
Ingenium 

Emblema concursului 
Frunza ca element din spaţiul naturii înconjurătoare în 
care “ingeniozitatea” se regăseşte în matematica după 
care natura  a ştiut să o facă să crească tijă cu tijă 
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Ziua întai a proiectului 
De la şcoală înspre căutarea secretelor din piatra cioplită, a simbolurilor ce ne atestă  

laolaltă îm memoria culturală a oraşului. 
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Ziua a doua a proiectului 
Ne aflăm în centrul cultural , muzeul comunităţii  armeneşti din 
Bucureşti, nod topografic în desfăşurarea străzii “armeneşti”. În fundalul 
sălii se află aşternute pe pereţi vestitele covoare rmeneşti care  ascund 
aceleaşi mistere în  ochii simbolurilor decorative. 

În Sinagoga Mare Evreiască din Bucureşti, (clădire de 
patrimoniu naţional), la est de albia veche a Dîmboviţei. 
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Simboluri în piatră “fixate” de aparatul foto-  care vor fi folosite în subiectele 
creative ale testelor din proiectul-concurs. 

7 aprilie, 2014 

Frumosul ochi de piatră al catedralei 
rromano-catolice #Sfîntul Iosif”, rozasa 
care călăuzeşte deasupra porticului de 

intrare 

Ochiul- antrelac de pe aţada bisericii 
Cretzulescu din grădina Sălii 

Palatului. 

Jos:”ochiul” din Sinagoga 
Mare,centrul  tavanului. 

Acest ochi florar păzeşte pridvorul de la 
intrarea în biserica Stavreopolus. 
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Cu ochii pe detaliile necesare rezolvării exerciţiilor practic- constructive din 
următoarele zile de concurs- atelier. 

8 aprilie,2014 

Cupola elegantei ctitorii a 
arhitectului Dimitrie 

Maimarolu,Biserica Armenească 
din Bucureşti 

Volumetrie exterioară 
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Atreia zi a concursului 
Din pămantul bun am oferit copiilor prilejul de a se juca cu prima sursă a formei, să înţeleagă 

simbolurile văzute în documentare reînvăţîndu-le prin modelare. 

 Mainile se adună în jurul  centrului a ceea nce va deveni din nou o rozasă. 
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Tot din ziua a treia... 

 

• Rozasa e gata 

• O rozasă are 
acelaşi centru 
de lumină ca şi 
steaua lui 
David. 

 

• Crucea  centrală 
subînscrisă şi 
razele de 
lumină sunt  
centrul simbolic 
al religiilor 
tuturor 
comunităţilor 
care au locuit 
Bucureştiul... 
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Ziua a  patr a proiectului 
Încercăm jocul fireşlo 
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Expo 

Final 


