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CĂLĂTORIE CĂTRE ŢARA SOARELUI RĂSARE  LA MUZEUL 
ASTRA 

Text: CNM ASTRA 

Fotografii: Camelia Repede 

 

Filiala Judeţeană Sibiu a UAR are placerea de-a vă invita la o expoziţie deosebită la care este 

parteneră:  ''Către Ţara Soarelui Răsare'' . 

       

 

După cum sugerează şi numele său, expoziţia al cărei curator este Laura Lucia Mihalca, artist 

plastic şi director al revistei Art Out, reprezintă o incursiune în timp şi spaţiu, în cultura şi 

civilizaţia japoneză. Sunt prezente atât lucrări de artă plastică (pictura, grafică, sculptură, 

fotografie, video), cât şi lucrări de artă decorativă (textile - haute lisse, minitapiserie, serigrafie, 

lucrări de patchwork, quilturi, mozaic, ceramică) şi origami.  
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„Artiştii contemporani care expun au o bogată prezenţă pe simezele româneşti şi internaţionale, 

remarcându-se prin expresivitatea lucrărilor lor, astfel că fiecare piesă este un univers aparte spre 

care suntem invitaţi să medităm, să visăm. Tema călătoriei a fost, este, şi cu siguranţă va fi, unul 

din subiectele predilecte în lumea artei şi a ştiinţelor umaniste în genere, fiind, aşa cum ne-am 

obişnuit şi din literatura care i-a fost consacrată, purtătoare de simboluri. În expoziţia curentă ne 

dorim interpretarea acestei teme printr-o viziune actuală, contemporană nouă, potrivită fiecăruia 

dintre artistii care expun”, a declarat curatorul expoziţiei, Laura Lucia Mihalca.  
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Expoziţia organizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu şi a Direcţiei Judeţeane pentru 

Tineret şi Sport, va fi deschisă până în 20 mai 2013 la  Muzeul de Etnografie Universală „Franz 

Binder” din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA , Piaţa Mică nr. 11, Sibiu şi va putea 

fi vizitată şi în cadrul Nopţii Muzeelor, în data de 19 mai 2013. 

 

Pentru mai multe imagini de la vernisaj, accesaţi site-ul filialei Judeţene Sibiu a UAR:  

http://www.uarsibiu.ro/vernisaj-catre-tara-soarelui-rasare-26-04-2013 

 

 
 

 

  

http://www.uarsibiu.ro/vernisaj-catre-tara-soarelui-rasare-26-04-2013
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CONCURS 

THE AIRPORT GOES GREEN! CONCURS DE CREAŢIE DIN 
MATERIALE RECICLABILE ÎN CADRUL AEROPORTULUI 

INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ  

The airport goes green” este un concurs de 

creatie din materiale reciclabile, care va fi urmat 

de o expozitie cu toate obiectele de arta realizate, 

in cadrul Aeroportului International Henri 

Coanda. Tema concursului este arta si 

creativitatea folosind materiale reciclabile 

precum hartia, cartonul, plasticul, sticla, bateriile 

si orice alte materiale din aceasta categorie. 

 

“The Airport Goes Green” face parte din 

programul de responsabilitate sociala “Prietenii 

Aeroportului – Prietenii Mediului”, demarat în 

anul 2006. Pana in prezent, proiectul s-a 

desfasurat pe parcursul a opt editii. Editia a IX-a 

se va desfaşura in jurul datei de 9 mai, cu ocazia 

zilei Europei, un moment prielnic pentru 

Romania sa se implice si sa se afirme pozitiv in 

activitati de protejare a mediului inconjurator. 

 

Se poate lucra individual sau in echipe de maxim 

3, iar in ceea ce priveste tema concursului, aveti 

libertatea sa creati orice obiecte de arta sau 

decorative folosind materiale reciclabile.  

 

Atentie! Concursul nu este de idee, ci de realizare! Asadar, va trebui sa si puneti in opera ceea ce 

ganditi. 

 

Puteti castiga diferite premii surpriza, premiul I fiind o excursie la Predeal de 2 zile pentru 2 sau 

3 persoane. De asemenea, toate lucrarile vor fi expuse timp de o luna de zile in terminalul nou al 

Aeroportului International Henri Coanda.Data limita pentru predarea lucrarilor este 9 mai, iar 

evenimentul de lansare a expozitiei si anuntul castigatorilor va avea loc pe 16 mai. Inscrierea se 

face trimitand un e-mail la adresa de e-mail: liliana.dinu@bucharestairports.ro. 

 

Obiectele realizate nu trebuie sa aiba mai mult de 2mp si trebuie sa aveti grija ca, daca obiectul 

este mai mare, trebuie sa aiba suficienta stabilitate pentru expunere.In ziua evenimentului vor fi 

invitati speciali, si anume: reprezentanti ai Comisiei Europene pe probleme de mediu, 

europarlamentari, reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Mediului si Transporturilor. 

 

mailto:liliana.dinu@bucharestairports.ro
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

Rubrică nouă: ’’PUNCTUALE’’ 

CALCANE NOI PE STRADA MÎNTULEASA 

De arh. Florin Bălteanu  
 

 

Blocul din str. Zborului nr. 11 (intersecția cu străzile Mîntuleasa și Paleologu) aproape și-a 

conturat imaginea finală. Noua adiție la fondul construit al zonei protejate probabil va 

încînta locuitorii zonei istorice a Capitalei și exploratorii urbani dornici să se lase captivați 
de Bucureștiul literaturii lui Mircea Eliade. (Școala în care acesta a învățat nu o mai pot 

vedea din 2003. Demolarea, care a condus la terenul liber, astăzi vizibil, efectuîndu-se în 

baza unei autorizații a Primăriei Sector 3, fără avizul, din punct de vedere legal, necesar al 

Direcției de Cultură.) 
  

Potrivit panoului de șantier, blocul beneficiază de o autorizație de construire eliberată de 

Primăria Sector 3 în 2012 și va fi gata în aprilie 2014.PUZ Zona Construită Protejată 22- 

Mîntuleasa stabilea ca optime pentru punerea în valoare a spiritului locului înălțimi de 13m și în 

situații excepționale de 15m. Blocul din str. Zborului nr. 11 are cca. 25m.  
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Derogarea a pornit de la un Plan Urbanistic de Detaliu aprobat de Primăria Sector 3 în 2008. A 

urmat apoi, în 2009, o autorizație de construire a aceleași primării. Șantierul a demarat în 2010, 

tot atunci vecinii începînd o acțiune în justiție împotriva blocului. 

 

 

Sursa: http://observatorulurban.ro/calcane-noi-pe-strada-mintuleasa..html# 

Vă invităm să răsfoiţi noua rubrică  ,, Punctuale’’ cu mult mai multe detalii, la adresa:  

 

http://www.observatorulurban.ro/punctuale.html 

http://observatorulurban.ro/calcane-noi-pe-strada-mintuleasa..html
http://www.observatorulurban.ro/punctuale.html
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 

CALL FOR PROJECTS: STREET DELIVERY 2013 

 
De Raluca Iuga 

 

În fiecare an, timp de trei zile ale lunii iunie, strada Arthur Verona din București și strada 

Florimund Mercy din Timișoara se închid circulației auto și devin un spațiu destinat 

exclusiv pietonilor, cărora li se alatură și bicicliștii. Se întâmplă Street Delivery: un 

eveniment-manifest de arhitectură şi cu scopul declarat de a recupera spațiul public și de a 

schimba dezvoltările urbane în orașe, pentru oameni. Evenimentul, care anul acesta va 

avea loc în perioada 14-16 iunie, a ajuns deja la cea de-a 8 - a ediție în București, la a 7  - a 

în Timișoara și, în permieră, se se va desfășura și în Iași. 
 

Împotriva tendinței generalizate în România, Street Delivery închide străzile pentru mașini și le 

deschide pentru oameni, transformând carosabilul în spațiu de promenadă pentru pietoni, 

bicicliști și cetățeni care își iubesc orașul. 

 

Tema Street Delivery 2013 porneşte de la ideea că locuitorii au dreptul la patrimoniu, arhitectură 

de calitate şi peisaj, la fel cum au dreptul la sănătate şi justiţie (Declaraţia de la Cluj - OAR 

2008). De aceea, organizatorii (Fundaţia Cărtureşti şi Ordinul Arhitecţilor din România) îşi 

propun, prin acest eveniment un exerciţiu de locuire civilizată prin patrimoniu şi arhitectură de 

calitate.  

 

Cei interesați să participe la ediția de anul acesta a Street Delivery București sunt invitați să 

depună proiectele până pe 19 mai. Răspunsurile se dau până pe 26 mai. 

 

Sunt așteptate proiecte aparținând următoarelor categorii:  

 

Arhitecţii, urbaniştii, peisagiştii şi designerii Bucureştiului, studenţi sau diplomaţi, sunt invitați 
să contribuie cu idei de locuire a spaţiului public, de la mobilier stradal la intervenţii creative 

pentru uzul şi abuzul pietonilor. O direcţie care începe să se contureze puternic la Street Delivery 

este aducerea în dezbatere publică, în plină stradă, a unor subiecte fierbinţi pentru Bucureşti - 

haosul urbanistic, distrugeri şi demolări masive şi brutale din zone cu tradiţie şi spaţii verzi în 

numele unei modernizări prost înţelese, care nu ţine seama de nevoile reale ale locuitorilor. 
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Societate civilă, ecologie, mediu 

 

Societatea civilă, care se ocupă de problemele de patrimoniu, ecologie şi dezvoltare urbană, este 

si ea un actor important al Street Delivery, militând prin dezbatere şi dialog pentru un Bucureşti 

prietenos cu toţi locuitorii săi și pune un accent deosebit pe susținerea şi promovarea proiectelor 

din acest domeniu. 

 

Street Delivery este un eveniment urban care se preocupă şi de calitatea mediului natural. 

Interacţiunea dintre zonele urbane şi mediul încojurător, la fel ca şi limita dintre ele, sunt 

complexe şi nu pot fi tratate separat. De aceea organizatorii vor să puncteze și amenințările cu 

care se confruntă mediul înconjurător oriunde în ţară: defrişări, vânători ilegale, 

microhidrocentrale şi impactul lor asupra ecosistemului, sau amprenta de carbon a construcţiilor. 

Orice propunere de proiect sau subiect de dezbatere pe această temă este binevenită. 

 

Muzică si Film 

 

În fiecare an, Street Delivery propune publicului nume noi ale scenei muzicale românești, 

principala sa misiune fiind cea de promovare a artiştilor şi a proiectelor proaspete, indiferent de 

genul muzical.De asemenea, Grădina Verona se transformă de-a lungul celor trei seri ale Street 

Delivery într-un cinema în aer liber. Dacă deţineţi drepturile de difuzare pentru creaţii video 

independente, scurt metraje, documentare, animaţii sau filme experimentale care să reflecte 

spiritul civic şi valorile Street Delivery, trimiteți propunerile detaliate în formularul de aplicare. 

 

Activităţi pentru copii 

 

Street Delivery deschide şi în acest an strada pentru cei mici. Organizatorii vor sa le ofere 

copiilor o alternativă simpatică de petrecere a timpului liber, alta decât statul în faţa 

calculatorului, aşa că organizează diverse evenimente atât pe strada Arthur Verona, cât şi în 

Grădina Icoanei sau în monumentele istorice de pe stradă. 

 

Arte vizuale 

 

Proiectele artistice care integrează în concept "livrarea în stradă", scoaterea artelor din muzee, 

galerii şi "cuburi albe", astfel ca trecătorii să poată interacţiona cu lucrările. Sunt de preferat 

proiectele nonintruzive, acelea care implică publicul fără a-l forţa să participe. Lucrările pot lua 

formă în orice mediu, de la artă conceptuală la sculptură, de la graffiti la land art. Atenţie însă, 

acestea nu trebuie să modifice strada în mod permanent. 

 

Teatru, dans, performance 

 

Street Delivery este deschis manifestărilor artistice gândite pentru o audienţă statică sau 

dinamică, uzând de stradă ca spaţiu liber de exprimare. Nu există limitări în privinţa mediilor de 

comunicare şi a mijloacelor folosite, atâta timp cât ele pot fi adaptate şi integrate în contextul 

mai larg al evenimentului, făra a altera integritatea spaţiului fizic, vizibilitatea şi ambianţa sonoră 

în care se desfăşoară ceilalţi participanţi 
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