APEL PENTRU PARTICIPANTI

Școală de Vară la Palat în Florești
Școală de Vară dedicată patrimoniului peisager și industrial

Școala de Vară la Palat în Florești urmărește să aducă împreună studenți și tineri
profesioniști cu activitate în domenii precum arhitectură, arheologie, peisagistică,
arboricultură, patrimoniu cultural, istorie și arte vizuale sau pasionați de patrimoniul
cultural la modul general, de patrimoniul peisager și industrial în mod particular.
Împreună cu specialiști din România și de peste hotare vom discuta despre
speciﬁcul restaurării grădinilor istorice, importanța și rolul arheologiei peisagere,
tehnici de tăiere aplicate arborilor și despre interpretarea și valoriﬁcarea patrimoniului
industrial. Totodată, vom analiza în detaliu parcul de pe Domeniul Cantacuzino de la
Florești în vederea realizării unor viitoare intervenții de restaurare, precum și uzina
electrică din imediata vecinătate a domeniului în vederea valoriﬁcării acesteia și
elaborării unui studiu de fundamentare pentru clasarea în Lista Monumentelor Istorice.

Foto: Mihai Culescu

Când? Unde?

Școala de Vară la Palat în Florești va avea loc în perioada 17-27 august 2020 pe
Domeniul Cantacuzino de la Florești, jud. Prahova.
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Ce urmează să faci și să înveți?
Vom realiza săpături arheologice în parcul istoric în vederea identiﬁcării și punerii
în valoare a circulațiilor pietonale și de trăsură folosite în urmă cu mai bine de 100 de
ani, vom învăța despre managementul vegetației dintr-o grădină-monument istoric și
despre tipurile de tăieri care trebuie aplicate arborilor și vom studia împreună uzina
electrică din vecinătatea domeniul.
Activitățile practice din cele trei ateliere principale (Arheologie peisageră,
Arboricultură și Arhitectură industrială) vor ﬁ completate de mai multe dezbateri și de
prezentări susținute de specialiști din țară și de peste hotare, precum și de câteva
ateliere-surpriză. De asemenea, vom organiza o excursie de studiu pe Drumul Vinului,
pe Valea Prahovei, pentru a descoperi și alte domenii istorice similare și pentru a
discuta despre peisajul cultural speciﬁc acestei zone. Excursia se va face pe bicicletă.
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Ateliere
1. Arheologie peisageră:
Scop: Atelierul de arheologie se va concentra pe descoperirea urmelor amenajărilor din
parcul istoric al Palatului Micul Trianon.
Atelierul este dedicat studenților, absolvenților și tinerilor profesioniști cu activitate în
domeniul patrimoniului cultural sau în domenii conexe, precum și celor pasionați de
arheologie, istorie și/sau grădini.
Lectori: Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu și Mihaela Ciornei
Perioada de desfășurare: 17-27 august 2020.
2. Arboricultură:
Atelierul de arboricultură își propune să îmbine aspectele teoretice cu cele practice
referitoare la tăierile aplicate arborilor, în contextul mult mai restrictiv oferit de o
grădină-monument istoric.
Atelierul este dedicat atât celor care lucrează în administrația publică sau în companiile
care se ocupă de gestionarea arborilor din mediul urban, cât și studenților sau tinerilor
profesioniști din domeniile peisagistică, horticultură sau silvicultură.
Lectori: Diana Culescu și Alexandru Purcaru
Perioada: 17-22 august 2020
3. Arhitectură industrială:
Atelierul de arhitectură urmărește să pună în valoare Uzina electrică din Florești prin
intermediul unor activități de inventariere și interpretare a arhitecturii industriale și
prin crearea premiselor elaborării unui studiu de fundamentare în vederea clasării
acesteia în Lista Monumentelor Istorice din România.
Workshop-ul este dedicat studenților și tinerilor profesioniști interesați de patrimoniul
arhitectural și în special de arhitectura industrială din România.
Lector: Irina Iamandescu
Perioada: 24-27 august 2020.
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Cine sunt lectorii?
Raluca IOSIPESCU - arheolog, doctor în istorie
Raluca Iosipescu este șef al Oﬁciului Patrimoniu Arheologic din cadrul
Institutului Național al Patrimoniului, doctor în istorie, absolvent al
Școlii de înalte studii de cercetare și restaurare – Universitatea de
Arhitectură ”Ion Mincu” București, expert în arheologie medievală și
specialist în cercetarea monumentelor istorice, în particular fortiﬁcații
și structuri defensive, instalații portuare medievale. Raluca este
profesor asociat la Universitatea București, Facultatea de Istorie, în cadrul programului
de master dedicat patrimoniului și resurselor culturale în societatea contemporană.
Este autoare a mai multor studii și articole dedicate monumentelor istorice.

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

Mihaela CIORNEI - arheolog, istoric de artă
Mihaela Iuliana Ciornei este istoric de artă, absolventă a Facultății de
Istorie, specializarea Istoria Artei, din cadrul Universității din București
precum și a Programului de master Istorie, Resurse Culturale și
Patrimoniu în Societatea Contemporană al aceleiași facultăți. Încă din
perioada studiilor a dovedit o aplecare către cercetarea arheologică,
participând la săpături arheologice desfășurate sub egida Facultății de
Istorie - Universitatea din București, a Asociației Arché și a Institutului Național al
Patrimoniului, ca parte a colectivului de cercetare arheologică. Preocupările sale în
domeniul cercetării arheologice s-au orientat pe de-o parte, pe plan național, asupra
problemei traﬁcului cu bunuri culturale, iar pe de altă parte, în context internațional
asupra situației monumentelor și siturilor prin ridicarea problematicii moștenirii
culturale, a dreptului la cultură și patrimoniu cultural în teatrele de război în vreme de
conﬂict. Începând cu anul 2018 activează ca referent de specialitate în cadrul Oﬁciului
Patrimoniului Arheologic al Institutului Național al Patrimoniului unde se ocupă de
inventarierea și cercetarea siturilor arheologice.
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Diana Culescu - peisagist, președinte al Asociației
Peisagiștilor din România
Diana Culescu deține o diplomă de Licență în Peisagistică și o diplomă
de Master în Dezvoltare Urbană Integrată. În 2015 a obținut titlul de
Doctor în domeniul Horticulturii pe baza tezei „Elaborarea unei metode
de analiză a calității spațiilor verzi urbane". Activitatea sa
profesională, desfășurată în principal în cadrul RPR Birou de studii
contemporane, se axează pe proiectarea în domeniul arhitecturii peisajului, gestionarea
peisajului și managementul orașelor durabile inclusive. În 2016, Diana Culescu a devenit Președinte al Asociației Peisagiștilor din România (AsoP). În cadrul organizației profesionale naționale, ea este implicată în proiecte și activități care urmăresc reglementarea, protejarea și promovarea profesiei de peisagist și a domeniului peisagistic din
România. De asemenea, implicarea sa activă în sectorul ONG din 2005, prin proiecte,
ateliere de lucru, conferințe și alte activități, reprezintă un alt mijloc pentru a atrage
atenția
publicului larg asupra aspectelor referitoare la peisaj și mediul înconjurător.

Alexandru Purcaru - arboricultor atestat ISA
Alexandru Purcaru a studiat în cadrul Facultății de Silvicultură și
Exploatări Forestiere din Brasov. Având la bază formarea ca silvicultor,
el și-a început activitatea în domeniul arboriculturii în 2013 la Oslo. D-a
lungul timpului a avut ocazia să profeseze în Norvegia și în Anglia sub
îndrumarea mai multor specialiști de renume, acumulând astfel o
vastă experiență în gestionarea vegetației arborescente din mediul
urban. În 2017 a obținut atestatul de arboricultor din partea Societății Internaționale de
Arboricultură (atestat ISA ML-0404A), iar în prezent activează în România, în cadrul
companiei Tree Care Solutions. Pasionat de arbori, Alexandru Purcaru se implică în
numeroase acțiuni și proiecte care au rolul de a iniția deopotrivă publicul larg și tinerii
profesioniști în arta ingrijirii arborilor din orașe.

Irina Iamandescu - arhitect, președinte ICOMOS România
Irina Iamandescu este architect, lector al UAUIM – Departamentul de
Istoria și Teoria Arhitecturii & Conservarea Patrimoniului „Sanda
Voiculescu”, director adjunct pentru patrimoniu imobil al Institutului
Național al Patrimoniului și președinte al ICOMOS România. A fost
implicată în numeroase proiecte privind conștientizarea valorii patrimoniului și recuperarea acestuia în București, Cluj, Sibiu, Anina, Petrila
și din alte orașe din România, precum și în proiecte privind protejarea patrimoniului
mondial - UNESCO.
Domeniul său de interes ştiinţiﬁc este protejarea patrimoniului construit cu o orientare
predilectă către cercetarea şi recuperarea patrimoniului industrial, temă pe care și-a
susținut teza de doctorat în 2015.
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Invitat special
Elyze Storms-Smeets
Elyze a studiat geograﬁe umană în Utrecht și Durham (Țările de Jos) și
s-a specializat în geograﬁe istorică și istoria peisajelor. Este doctor al
Universității din Leeds, acolo unde și-a susținut teza dedicată
geograﬁei istorice a reședințelor și moșiilor extraurbane ediﬁcate în
perioada 1750-1950. Între 2012 și 2017 a predat cursuri dedicate
reședințelor nobiliare extraurbane la Universitatea din Groningen. În
prezent lucrează ca cercetător și consultant în proiectul internațional INNOCASTLE
- INNOvating policy instruments for preservation, transformation and exploitation of
heritage CASTLEs, manors and gardens. Totodată, Elyze este membru al consiliului de
administrație al Fundației Limburg Castle, lider și cercetător principal în proiectul
„Războiul din Arcadia” - proiect dedicat reședințelor extraurbane din Olanda în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.

Coordonatori
Raluca Bărbulescu - arhitect, președinte al asociației Arché,
coordonator al programului Școala de Vară Arché
Raluca Bărbulescu este arhitect, absolventă a Facultăţii de Arhitectură
din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din
București și a cursurilor masterale ale Centrului Internațional pentru
Conservare „Raymond Lemaire”, din cadrul K.U. Leuven din Belgia. În
ultimii 10 ani, Raluca a fost implicată în diverse proiecte din domeniul
conservării și restaurării monumentelor istorice, desfășurate la nivel național și
internațional. În prezent este referent de specialitate în cadrul Institutului Național al
Patrimoniului, unde desfășoară activități privind cercetarea și evidența monumentelor
istorice din România. Este membru fondator al Asociației Arché, iar din 2016 a devenit
Președintele acestei organizații. De-a lungul timpului, a fost implicată în multe dintre
proiectele asociației, ﬁind coordonator al proiectului „Castele și Conace Revitalizate” în
2015 și 2016. Între 2016 și 2019, Raluca a coordonat proiectul cultural „Școla de Vară la
Castel”,prin intermediul căruia au fost desfășurate cercetări aprofundate la Castelul
Teleki din Gornești, punându-se astfel bazele unui studiu integrat al valorilor ed patrimoniu. Succesul „Școlii de Vară la Castel” a încurajat continuarea acest proiect ambițios
și la alte domenii aristocratice, precum și dezvoltarea programului „Școala de Vară
ARCHÉ”.

Alexandru Mexi - peisagist, coordonator al Școlii de Vară la
Palat în Florești
Alexandru Mexi este peisagist, master în studii culturale și autor al
unei teze de doctorat având ca subiect istoria și rolul parcurilor publice
în modernizarea României. Alexandru lucrează ca cercetător științiﬁc
în cadrul secției Patrimoniu Mondial a Institutului Național al
Patrimoniului și este cadru didactic asociat la Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București, acolo unde predă cursuri de istoria
grădinilor și a peisajelor. De-a lungul timpului a fost implicat în mai multe proiecte
culturale și de cercetare desfășurate în România și în străinătate, majoritatea dedicate
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patrimoniului cultural și grădinilor istorice. În 2017 a publicat un volum monograﬁc
dedicat Grădinilor Castelului Peleș de la Sinaia, iar în 2018 a coordonat un volum despre
Parcuri publice din sudul României și un altul dedicat istoriei și evoluției Domeniului
Cantacuzino de la Florești. Alexandru este membru în mai multe asociații profesionale
și ONG-uri cu activitate în domeniul patrimoniului, al culturii și al mediului. Din 2018
este membru în comitetul executiv al Consiliului European al Școlilor de Peisaj, iar din
2019 este membru în Consiliu Director al Asociației Arché.

Cum se face înscrierea?
Trimite pe mail (scoaladevara@domeniulcantacuzino.ro) un CV și o scrisoare de
intenție în care să speciﬁci la ce atelier dorești să participi și de ce.
Deadline: duminică, 12 iulie 2020.
Până pe 15 iulie vei primi un răspuns din partea noastră cu privire la aplicația ta.

Taxă de participare
Taxa de participare la Școala de Vară este de 250 de lei, indiferent de atelierul ales.
Costurile deplasării la și de la Domeniul Cantacuzino Florești vor ﬁ asigurate de
participanți. Organizatorii vor acoperi cazarea, mesele (3 mese pe zi), echipamentele de
lucru și cele de protecție, biciclete pentru deplasarea de studiu și, evident, suﬁcientă
cafea!
După acceptarea aplicației, participanții trebuie să conﬁrme prin email înscrierea
la Școala de Vară și să achite 80%, respectiv 200 de lei, din taxa de participare până pe
data de 2 august 2020. Detaliile contului vor ﬁ transmise prin intermediul emailului de
acceptare a aplicației.

Organizarea școlii de vară în condițiile pandemiei de COVID-19
Desfășurarea Școlii de Vară la Palat în Florești va ține cont de toate condițiile și normele
impuse de autorități pentru adunările culturale publice. De asemenea, vom organiza o sesiune
de instruire privind modul de desfășurare a activităților Școlii de Vară în condiții de siguranță
privind COVID-19.

Menţionăm că punem la dispoziţia întregii echipe materialele necesare de protecţie (măşti, soluţii
dezinfectante). În cazul în care la sosire, temperatura corporală a participantului depăşeşte 37,3
grade, ne rezervăm dreptul de a nu accepta participarea acestuia.
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Contact
Pentru orice întrebări sau nelămuriri te rugăm să ne scrii la adresa:
scoaladevara@domeniulcantacuzino.ro

Alte informații
Școala de Vară la Palat este organizată de Fundația Cantacuzino Florești împreună cu
Asociația Arché. Partenerii proiectului sunt Institutul Național al Patrimoniului,
Fundația ProPatrimonio și Asociația Peisagiștilor din România - Filiala București.
Școala de Vară la Palat se înscrie în programul anual Școala de Vară Arché.

Domeniul Cantacuzino Florești este înscris pentru al doilea an consecutiv în programul
european „Rendez-vous aux Jardins” (https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/)
inițiat de Ministerul Culturii din Franța și implementat în România prin Institutul
Național al Patrimoniului. În țara noastră, programul „Rendez-vous aux Jardins” se va
desfășura pe întreg parcursul anului 2020, tema principală ﬁind „transmiterea
cunoașterii”.

Școala de Vară găzduiește o parte dintre atelierele derulate prin intermediul a două proiecte
culturale co-ﬁnanțate de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot ﬁ folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneﬁciarului ﬁnațării.

