor, the design team 
tried to preserve the impression of  the “floating” 
volume only around the entrance, thus 
articulating the two intersected volumes. In this 
way, the intended continuity of  the main façade 
and of  the pedestrian and public space is only 
partially reflected by the final solution. 

The tower of  the University of  Timișoara was 
the first social-cultural edifice in Romania to 
have a reinforced concrete structure, calculated 
to be able to face seismic risks. even if  the 
structural solution went through several variants, 
a framed structure was finally opted for, because 
it presented the additional advantage of  later 
functional flexibility.

The planner of  the structural part of  the tower, 
engineer Decebal Anastasescu, calculated the 
whole structure to be earthquake-proof, and this 
approach represented an element of  novelty 
in a period in which there were no seismic 
hazard maps and the norms for earthquake 
risk calculations had not been elaborated yet, 
especially considering the fact that any excess 
material was undesirable from an economic 
perspective. The selected option finally proved 
to be a good one, and the structure is viable 
even at the present moment. Giving careful 
consideration to the image of  the façade which 
is made rhythmical by the supporting structure, 
the architect proposes that the perimetral pillars 
should be made thinner towards the exterior, 
a fact accepted by the structure engineer in 
the spirit of  a complete solution. We must also 
mention here the contribution made to the 
realization of  the tower by the architect Sorin 
Gavra, who was to design, later on, Olimpia 
Hall in Timișoara.

Atent la imaginea fațadei ritmate de structura 
de rezistență, arhitectul propune subțierea 
stâlpilor perimetrali spre exterior, fapt acceptat 
de inginerul de structură în spiritul unei soluții 
complete. Trebuie menționată aici și contribuția 
arhitectului Sorin Gavra (care va proiecta, mai 
apoi, Sala Olimpia din Timișoara), la realizarea 
tronsonului corpului înalt.

Plecând de la dimensiunea dată de curțile de 
formă pătrată, lățimea corpului de clădire 
longitudinal este stabilită prin relația cu 
proporțiile dreptunghiului de aur. Compoziția 
planimetrică pleacă de la această dimensiune 
care devine latura unui pătrat în definirea 
spațială și structurală. O treime din această 
latură dictează pasul structurii de rezistență.

Dacă lățimea fațadei scurte este dată de 
dimensiunea amintită mai sus, fațada principală 
a volumului înalt se dimensionează folosindu-
se două pătrate. Diagonalele acestor pătrate 
dictează atât pasul golurilor principale cât și 
compoziția de goluri pe partea plină a fațadei. 
În secțiune, plasarea celor două volume 
principale – cel înalt și volumul major jos – pare 
ordonată de proporția diagonalei pătratului 
principal. De asemenea se observă cum lățimea 
secțiunii volumului jos poate fi aproximată la 
intersecția diagonalelor pătratului minor din 
compoziția fațadei, deci o optime din lungimea 
fațadei înalte.

Urmând mai departe sistemul de proporționare, 
golurile sunt dimensionate după aceleași reguli. 
Forma, proporția și distribuția golurilor sunt 
foarte asemănătoare imobilului din Marsilia, 
lăsând impresia unui studiu special în acest sens.
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Starting from the dimension given by the 
square-shaped yards, the width of  the 
longitudinal building unit is established in 
relation to the proportions of  the golden 
rectangle. The planimetric composition starts 
from this dimension, which becomes the side of  
a square in the spatial and structural definition. 
One third of  this side dictates the span of  the 
supporting structure.

If  the width of  the short façade is given by the 
above mentioned dimension, the main façade 
of  the high volume is sized using two squares. 
The diagonals of  these squares determine 
both the span of  the main empty spaces, and 
the composition of  the empty spaces on the 
full side of  the façade. In section, the location 
of  the two main volumes – the high one 
and the major lower volume – seems to be 
dictated by the proportion of  the diagonal of  
the main square. Additionally, we notice that 
the width of  the section of  the lower volume 
can be approximated at the intersection of  
the diagonals of  the minor square from the 
composition of  the façade, thus representing 
an eighth of  the length of  the high façade. 
Following the proportioning system, the empty 
spaces are dimensioned according to the same 
rules. The shape, the proportion and the 
distribution of  the empty spaces are very similar 
to those presented by the edifice in Marseille, 
creating the impression of  a thorough study in 
this respect.

The whole building of  the West University 
in Timișoara, from the major volumes to the 
smallest details, among which we must mention 
the iron and the wood works, represent a unitary 
architectural work, in which the compositional 
rules are closely followed, and the details are 
subordinated to the main architectural idea.  

enÎntreaga clădire a Universității de Vest din 
Timișoara, de la volumele majore și până la 
ultimele detalii, între care ar trebui amintite 
elementele de feronerie sau tâmplăria, constituie 
un obiect arhitectural unitar, în care regulile 
compoziționale sunt atent urmate, detaliile fiind 
subordonate ideii principale. 

Project 5060. West University of  Timișoara
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Ca gen artistic, decorația murală se 
plasează la graniță artelor vizuale, 
posedând complexitatea unei 
interfețe: pe de o parte, ea trebuie să 

respecte rigorile legilor arhitecturii, pe de alta, 
cată să-și păstreze energia interioară pe care i-o 
conferă legile imanente ale plasticității. 

În cazul arhitecturii lui Hans Fackelmann, 
rolul decorației murale nu este unul secund, 
minor ori adiacent. În ampla orchestrație a 
compoziției arhitecturale, Fackelmann a mizat 
pe sonoritatea puternic personalizată a vocii 
artei monumentale ca pe un punct forte al 
dinamicii savant construite la intersectarea 
energiilor materiei, luminii și umbrei deopotrivă. 
Clădirea Universității din Timișoara, ridicată în 
primii ani ai deceniului șapte, operă de referință 
a arhitectului Hans Fackelmann1 valorifică, prin 
recursul la un parteneriat inteligent și sensibil, 
potențialul virtuților plastice ale materiei care 
se lasă construită și plasticizată de idee. În 
mod firesc, o gândire avangardistă în plan 
arhitectural reclamă aceeași atitudine în planul 
artei monumentale. 

O primă etapă a decorației se realizeează în 
anul 1966, când Ștefan Szőnyi a finalizat marele 
mozaic din piatră naturală (300 de mp) de pe 
fațada nordică a corpului înalt al Universității2. 
Deși figurativă, lucrarea este gândită în limbajul 
specific artei monumentale. Suficient de discretă 
ca prezență plastică în raport cu amplitudinea 
volumului arhitectural, lucrarea reușește să 
înscrie în rigurosul joc arhitectonic o notă de 
fluiditate contrapunctică și să îl pună și mai mult 
în valoare.

As an artistic genre, mural decoration sets 
itself  within the borderline of  visual arts, 

being endowed with an interface complexity: 
on the one hand, it is rigorous, as it has to abide 
by the laws of  architecture and, on the other, it 
seeks to keep an inner energy prompted by the 
immanent laws of  plasticity.

As far as Hans Fackelmann’s architecture is 
concerned, the role of  mural decoration is 
second to none and definitely not minor or 
adjacent. As for the architectural composition, 
Fackelmann put his bet on the sonority of  the 
voice of  monumental art as a strong point 
within the carefully constructed representation 
of  the intricate mix of  matter, light and shadow. 
The building of  the University of  Timișoara, 
erected in the first decades of  the 1970s, a 
referential point in the architecture of  Hans 
Fackelmann1 puts forth, by resorting to clever 
and sensitive combinations, the entire visual 
potential of  the matter which allows itself  to 
be built into an idea. As you would expect, an 
avant-garde in architectural thinking brings 
about the same attitude when it comes to 
monumental art.

A first decorative stage takes place in 1966, 
when Ștefan Szonyi completed the great natural 
stone mosaic (300 square meters) on the north 
façade of  the tower of  the university2.
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Intrarea principală, nedatată
Arhiva fam. Fackelmann

Main entrance, undated.
The Fackelmann family archive
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Foaier, decorație murală, partea dreaptă
Autor: Romul Nuțiu
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, right-side mural.
Author: Romul Nuțiu.
Photo by Mihai Botescu
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Dubla verticală figurativă, amplificată prin 
segmente canelate, care se văd acum doar în 
fotografiile din acea perioadă, contrabalansează 
puternicul accent orizontal, suspendat asemeni 
unei aripi în zbor, al copertinei de la intrarea 
principală în Universitate. Deși executat din 
piatră naturală, deci în tonuri grisaille, mozaicul 
arată astăzi ca un camaieu sumar, în care mai 
pot fi citite doar contururile mari. Nu este o 
mare pierdere din punctul de vedere al efectului 
vizual, gradul de abstracție al compoziției 
câștigând, prin epura bidimensională, în 
coerența acroșului la planeitatea murală. Prin 
pierderea detaliilor, este pus și mai bine în 
valoare raportul bine echilibrat dintre plin și gol, 
dintre liniile de forță statice și cele dinamice. 
Compoziția este vertical axială, ceea ce-i conferă 
un anume aer hieratic, care înfruntă timpul și o 
menține în actualitate ca soluție monumentală. 
Protagoniștii ei sunt Mihai eminescu și Nicolae 
Bălcescu, personalități de seamă ale culturii 
românești, reprezentați în chip de cavaleri 
romantici, „pururi tineri, înveșmântați în 
manta(ua)” arzătoare a Verbului rostit în 
intervalul dintre istorie și poezie. Trebuie ținut 
cont că proiectul a fost imaginat în 1964, deci 

Although figurative, the work is conceived in the 
specific language of  monumental art. Discreet 
enough as a visual presence, compared to the 
ampleness of  architectural volume, the work 
manages to inscribe, in the rigorous architectural 
game, a note of  counterpointing fluidity, in 
order to valorize it better. The double figurative 
vertical line, amplified by fluted segments, 
now visible only in photos from that period, 
counterbalance the strong horizontal accent of  
the University’s main entrance dome, suspended 
like a wing in flight. Although made of  natural 
stone, therefore bearing grisaille tones, the mosaic 
looks today like a sketchy camaïeu, in which 
only the larger contours can be read.

It is not a great loss from the perspective of  
the visual effect, as the composition’s degree of  
abstraction gains, through the bi-dimensional 
structure more coherence at the level of  the 
acroche to the mural smoothness. By losing 
details, the balance between fullness and 
emptiness, static and dynamic force lines is 
even more obvious. The composition is an axial 
vertical one, which gives it a certain hieratical 
aura, one that defies time and keeps it present 
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expresia plastică la care a recurs Szönyi s-a ținut 
la distanță de imperativele realismului socialist, 
reușind, probabil, și sub influența purismului 
stilistic al lui Fackelmann, să rămână în limitele 
unui bun simț și bun gust necorupt în esența 
expresiei lui plastice.

O altă prezență plastică în corpul central al 
Universității este amplul mozaic parietal de la 
etajul întâi, ai cărui autori sunt reputații artiști 
plastici timișoreni Luca Adalbert și Leon Vreme. 
Ritmul său amplu, cu o cadență specifică artei 
monumentale, pune în valoare în mod fericit 
un capăt de perspectivă la care privirea accede 
abrupt, urcând scările spre Aula Magna. Gândit 
în registru cromatic rece, aproape monocrom, 
acest mozaic ar necesita o împrospătare a 
tonurilor, pentru a i se reda strălucirea inițială.

Cea mai semnificativă decorație murală a 
Universității de Vest din Timișoara este însă 
cea din holul corpului central. Splendida 
dialectică a luminii și umbrei imaginată de Hans 
Fackelmann a necesitat o decorație plastică pe 
măsură, cu virtuți metaforice specifice operei 
deschise3. Compoziția trebuia să personalizeze 
în mod imperativ un topos intermediar, tranzitiv, 
un interval dinamic dintre spațiul exterior și cel 
interior, dacă e privit pe orizontală, și dintre 
nivelul întâi și nivelul al doilea, dacă e privit pe 
verticală.

Prezența inefabilă a luminii reclama o tectonică 
puternică a materiei plastice, concepută de un 
artist cu o gândire avangardistă, plurivalentă, 
deschis spre experiment și interdisciplinaritate. 

as a monumental solution. Its protagonists 
are Mihai eminescu and Nicolae Bălcescu, 
remarkable personalities of  Romanian culture, 
presented as Romantic knights, ”forever young, 
wrapped in the (burning) mantle” of  language 
uttered in the interval between history and 
poetry. 
It must be taken into account that the project 
was designed in 1964, therefore Szönyi’s visual 
expression took distance from the imperatives 
of  social realism, managing, probably under the 
influence of  Fackelmann’s stylistic purism, to 
stay between the limits of  common sense and 
good taste, keeping the essence of  their visual 
expression uncorrupted.   

Another visual presence in the main building 
of  the University is the vast mural mosaic on 
the first floor, created by the reputed Timișoara 
artists Luca Adalbert and Leon Vreme. Its ample 
rhythm, with a cadence specific of  monumental 
art, brings out in a fortunate manner an end of  
perspective abruptly coming into sight, as one 
climbs the stairs to the Aula Magna. Imagined 
in a cold, almost monochromatic register, this 
mosaic needs a freshening of  tones, in order to 
regain its initial brightness. 

However, the most significant mural decoration 
of  the University of  Timișoara is the one in the 
main hall. The marvelous dialectic of  light and 
shadow imagined by Hans Fackelmann needed 
a matching pictorial decoration, one having 
the metaphoric virtues of  the open work3.The 
composition had to personalize an intermediate 
space in an imperative manner – a dynamic 
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Ștefan Szönyi (n. 1913, Banloc, Timiș – d. 1968, 
Timișoara). A absolvit Academia de Belle 

Arte din Timișoara în 1937. Peste doi ani, la 
Paris, frecventează Academia Ranson. exersat 

predilect în zona artei monumentale, stilul 
său se caracterizează prin planuri arcuite, 

volume puternice, amplu tensionate. Viziunea 
sa, de tip romantic-expresionist în perioada 

interbelică, a făcut concesii realismului 
socialist, dar forța expresivă a limbajului său 

plastic a rămas la fel de viguroasă. Tema 
compoziției de pe fațada corpului înalt al 

Universitășii pare a fi inspirată din prima strofă 
a Odei (în metru antic), pe care Szönyi, ca spirit 
cultivat ce era, ar fi putut-o evoca în termeni 
plastici ca pe un act de credință al studenției: 

Nu credeam să-nvaț a muri vrodată;/ Pururi tânăr, 
înfășurat în manta-mi,/ Ochii mei nalțam visători la 

steaua/ Singurătății. (Mozaicului monumental al 
lui Szönyi îi este asociată și o legendă urbană, 
care se pare că circula în lumea studențească 
din epocă:  Eminescu întreabă: Unde sunt studenții 

noștri? Bălcescu răpunde: La Groapă!– Groapa fiind 
un local studențesc din zona proximă.)

Ștefan Szonyi (b. 1913, Banloc, Timiș – d. 
1968, Timișoara). He graduated from the 
Academy of  Fine Arts in 1937. After two 
years, he attended the Ranson Academy 
in Paris. Having mostly extensive practiced 
monumental art, his style is characterised by 
arched planes, powerful, tense volumes. His 
vision, of  the romantic-expressionist type in 
the inter-war period, though later influenced 
by socialist realism, kept its vigour when 
expressing his pictorial vision. The theme of  
the façade of  the tower of  the university seems 
to have been inspired by the first stanza of  
the Ode (in Ancient Meter) that Szönyi, well-read 
as he was, could have invoked in visual terms 
as a creed of  his student years: I never thought 
I would ever learn to die/Forever young, wrapped 
in my mantle,/I rose my dreaming eyes to the star/
Of  solitude./When suddenly you rose across my 
way/Suffering, you, so painfully sweet;/To the 
bottom I drank the voluptuousness/of  the ruthless 
Death.?Wretched I burn alive tormented like Nessus,/
Or like Herculesby his own harness poisoned/My fire 
can’t be quenched by all the waters/Of  the seas./By 
my own dream consumed, I’m whining.../On my own 
pyre I’m melting in flames,/Can I ever brightly revive/
From it like the Phoenix?/Let all the disturbing eyes, 
from my path now vanish,/To my bosom return, sad 
coldness;/So I can die in peace, to myself  give back/
The me.(Mihai eminescu, Poems, translated by 
Corneliu M. Popescu, Cartea Românească, 
1989; there is an urban legend associated to 
Szönyi’s monumental mosaic, it was circulating 
in the student circles of  the time: eminescu 
asks: Where are our students? Bălcescu replies: In the 
Pit! – the Pit being a student bar nearby.)

2

 Umberto eco, (n. 1932) căruia îi aparține 
acest concept fundamental al semioticii, 

aparține aceleiași generații de intelectuali ca 
și Hans Fackelmann (n. 1933) și Romul Nuțiu 

(n. 1932).

Umberto eco (b. 1932) coined this 
fundamental concept of  semiotics; he belongs 
to the same generation of  intellectuals as 
Hans Fackelmann (b. 1933) and Romul Nuțiu 
(b. 1932).

3
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Foaier, decorație murală, partea stângă
Autor: Romul Nuțiu
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, left-side mural.
Author: Romul Nuțiu.
Photo by Mihai Botescu



Cel care, în 1973, a câștigat cu proiectul său 
concursul jurizat la București de Comisia de 
Artă Monumentală a Consiliului Culturii4, 
organism care aviza toate lucrările importante 
din acea epocă, a fost Romul Nuțiu, artist plastic 
din generația puternicei avangarde timișorene 
de la sfârșitul anilor ‘60 și începutul anilor ‘70. 
Deoarece, însă, politica socialistă în domeniul 
culturii nu agrea afirmarea unui singur nume în 
zona marilor lucrări monumentale, proiectul a 
trebuit prezentat în tandem. Al doilea plastician 
a fost Gabriel Kazinczy, artist de orientare 
predilect constructivistă, la rândul său membru 
al grupărilor de avangardă artistică timișorene5. 
Proiectul aprobat în unanimitate de comisie 
și transpus pe pereții holului Universității îi 
aparține, însă, în întregime lui Romul Nuțiu, 
iar această opțiune se justifică perfect prin 
orientarea sa avangardistă de tip matierist. 
Se știe că Hans Fackelmann a acordat o 
importanță majoră parteneriatului cu artiștii 
plastici. Or Romul Nuțiu a abordat zona 
informalului din perspectiva dinamismului 
matierist încă din 1969, când a expus la Novi 
Sad șase lucrări avangardiste, asamblaje 
obiectuale așezate sub genericul Univers dinamic6. 

interval between the exterior and the interior, 
when contemplated at a horizontal level, and 
between the first and the second level, when 
contemplated at a vertical level.  

The ineffable essence of  light called for a 
strong tectonic of  pictorial matter, conceived 
by an artist having an avant-garde, plurivalent 
line of  thinking, open to experiment and in-
terdisciplinarity. Romul Nuțiu’s project won, 
in 1973, a competition where the jury was the 
Monumental Art Commission of  the Council 
of  Culture4, an authority that approved all the 
important works in that period. He was an artist 
of  the influential Timișoara avant-garde in the 
late 1960s and the early 1970s. But because 
the socialist cultural politics did not agree with 
promoting a single artist in the area of  great 
monumental works, the project had to be pre-
sented in tandem. The second artist was Gabriel 
Kazinczy, a member of  the Timișoara avant-
garde as well5, whose orientation was mainly 
constructivist. The project that was unanimously 
approved by the Commission and was brought 
to life on the University walls belongs entirely to 
Romul Nuțiu, and this option is perfectly justi-
fied by his mannerist avant-garde orientation. 

ro en
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Foaier, et. 1, după restaurare, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, first floor, after restoration, 2009.
Photo by Mihai Botescu
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 V. Andrei Pintilie, Tendances constructivistes dans 
l’art roumain contemporain, în „Revue Roumaine 

d’ Histoire de l’Art”, Série Béaux-Arts, 
București, editura Academiei, Tom xx, 1983; 

Ileana Pintilie, Creație și sincronism european, 
mișcarea artistică timișoreană în anii ’60 ‒ ’70, în 
„Arta”, 1992, nr 2, p. 14-15; Idem, Punctele 

cardinale ale mișcării artistice timișorene, 1960-
1996, în l Experiment în arta românească după 

1960, București, Centrul Soros pentru Artă 
Contemporană, 1997. 

 Tema a fost numită explicit cu acești termeni 
în 1975, atunci când pictorul a dat titlul 

expoziției sale personale de la galeria de artă 
Helios din Timișoara. Sintagma va deveni 

predilectă, asemeni unei mărci de stil și o va 
aborda în nenumărate soluții plastice de-a 

lungul întregii sale vieți de creator neobosit. 
Continuă să o facă și astăzi cu o putere 

imaginativă ce a câștigat mereu în exuberanță 
și vitalitate.

See Andrei Pintilie, Tendances constructivistes dans 
l’art roumain contemporain, n „Revue Roumaine 
d’ Histoire de l’Art”, Série Béaux-Arts, 
București, Academiei, Tome xx, 1983; 
Ileana Pintilie, Creation and Synchronicity in the 
Artistic Movement of  Timișoara in the 1960s and the 
1970s, in„Arta”, 1992, nr 2, p. 14-15; Idem, 
The Cardinal Points of  the Artistic Movement of  
Timișoara, in Experimentation in Romanian Art 
after 1960s, Bucharest, The Soros Centre for 
Contemporary Art, 1997. 

5

6

În convorbirea avută cu Romul Nuțiu în 
atelierul său din strada Caruso, am aflat că în 

componența acestei comisii, în mod salutar 
pentru artiștii și pentru arta monumentală 

românească a deceniului șapte, cei care aveau 
un cuvânt decisiv erau artiști ca Ovidiu Maitec 

sau Ion Sălișteanu.

In a conversation with Romul Nuțiu in his 
atelier on Carusostreet I found out that, 
salutarily for the artists and the Romanian 
monumental art of  the `70s, the ones that had 
a decisive word were artists like Ovidiu Maitec 
or Ion Sălișteanu.

4
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Foaier, mozaic parietal
Autori: Adalbert Luca și Leon Vreme, 2009
Fotografie: Mihai Botescu

The foyer, parietal mosaic.
Authors: Adalbert Luca and Leon Vreme, 2009.
Photo by Mihai Botescu



La recenta întâlnire din atelierul său, maestrul 
Romul Nuțiu ne-a oferit, colegului meu, 
arhitectul Dan Idiceanu și mie, o neașteptată, 
mare surpriză: cartonul original, cel din 1973, 
al compoziției murale transpuse în holul 
universității, adică Universul dinamic in nuce, 
în chip de gracil epitalam al întâlnirii dintre 
Epistemé și Ars. Transpuse în oglindă perfectă 
la scară monumentală în holul principal, cele 
două scene rezonează armonios, una părând 
ecoul subtil contrapunctic al celeilalte. Știința 
își etalează arsenalul pe peretele din partea 
dreaptă, a masculinității, conform textelor 
inițiatice, iar binomul umanist Artă-Literatură 
fuzionează într-o singură apariție plastică pe 
partea stângă, receptivă, a feminității. 

Compoziția cartonului original este modulară, 
cu câmpuri plastice organizate în spirit 
constructivist. Câmpul central este circular, 
centrat, echilibrat în maniera clasică, proiecție a 
unui astrolab sau a unui mecanism heliocentric. 
Sugestia sa metaforică orientează spre emblema 
cunoașterii și educației plenare, de tip umanist, 
en kyklos paideia.

extrem de interesantă este tehnica transpunerii 
parietale. Aici, incidența cu limbajul arhitecturii 
este nu doar congruentă, nu doar organic 
funcțională, ci generează un adevărat spectacol 
vizual. În pictură, artistul era deja consacrat, 
la acea vreme, ca reprezentant al avangardei 
românești în abordarea limbajului informal de 
tip matierist, generat de mișcarea magmatică a 

It is well known that Hans Fackelmann greatly 
favored partnerships with visual artists. Romul 
Nuțiu tackled the informal from the perspec-
tive of  materialist dynamism since 1969, when 
he displayed six avant-garde works in Novi 
Sad, tactile ensembles generically named the 
Dynamic Universe6. During a recent meeting 
at his studio, Romul Nuțiu offered me and my 
colleague, architect Dan Idiceanu, a great, un-
expected surprise: the original cardboard, the 
one from 1973, of  the mural composition in the 
University hall, that is the Dynamic Universe 
in a nutshell, as a gracious epithalamus of  the 
encounter between an Epistemé and Ars. Perfectly 
mirrored at a monumental scale in the main 
hall, the two scenes resonate harmoniously, one 
seeming the subtle counterpoint echo of  the 
other. Science displays its arsenal on the right 
wall, symbolically pertaining to masculinity, 
according to texts of  initiation, and the 
humanist Arts- Literature duo merge into a 
single visual entity on the left side, pertaining to 
the feminine. 

The composition of  the original board is 
modular, with visual fields organized in a 
constructivist manner. The central field is 
circular, centered, balanced in a classical 
manner, the projection of  an astrolabe or 
a heliocentric mechanism. Its metaphoric 
suggestion points to the symbol of  plenary 
humanist knowledge and education, en kyklos 
paideia.

ro en pastei picturale7. În amplul catalog Romul Nuțiu8, 
Alexandra Titu notează, în acest sens: „Romul 
Nuțiu urmărește sugestia unei pătrunderi în 
profunzime, pe urmele acelor forțe de schimbare 
care destructurează, care asigură permanenta 
transformare și devenire, viața însăși a materiei, 
ca depozitară, chiar dincolo de viul biologic, 
a unui esențial principiu vital”. „Arta este 
geometrie fierbinte” – enunța, apodictic, în 
jurnalul său, un alt artist format în ambianța 
avangardistă a Clujului și a Timișoarei, Ștefan 
Kancsura. Lucrarea lui Romul Nuțiu din holul 
Universității pare a realiza un stop cadru al 
acestei „geometrii fierbinți”, răcite și cristalizate 
în imperiul arhitecturii, dar care conține în 
țesutul ei vital o energie interioară ardentă. 
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The technique of  parietal transfer is extremely 
interesting. Here, the incidence with the 
language of  architecture is not only congruent 
or organically functional, but it also generates 
a real visual performance. In painting, the 
artist was already known, at the time, as a 
representative of  the Romanian avant-garde due 
to his approach to informal materialist language, 
generated by the magmatic movement of  
pictorial paste7. In the ample cataloue dedicated 
to Romul Nuțiu8, Alexandra Tituremarks, in this 
direction: „Romul Nuțiu follows the suggestion 
of  an excursion in depth, in the wake of  those 
forces that dismantle and ensure permanent 
change and becoming, the life of  matter itself, 
as a repository, beyond biological life, of  an 
essential vital principle”.
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 Investigațiile experimentale ale lui Romul 
Nuțiu nu erau singulare în arta româneasca 

de la sfârșitul deceniului șapte al secolului 
trecut. Fie că urmau linia conceptualistă, că 

puneau între obiect și subiect cezura rece, 
impersonală, a unui mecanism obiectiv, cu 

„dicteu automat” (tipar, calculator, serigrafie, 
gravură, aparate de luat vederi), fie că 

urmau linia matieristă, senzuală, tactilă, 
ludică, centrată pe problematica obiectului 

și a ambientului cu deschidere spre sfera 
socialului, fie că, mixând viziuni, mediumuri 

sau tehnici diferite, ajungeau la paliere 
neconvenționale ale limbajului plastic, artiștii 
români căutau la acea vreme, prin elaborarea 

unor programe experimentale coerente, 
căile prin care limbajul plastic să devină 

autoreferențial și procesual. eliberat astfel 
de convenții inoperante, el devenea capabil 

să susțină anvergura proiectelor vizionare 
sau a celor aplicate, care își propuneau 

răscumpărarea estetică a existenței . Cel mai 
aproape de căutările în zona informalului ale 

lui Nuțiu este artistul clujean Florin Maxa. 
(n. 1943). Încă de la expoziția sa de debut 

din1967, zona de investigație e atacată dur și 
la vârf: puterea expresivă a informalului și metodele 

conceptualizării lui. Sensul acestei provocări 
îl reprezintă sensibilizarea și disciplinarea 

percepției obiectuale și matieriste prin 
exaltarea și apoi controlul gestualității și al 
hazardului. exersează limbajul abstracției 

lirice, dar îl supune unor exerciții de austeritate 
neconcesive: dislocări și recompuneri ale 

materiei brute prin colaj, aglutinări poveriste 
de detritusuri (ex. Picto-obiectul, 1968). În toate 

lucrările de la sfârșitul anilor ‘60 se interesează 
programatic de organicitatea materiei brute, 

calde, magmatice, mâloase, și geometria 
axiomatică minimală, proprie cosmogramelor 

imuabile. V. Ramona Novicov, Arta de avangardă 
în România, 1968-1974, Oradea, Muzeul țării 

Crișurilor, 2007, passim.

 Alexandra Titu, Constantin Prut, Romul Nuțiu, 
Timișoara, Brumar, 2004  p. 7. 

Romul Nuțiu’s experimental investigations 
were not singular in Romanian art at the end 
of  the seventh decade of  the last century. At 
the time, Romanian artists were looking for 
ways in which plastic language could become 
self-referential and processual by creating 
coherent experimental programs. They would 
either follow the conceptualist line, or they 
would put the cold, impersonal distance of  
an objective mechanism between subject 
and object, one that would have ”automatic 
writing” (print, calculator, screen printing, 
engraving, cameras); they would also follow 
the materialist, sensuous, tactile, playful line 
centered on the problematic of  the object and 
the environment with an opening to the social 
sphere, or they would reach unconventional 
levels of  plastic language by mixing visions, 
mediums and different techniques. Freed 
from invalid conventions, plastic expression 
would become able to support the magnitude 
of  visionary or applied projects focused on 
an aesthetic redemption of  life. The closest 
to Nuțiu’s searches concerning the informal 
is Florin Maxa (b. 1943), an artist from 
Cluj. Since his debut exhibition in 1967, the 
investigation area has been powerfully tackled 
at a high level: the expressive power of  the informal 
and the methods of  its conceptualization. The 
meaning of  this incitement is sensitizing and 
disciplining tactile and materialist perception 
by an elation, followed by control, of  the 
gestural and of  hazard.  It uses the language 
of  lyrical abstraction, but it also subjects it to 
non-concessive drills in austerity: dislocations 
and re-compositions of  blank matter by 
collage, poverist agglutinations of  detritus (eg. 
The Picto-object, 1968). In all the works from the 
late 60s there is a programmatic interest in the 
organics of  raw, warm, magmatic, oozy matter 
and in minimal axiomatic geometry, typical of  
immutable cosmograms. See Ramona Novicov, 
Avant-garde Art in Romania 1968-1974, Oradea, 
Muzeul țării Crișurilor, 2007, passim.

Alexandra Titu, Constantin Prut, Romul Nuțiu, 
Timișoara, Brumar, 2004, 7. 

7

8

The theme was explicitly named in these terms 
in 1975, when the painter gave the title of  his 
personal exhibition at the Helios Gallery in 
Timișoara. The syntagm would become a style 
trademark and he would use it in countless 
visual circumstances throughout his tireless 
creative life. He still uses it today, with an 
imaginative power that constantly grows more 
vital and exuberant.

6
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Punctul ei forte îl constituie transpunerea în 
tehnică a desenului care combină cimenturile 
colorate natural, înnobilate cu praful alb de 
marmură cu oxizi pigmentari, un procedeu 
cu virtuți metaforic alchimice, întru totul 
exemplar și astăzi. Cartonul, mărit la scară, a 
fost transpus sub o formă modulară, caroiat în 
plăci cu dimensiunea 60 x 60 x 8 cm., turnate 
fiecare separat. efectul este acela al prețioaselor 
stucaturi venețiene, luxos marmorescente, 
cu tușeu catifelat. Supusă unei misterioase 
combustii interioare, materia ce pare vitrificată 
se ordonează pe liniile de forță ale unei 
compoziții gemelare. Aproape ascetică prin 
registrul cromatic, mizând doar pe interacțiunea 
dintre tonurile de griuri și ocruri, cu accente 
de negruri de antracit și alburi marmoreene, 
lucrarea are o eleganță și o gravitate a expresiei 
plastice excepționale. Procesul „alchimic” 
este condus doar, lăsându-i-se o libertate de 
acțiune care să respecte ceea ce Henri Focillon 
numea „viața formelor”, adică tocmai dinamica 
imanentă a materiei, legile ei tainice. Soluția 
tehnică a fost foarte inspirată, pentru că a reușit 
instaurarea un contrast puternic, contrapunctic, 
între golul imponderabil al arhitecturii în plină 
lumină, între travertinul impersonal dar prețios 
care plachează stâlpii și pardoseala și acest 
luxos și foarte pregnant vizual decor parietal. 
Dipticul compozițional are ca puncte cheie de 
lectură două figuri înaripate, poate un Luceafăr 
și o Nike, oricum, două făpturi scânteietoare, 
imponderabile, exaltate, în plină expansiune: 
nimic mai potrivit pentru a evoca atmosfera 
unui mediu universitar efervescent. Motivul 
central, circular, în care evoluează cei doi 
fotofori, mesageri ai luminii cunoașterii, este 
amplificat prin cartușe epigrafice cu trimitere 
spre universalitatea limbajului uman, din orice 
areal cultural sau moment istoric al cunoașterii. 
„Ambianța, comportarea materialului, textura, 
structura, culorile… 
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“Art is hot geometry” – Ștefan Kancsura, 
another artist whose formation is connected 
to the avant-garde community of  Cluj and 
Timișoara, apodictically noted in his journal. 
Romul Nuțiu’s work in the University hall seems 
to be a freeze frame of  this “hot geometry,” 
cooled and crystallized in the empire of  
architecture, holding an ardent energy within 
its inner vital tissue. Its strong point is the 
technical rendering of  the drawing combining 
naturally coloured cements, ennobled by white 
marble powder containing pigmentation oxides, 
a practice bearing metaphorically alchemical 
virtues, still exemplary today.

The scaled up board was transposed in modular 
fashion, divided into separately cast squares 
measuring 60 x 60 x 8 cm. The effect resembled 
precious Venetian stuccos, luxuriously mar-
morescent, having a velvety touch. Submitted to 
a mysterious internal combustion, the seemingly 
vitrified matter follows the power lines of  a twin 
composition.Almost ascetic in color range, solely 
relying on the interaction between gray and 
ochre tones, with accents of  anthracite black 
and marmorean white, the work has the el-
egance and gravity of  exceptional visual expres-
sion. The “alchemical” process is just guided, 
being allowed a freedom of  action that follows 
what Henri Focillon called “the life of  forms,” 
that is the immanent dynamics of  matter, its 
secret laws. The technical solution was very 
inspired, as it managed to install a strong, con-
trapuntal contrast between the imponderable 
void of  architecture in full light, the impersonal, 
yet precious travertine coating the columns, and 
the floor and this luxurious, visually rich mural 
decoration. The compositional diptych has two 
winged figures as its key-points of  meaning, 
perhaps an evening Star and a Nike. 

 V. Ileana Pintilie, Punctele cardinale ale mișcării 
artistice timișorene, 1960-1996, în Experiment în 
arta românească după 1960, București, Centrul 

Soros pentru Artă Contemporană, 1997, p. 37.

V. Ileana Pintilie, Punctele cardinale ale mișcării 
artistice timișorene, 1960-1996, în Experiment în 
arta românească după 1960, București, Centrul 
Soros pentru Artă Contemporană, 1997, p. 37.

9

Se poate vorbi în contextul propus de șansa de 
organizare originală a energiilor emoționale și 
intelectuale” spune Romul Nuțiu9. 

este adus, astfel, în miezul de lumină al unui 
spațiu universitar, printr-un limbaj plastic de 
cea mai înaltă calitate, un elogiu inteligenței și 
sensibilității umane, acelei infinite și neîngrădite 
puteri creative care poate transcende timpul și 
spațiul. este și crezul exprimat, în transparență, 
de arhitectura lui Hans Fackelmann, în întregul 
ei.

However, both seem brilliant, weightless, xhila-
rated creatures, in full expansion – the perfect 
suggestion of  effervescent University life.  
The central circular motif, prolonged in the 
two photophores, messengers of  the light of  
knowledge, is amplified by means of  epigraphic 
cartouches symbolizing the universal nature 
of  language, from all cultures and historical 
moments. As Romul Nuțiu9 points out, “The 
ambiance, material behavior, texture, structure, 
colours... The context allows for a chance to 
originally display emotional and intellectual 
emotions.”

This way, the luminous center of  academic 
space harbours the praise to human intelligence 
and sensitivity, to the infinite, ceaseless creative 
power that transcends time and space. It is the 
creed expressed, through transparence, by Hans 
Fackelmann’s architecture in its entirety. 

ro en
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Notă biobibliografică Biobibliographical blurb

Hans Fackelmann

      ans Fackelmann (30 iulie 1933 – 
27 noiembrie 1979) este arhitect de orientare 
funcționalistă, care concepe spațiul arhitectural 
în toată complexitatea sa, într-o interdependență 
funcțională, economică, socială și logică, în 
cadrul unor legi ale esteticii. Funcțiunea este 
rezolvată de el prin soluții compoziționale clare, 
prin dispunerea judicioasă a spațiilor în funcție 
de destinația lor. Hans Fackelmann consideră 
betonul aparent un mijloc sincer de exprimare 
constructivă și plastică de mare expresivitate 
și rezistent în timp. De remarcat în lucrările 
lui este fructuoasa colaborare cu ingineri de 
structură cu aport creator și cu artiști plastici de 
înaltă clasă.

Originar din Macea (jud. Arad), Hans 
Fackelmann urmează cursurile elementare 
în comuna natală, după care este elev al 
prestigiosului liceu teoretic ,,Moise Nicoară” din 
Arad, absolvind în anul 1952. Între anii 1952 
– 1958 urmează Institutul de Arhitectură „Ion 
Mincu” din București. 
După obținerea diplomei de arhitect, din 1958 
până în anul 1970, funcționează ca arhitect 
proiectant în cadrul Institutului de Proiectări 
Timișoara D.S.A.P.C. (Direcția de Sistematizare, 
Arhitectură și Proiectarea Construcțiilor), 
ulterior I.P.R.O.T.I.M.

Din 1970 până la sfârșitul vieții este conferențiar 
în cadrul Institutului Politehnic Timișoara, 
Facultatea de Construcții, secția de Arhitectură. 
În anul 1970 este ales vicepreședinte al Uniunii 
Arhitecților din România.

      ans Fackelmann (July 30, 1933 
– November 27, 1979) was a functionalist 
architect, conceiving the architectural space as 
a complex ensemble, functionally, economically, 
socially and logically interdependent, according 
to the laws of  aesthetics. He secured the 
functionality by means of  clear compositional 
solutions, judiciously employing spaces 
in accordance with their purpose. Hans 
Fackelmann regarded the apparent concrete 
as an honest means of  constructive and visual 
expression, both eloquent and resilient. A 
remarkable trait of  his works is the fruitful 
cooperation he had with structural engineers 
and high-class visual artists. 

Born in Macea, Arad county, Hans Fackelmann 
attended elementary school in the native village, 
then graduated from the prestigious “Moise 
Nicoară” Theoretical High-school in Arad, 
in 1952. Between 1952 – 1958, he attended 
the courses of  The “Ion Mincu” Architecture 
Institute of  Bucharest.
After becoming a graduate of  Architecture, 
from 1958 until 1970, he worked as a designer 
architect for The Architecture Institute 
of  Timișoara D.S.A.P.C. (The Urbanism, 
Architecture and Civil engineering Office), later 
known as IPROTIM (The Institute for Design 
from Timișoara).

Since 1970, until his death, he was a lecturer 
in Architecture at The Polytechnical Institute 
of  Timișoara, the Faculty of  Civil engineering, 
the Architecture Department. In 1970 he was 
also elected Vice-president of  the Union of  
Architects from Romania. 

H H
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1958 – 1959
pavilion de spitalizare cu 80 de paturi 
la spitalul din Bozovici;

1959
studiul amenajării malurilor canalului Bega din zona 
centrală a orașului Timișoara;

La proiectele amintite se mai adaugă 
lucrări științifice, articole, interviuri 
apărute în presă, cicluri de conferințe pe 
teme de arhitectură și urbanism.

1961
bloc de locuințe cu 20 de 
apartamente pe bd. Mihai Viteazul 
din Timișoara; 1962 – 1965

studiul tehnico-economic și 
proiectul de ansamblu pentru 
Institutul Agronomic din Timișoara; 
proiect elaborat în colaborare cu 
soția, arh. Aurelia Fackelmann; în 
1965 lucrarea nu a obținut decretul 
prezidențial din cauza valorii mari 
de investiție; ansamblul realizat 
ulterior a păstrat doar parțial ideea 
de sistematizare a proiectului 
inițial;

1960 – 1964
Universitatea din Timișoara, realizată în colaborare 
cu arhitecții Sorin Gavra și Georgeta Voia; lucrarea 
a fost premiată în 1964 de Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistematizare, iar în 1967 
obține premiul de creație al Uniunii Arhitecților din 
România;

1969
detaliul de sistematizare a zonei centrului
universitar din Timișoara;

1967 – 1968
sediul administrativ al 
hidrocentralei „Porțile de Fier” din 
Drobeta Turnu-Severin; lucrare 
premiată în 1970 de filiala Uniunii 
Arhitecților din Timișoara;

19670
studiul tehnico-economic pentru 
hotel cu 150 locuri în Lugoj;

1970
sediul administrativ și laboratoarele 
complexului de sere din Timișoara;

1972
studiul pentru reamenajarea hotelului ,
,Nord” din Timișoara;

1970 – 1977
ansamblul Bisericii Romano–
Catolice din Orșova, considerată 
de autor „lucrarea vieții mele”;

1976 – 1979
Biserica Romano-Catolică din Dumbrăvița,
terminată după dispariția autorului.

1960 – 1964
amenajarea parcului din jurul 

Catedralei Ortodoxe din Timișoara;
1960 

detaliul de sistematizare al orașului 
Lugoj privind artera de penetrație 

din direcția Timișoara;

1965 – 1966
omplex de deservire al cooperativei meșteșugărești, 

amplasat în zona Complexului Studențesc din 
Timișoara;

1968
studiul tehnico-economic privind extinderea

grupului școlar chimic ,,Azur” din Timișoara

1967
amenajarea sediului Institutului 

Agronomic din Piața Unirii 
Timișoara (ulterior în curs de 

restaurare și amenajare în muzeu);

1970
studiul tehnico-economic pentru 

biobaza Institutului de Medicină 
al Institutului Agronomic din 

Timișoara

1967 – 1969
Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timișoara, elaborat în 

colaborare cu soția, arh. Aurelia Fackelmann; lucrarea 
a obținut mențiunea de creație a Uniunii Artiștilor din 
România în 1970; valoarea estetică și acustică a sălii 

de concerte a fost elogiată de personalități marcante 
ale lumii muzicale din țară și străinătate, cum ar fi Ion 

Voicu, Maria Fotino, Marin Constantin, Yehudi Menuhin, 
Alexander Yenner ș.a.;

1971
studiul de amenajare a hotelului

din Sânnicolau-Mare;

1972 – 1973
atelierul școală al Facultății de 

Construcții din cadrul Institutului 
Politehnic din Timișoara;

1978
a făcut parte din colectivul de 
elaborare a primelor studii de 

sistematizare a noului centru al 
capitalei.

1972 – 1973
sediul Facultății de Construcții din Timișoara – primele 
faze de proiectare; lucrarea a fost finalizată de colegii 

din cadrul secției de arhitectură;

Lucrări principale Proiecte

Lucrările realizate, în ordine cronologică
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1959
the systematization study for the Bega River banks 
in the central area of Timișoara;

Apart from the above mentioned 
projects, Hans Fackelmann is the 
author of numerous scientific studies 
and articles, interviews and lectures on 
architecture and urbanism.

1962 – 1965
technical and economical study 
and general project of The 
Agronomic Institute of Timișoara; 
the project was elaborated in 
cooperation with his wife, architect 
Aurelia Fackelmann, but it did not 
obtain the presidential decree 
because of the high value of the 
investment, in 1965; the resulting 
building only partially preserved 
the systematic idea of the initial 
project;

1969
urbanism detail for the Campus of the
University of Timișoara;

19670
technical and economical study 
for a 150-room hotel in Lugoj;

1972
study for the refurbishing of “Hotel Nord” in Timișoara;

1960 
urbanism detail for Lugoj focusing 

on the main entry road from 
Timișoara;

1968
technical and economical study for the extension of the 

“Azur” Technical and Chemical College of Timișoara;

1970
technical and economical study 
for the biological laboratories of 
The Medical Institute within The 

Agronomical Institute of Timișoara;

1971
study for the hotel in Sânnicolau-Mare;

1978
he was a member of the board 

working on the first urbanism 
studies of the capital city centre.

Major works Projects

Hans Fackelmann’s works, in chronological order
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1958 – 1959
80-bed ward pavilion for the Bozovici hospital;

1961
20-apartment block building on 
Mihai Viteazul Avenue in Timișoara;

1960 – 1964
the West University of Timișoara, a project carried in 
cooperation with architects Sorin Gavra and Georgeta 
Voia; the work was awarded by the CSCAS (The State 
Committee for Civil Engineering, Architecture and 
Systematization) in 1964 and it also gained the prize 
for design offered by the Union of Architects from 
Romania in 1967;

1967 – 1968
the administrative headquarters of 
the “Iron Gates” electric plant in 
Drobeta Turnu-Severin; awarded 
by the Union of Architects from 
Romania (the branch of Timișoara) 
in 1970;

1970
the administrative headquarters and laboratories of the 
hothouses ensemble of Timișoara;

1970 – 1977
the building of the Roman Catholic 
Church in Orșova, which the 
author considered “the work of 
his life”;

1976 – 1979
the building of the Roman Catholic Church in 
Dumbrăvița, completed after his death.

1960 – 1964
the design of the park around the 
Orthodox Cathedral of Timișoara;

1965 – 1966
building hosting the workshops of artisans

in the Campus of Timișoara;

1967
the interior design of the building 

hosting The Agronomical Institute 
in The Union Square of Timișoara 
(the building was later converted 

into a museum);

1967 – 1969
“Ion Vidu” Music College of Timișoara, designed 

together with his wife, architect Aurelia Fackelmann; 
the work was awarded the special creation prize of 
the Union of Architects from Romania in 1970; the 

aesthetic and acoustic value of the concert hall was 
appreciated by world famous musical personalities, 

including Ion Voicu, Maria Fotino, Marin Constantin, 
Yehudi Menuhin, Alexander Yenner etc.;

1972 – 1973
the school workshop of the 
Civil Engineering Faculty of 

The Polytechnical Institute of 
Timișoara;

1972 – 1973
the new headquarters of the Civil Engineering Faculty 
of Timișoara – the first stages of the design; the work 

was completed by his colleagues from the Architecture 
Department;

Lucrările realizate, în ordine cronologică
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