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SIBIU
FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
EXPOZIŢIA DE ACUARELE ŞI DESENE
’’PEISAJ ŞI PATRIMONIU RURAL ÎN PĂDUREA DUMBRAVA’’
- DE ARH. VICTOR MORARU
VERNISAJ : LUNI, 14 OCTOMBRIE, ORA 11
BIBLIOTECA ASTRA SIBIU

Organizatori: Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) ,
Consiliul Judeţean Sibiu şi Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu.

Sub titlul ”Peisaj şi patrimoniu rural în Pădurea Dumbrava” cele 29 de acuarele şi
desene vor să surprindă, la împlinirea a 50 de ani de existenţă a Muzeului Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ”ASTRA” din Dumbrava Sibiului, legătura dintre teritoriul
muzeului, definit de factorii naturali şi patrimoniul cultural rural cuprins în
exponatele acestuia: monumentele de arhitectură populară şi instalaţiile tehnice cu
întregul inventar al gospodăriilor. Această relaţie generează un tot unitar fermecător,
inconfundabil, unanim recunoscut şi apreciat de orice vizitator, fiind opera celor care
au întemeiat, organizat şi desăvârşit de-a lungul unei jumătăţi de veac acest muzeu
unic.
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Este dificil să redai, într-un număr atât de mic de lucrări, magia peisajului-patrimoniu
cultural material din muzeu, acesta însumând astăzi circa 340 de construcţii, dar este
un început, pe care mi-l doresc continuat şi de ce nu, chiar o provocare şi pentru alţi
colegi de breaslă talentaţi.

Vă aştept cu drag la vernisaj !
arh. Victor MORARU
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Câteva din lucrările care vor fi expuse
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ASOCIAŢIA DE-A ARHITECTURA
“DE-A ARCHITECTURA” LA SIBIU SMART CITY

Acum câteva săptămâni, echipa “De-a arhitectura”, reprezentată de arhitectele Anca
Bordean, Iulia Nistor și Carmen Șandru, a sosit în Piața Mare din Sibiu, în Pavilionul Smart
City și le-a propus școlarilor să-și mobileze / organizeze / dezorganizeze curtea școlii așa
cum și-ar dori-o ei.
Cu planurile printate ale celor 24 de școli din Sibiu, cu multe simboluri autocolante
reprezentând activități sau obiecte pe care le-am considerat noi a fi utile în curtea școlii
(sport, grădiniță de legume, pomi fructiferi, băncuțe, loc de desfășurare a lecției în aer liber,
rastel pentru biciclete, etc.), dar și cu exemple de curți frumoase de școli din lumea întreagă
am pornit entuziaști atelierul “De-a arhitectura în curtea școlii”.
Copiii, au propus schimbări curții școlilor folosindu-se de imaginația proprie, de
exemplele care le-au fost puse la dispoziție, de autocolantele cu simboluri, au creat
propriile simboluri la care noi nu ne-am gândit (iarbă, zid de escaladă, trasee cu obstacole,
etc.), au propus activități noi (ferma de animale mici pe care să le îngrijească ei), au notat
idei, povești, dorințe.
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Acesta este prima etapă din proiectul “De-a arhitectura în curtea școlii”, etapă la
care am reușit să obținem “consultanță” din partea micilor utilizatori pentru 7 școli din
Sibiu. Dorim ca produsul acestei “consultări publice” să ajungă sub ochii avizați (ai
Primăriei, și ai conducerii școlilor) și să constituie un instrument de lucru pentru evaluarea
și îmbunătățirea calității mediului în care învață copiii.
Evenimentul a avut loc în cadrul Sibiu Smart City International Conference,
eveniment organizat de Fundația HERITAS (http://smartcity.heritas.ro/)
Pentru anul școlar 2013-2014 Asociația “De-a arhitectura” este prezenta și în
orașul Sibiu, în 12 clase (școala nr. 18 - 4 clase, școala nr. 5 - 3 clase, școala nr. 4 - 2 clase,
școala nr. 2 - 1 clasă, liceul Onisifor Ghibu -1 clasă, liceul Pedagogic - 1 clasă). Acest lucru
este posibil cu ajutorul arhitecților Anca Bordean, Iulia Nistor, Carmen Șandru,
Alexandru Găvozdea, Livia Aruncutean, Mircea Ţibuleac, cărora le mulțumim în numele
copiilor!
Echipa de-a arhitectura
www.de-a-arhitectura.ro
http://www.facebook.com/DeAArhitectura
office@de-a-arhitectura.ro
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR

CUM ESTE SĂ FII VOLUNTAR LA CURSUL OPŢIONAL
DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU

Clasa a III –a D, Şcoala generală nr. 18, Sibiu

De arh. Mircea ŢIBULEAC

....Cu toate că îmi face mare plăcere mă întreb cum am ajuns în această
situaţie. Sunt de două ori mai in vârstădecât colegii mei voluntari, cu toate
că ei sunt chiar ş la a treia experienţă de acest gen. Nu ştiu cum li s-a părut
lor întâlnirea cu micuţii elevi. Mie mi-a făcut o mare plăcere şi mi-a dat
senzaţia după două şedinţe că a meritat pasul, ca să nu-i spun curajul , de
a porni pe acest drum complet nou pentru mine. Sper să fiu la fel de
optimist şi mai ales tot atât de încântat şi la sfârşitul anului şcolar. De-o fi
una de-o fi alta, eu nu o să mă las, ci din contră, încerc să-i lămuresc şi pe
alţi colegi din celelalte colţuri de ţară , unde nu a ajuns încă proiectul, să-l
aplice şi ei. Nu o să ne faca nimeni cuib ca la pasărea chioară dacă nu o să
ne îngrijim noi de el. Promit să mai revin cu impresii !
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Materiale didactice

Teoria aplicată
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Oraşul în viziunea elevilor
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DJCPP SIBIU
CAMPANIE PENTRU REPUNEREA ÎN CIRCULAŢIE A MOCĂNIŢEI DE
PE VALEA HÂRTIBACIULUI

Direcţia Judeţeană de Cultură Sibiu împreună cu un grup de ONG-uri care activează
pe Valea Hârtibaciului au lansat o campanie de susţinere publică pentru deblocarea
proiectelor de restaurare şi dezvoltare a liniei de mocăniţă de pe Valea
Hârtibaciului. În prima etapă, campania va milita pentru trecerea mocăniţei din
proprietatea publică a statului român administrată de Societatea de Administrare
Active Feroviare în proprietatea Consiliului Judeţean Sibiu (sau a altei entităţi
administrative locale din judeţul Sibiu) cu obligaţii privind păstrarea obiectului de
activitate, de conservare şi restaurare a monumentului istoric şi sprijinirea
dezvoltării liniei prin turism şi cultură.
Segmentul de cale ferată Sibiu – Agnita a fost inaugurat în anul 1898. În 2013 se împlinesc
12 ani de când fluierul mocăniței nu se mai aude pe Valea Hârtibaciului. S-a aşternut
liniştea şi nepăsarea autorităților privind soarta acestui obiectiv de suflet al hârtibăcenilor.
Din 2001, administratorul – Societatea de Administrare Active Feroviare (S.A.A.F. – S.A.) nu
a mai efectuat lucrări de întreținere iar linia, clădirile feroviare şi materialul rulant s-au
degradat sau au dispărut de la o zi la alta. Ba mai mult, în anul 2006 linia a fost la un pas să
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fie vândută la fier vechi. Un grup de entuziaşti au întocmit rapid documentația pentru a
clasa în regim de urgență linia şi gările aferente ca monument istoric. Rezultatul: includerea
pe lista Patrimoniului Național (SB-II-a-B-20923) şi salvarea ei de la distrugerea iminentă.
În 2007 s-a mers şi mai departe în încercarea de a salva linia: Asociația “Consorțiul pentru
Dezvoltarea Interregională Sibiu-Agnita”, constituită din 5 comune de pe vale, a luat în
concesiune pe 25 de ani linia şi gările aferente.
O soluție salvatoare care însă are în spate un contract împovărător impus de S.A.A.F. –
18.000 de Euro/lună pe care Consorțiul trebuie să îi plătească către S.A.A.F., mai puțin
primii 5 ani de grație.
“Grația” primilor 5 ani s-a scurs rapid şi începând din luna ianuarie 2014 hârtibăcenii
trebuie să plătescă 18.000 Euro pe lună către statul român pentru a-şi putea păstra
mocănița pe vale. Dacă e să privim toată această istorie din ultimii 12 ani am zice că cei
18.000 euro pe lună sunt un fel de taxă de protecție pentru ca statul roman să nu ne
distrugă linia de mocăniță. În mod paradoxal, în loc să sprijine financiar cele 5 comune, să
acceseze bani europeni pentru refacerea infrastructurii şi pentru repornirea mocăniței,
statul român, prin intermediul S.A.A.F. impune o taxă aberantă pentru concesionarea liniei.
În mod legitim apare următoarea întrebare: cine îi apără pe hârtibăceni de acest abuz? De
fapt cine este proprietarul legitim al liniei de mocăniță? Cine trebuie să găsească soluții
pentru salvarea şi repornirea mocăniței? s.a.m.d.

Pentru că niciun proiect de restaurare şi dezvoltare a liniei de mocăniță nu poate fi
implementat atât timp cât situația proprietății este neclară, soluția noastră este simplă şi
naturală: linia şi clădirile trebuie să treacă din proprietatea CFR/SAAF în proprietatea
Consiliului Județean Sibiu sau orice tip de asociere a autorităților din Valea Hârtibaciului.
Abia apoi vom putea să discutăm despre viitorul acestei linii.
Fiţi alături de noi şi votaţi petiţia pentru salvarea mocăniţei. Petiţia poate fi semnată
la Direcţia Judeţeană de Cultură Sibiu (Sibiu, Str. Tribunei nr.6, et.1) sau online:
http://www.petitieonline.ro/petitie/42302139
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CONGRESUL DE LA SINAIA ÎN IMAGINI

Foto: arh. Mircea Ţibuleac
La finalul lunii septembrie, Sinaia a fost gazda unui eveniment de amploare organizat de
Uniunea Arhitecților din Romania şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu –
Bucureşti. Congresul Național privind protejarea, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului
arhitectural, urban şi peisagistic s-a intitulat: DE LA ARHITECTURĂ LA PATRIMONIU
CONSTRUIT ...ŞI MAI DEPARTE … şi a avut ca invitați specialişti atât din țară cât şi din
străinătate. Instituțiile organizatoare ale acestei manifestări, ca şi partenerii (ICOMOS
România, UNRMI), au dorit să supună atenției mediului profesional, publicului interesat,
precum şi administratorilor patrimoniului construit românesc relația dintre creație şi
moştenirea culturală a colectivităților, dintre conservare şi dezvoltare, într-o dezbatere
asupra rolului arhitecților în protejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice, a patrimoniului urban şi peisager.
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Expoziţia UNRMI

Arh. Viorica Curea discutând cu participanţii la vernisaj
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Susţinere comunicare: Ioana Gomoiu, Dan Mohanu, Ileana Mohanu: Biserica rupestră din Corbii de
Piatră
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Şefan Mănciulescu- memorie si patrimoniu
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Sergiu Nistor: Patrimoniul românesc din perspective ICOMIS România: stare şi perspective
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Szabo Balint – Cunoaşterea patrimoniului şi structurilile portante istorice
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Cei interesați de aceste prelegeri susținute în cadrul congresului, au la dispoziție
următoarele linkuri care conțin, după caz, fotografii sau imagini video :
Prima zi
Deschidere congres- foto
Download link
http://we.tl/g68xqmeeVT
Deschidere congres- video
Download link
http://we.tl/AiJFHmc50k
Deschidere expozitie UNRMI
Download link
http://we.tl/CoqCVDcYhi
concert pian prof. Livia Teodorescu
Download link
http://we.tl/j9gakl0jEv
Alocuţiuni (imagini foto -vdeo)
Prof. Dan Mohanu, Benjamin Mouton
Download link
http://we.tl/3Lw2LKE4M6
Paulina Popoiu
Download link
http://we.tl/U73a6rUayS
Ligia Fulga
http://we.tl/G5satdLjcB
Virgil Nitulescu, presedinte ICOM
Download link
http://we.tl/E1JnYxoloD

Mircea Crişan – Restaurarea structurală a monumentelor între principia şi legislaţie
Download link
http://we.tl/rsjsmUhQwu
A.Schiau,D.Malaianu-Reabilitarea cladiri monument istoric Palatul Primariei
Capitalei
Mihai Opreanu -Bisericile sapate în cretă:Murfatlar(Basarabi)
http://we.tl/E1JnYxoloD
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Vlad Thiervy- Decoraţia acoperişurilor de sec. XIX din Bucureşti
Download link
http://we.tl/5wN4XIZZU2
A doua zi
Şefan Mănciulescu- memorie si patrimoniu
Download link
http://we.tl/YSYhsWtpBP
Raluca Velescu- Viitorul trecutului. Reabilitarea Clădirilor contaminate
Download link
http://we.tl/bs10vUwxAk
Cătălina Bulborea- Fostele inchisori politice – patrimoiniu (prea) recent
Download link
http://we.tl/4PvOUCg5lN
Cristina –Andreea Chira, Anca Raluca Majaru : Ansamblurile nobilare din Banat
Hanna Derer: Hala Matche – eşecul cui ?!
Download link
http://we.tl/pqstSVAhio
Miruna Stroe- patrimoniul cultural al perioadei comuniste: nevoia de clarificări
terminologice
Download link
http://we.tl/fcRN7EIQ8g
Angelica Stan-Ptrimoniu peisager in zonele urbane periferice
Download link
http://we.tl/E1JnYxoloD
Lavinia Luparu, Cristina Enache - Protectia patrimoniului in invatamantul de
peisagistica
Download link
http://we.tl/lZYeqYNU6Q
Daniela Calciu- Patrimoniul si jocul functţilor: poate un bun public fi salvat prin
intiţiative private ?!
Download link
http://we.tl/iSuTnJJGAe
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REVISTA ARHITECTURA
PRIN CEAȚA DIN ANATOLIA – HATTUSA & YAZILIKAYA

Text şi foto de Alexandru Crişan
Nu țin un jurnal de călătorie… de multe ori îmi amintesc… imaginile se suprapun de-a
valma într-o secvențialitate cinematografică. Sunt locuri care te impresionează și care,
invariabil, te marchează contextual… Hattusa este unul dintre ele. Lucrurile care mi le
imaginez, cadrele pe care încă le mai construiesc fictiv transpun lumea poveștilor din
copilărie, a orașelor pierdute în negura timpului din vremea imperiilor ai căror regi purtau
lupte interminabile pentru supremație…

27

08 martie 2010, 14.30 p.m.
Muzeul civilizației anatoliene din Ankara, o colecție impresionantă de artefacte extrase cu
dexteritate din situri aparținând unei civilizații pierdute în inima Anatoliei. Reprezentări
zoomorfe, creaturi fantastice cu aripi și labe de tigru, ființe înaripate, oameni cu coarne de
taur, giganți cu bărbi, războinici încolonați, lupte între oameni și arătări aparținând altor
lumi – un bestiar complet reprezentat în statui, frize, vase etc. Doi sfincși, un panou central
cu o fotografie wide (indicând localizarea pieselor), un ecran LCD nefuncțional (în același
format) spun o poveste. o poveste legată, probabil, de performanța tehnologică a extracției
blocului sculptat, o poveste legată de oamenii care mută locuri și o ulterioară poveste
despre cei care apreciază acest lucru. Ansamblul (muzeal) „vorbește” despre tradiție,
continuitate, dar mai ales despre identitate, depre identitatea unui loc realizată prin
cumularea fragmentară a unor detalii specifice. Contextual, în cadrul ansamblului din care
făceau parte odată, (fragmentele) constituiau o înlănțuire de scene care transpuneau
memoria unui loc, secvențe care transmiteau un mesaj celor care le parcurgeau zilnic sau le
descopereau întâmplător. Înlănțuirea „cronologică” muzeală transformă fragmentele în
simple exponate așezate cu grijă pe rafturile de suveniruri dedicate turiștilor „avizi de
cultură”. Pietrele hitite sunt mute. [...]
Las în urmă Ankara cu străzile aglomerate și forfota infernală a negustorilor ambulanți.
Urmează două zile de rătăcire în podișul anatolian, în căutarea fragmentelor care ar putea
recompune imaginea ideatică a capitalei hitite. [...]
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Citiţi textul integral în numărul 4/2013 al revistei Arhitectura

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/09/prin-ceata-din-anatolia-hattusa-yazilikaya/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
CASA CU ȘURA DE PAIE – ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR

Preluare de Florin Bălteanu
Până în 14 octombrie, poate fi
vizitată expoziţia "Casa cu șura
de paie - între trecut și viitor" la
ceainăria Cărturești Verona (str.
Arthur Verona, nr. 13),
București. Pe 10 octombrie, de la
ora 18.30, la ceainărie va avea
loc o dezbatere avîndu-i invitaţi
pe Șerban Sturdza (arhitect),
Ioana Popescu (etnolog), Kázmér
Kovács (arhitect), Bogdan Iancu
(antropolog), Georgeta Iuga
(arheolog).
"Case mici, vechi și strîmbe, însă fără seamăn de frumoase. Gospodării părăsite, lăsate în
paragină, sau reparate după cum s-a priceput fiecare. Cu șuri mari, cu porți frumos
decorate, cu grădini frumoase și căpițe de fîn de toate formele. Lîngă casă, un găbănaș locul pentru depozitarea proviziilor de mîncare, a instrumentelor de lucru -, sau o bucătărie
de vară, un umbrar. Case bătrînești, construite ingenios după nevoile fiecărei familii, lîngă
care au apărut, de mai mult timp, case noi, construite de noile generații, spațioase, dar
nelocuite și într-un stil care contrastează cu cel al zonei. În mare, așa arată satul
maramureșean în plin proces de transformare, dar cu multe povești de spus, pentru fiecare
colț de casă. Povești descoperite în cadrul unei cercetări desfășurate în 3 sate din Ţara
Chioarului de către asociația culturală CÂTE-N LUNĂ ȘI-N MANSARDĂ [...]. Fără a neglija
nevoile firești de confort modern ale sătenilor, echipa de cercetare, alcătuită din arhitecți,
etnologi și sociologi, a căutat să convingă localnicii că vechile gospodării sunt valoroase și
merită să fie reparate și/sau refolosite. [...]
În acest sens, echipa proiectului a realizat un GHID DE BUNE PRACTICI, care să vină în
sprijinul valorificării construcțiilor vechi și care este structurat în patru capitole: specificul
locului, propuneri concrete și studii de teren, studii de reconversie și utilizare a șurilor și
recomandări pentru reparații și pentru reabilitarea construcțiilor vechi. " Se arată în
invitația la eveniment.
Sursa : http://www.observatorulurban.ro/expoziie-i-dezbatere-casa-cu-ura-de-paie-intre-trecut-iviitor.html
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INVITAŢIE
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INVITAŢIE
VINO LA
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC!
TRANS(A)PARENŢE
10-27 OCTOMBRIE 2013
PALATUL ŞTIRBEI & PALATUL MOGOŞOAIA
Modulul I: Trans(a)parenţe
Joi, 10 octombrie
17:00, Palatul Ştirbei → Conferinţă de presă
Vineri, 11 octombrie
17:00, Palatul Mogoşoaia → Vernisaj expoziție tematică Trans(a)parențe & lansare catalog
Sâmbătă, 12 octombrie
12:00, Palatul Ştirbei → Deschidere INNOBUILD
15:00, Palatul Mogoşoaia →Vernisaj expoziție fotografie Empatii şi rezonanțe, Arpad Zachi
17:00, Palatul Mogoşoaia → Conferință Ioan Andreescu: Transparențe filtrate
20:00, Palatul Mogoşoaia → ConferințăHeri & Salli:Transpositions
Duminică, 13 octombrie
10:00, Palatul Ştirbei → Cafea cu vorbe
11:00, Palatul Ştirbei → Deschidere ExpoBiblioteca de Peisagistică
15:00, Palatul Mogoşoaia (Lapidarium) → Vernisaj expoziție 4RO – 4 Birouri de arhitectură
Româneşti
Modulul II: Discursuri critice
Vineri, 18 octombrie
12:30, Palatul Ştirbei → Realizarea intervențiilor propuse pentru concursul de land art:
The
Eyes of the Skin (Departamentul de Proiectare Urbană şi Peisagistică, FU-UAUIM)
17:00, Palatul Ştirbei → Conferință Juhani Pallasmaa: Towards a Neuroscience of
Architecture: Embodiment and Imagination in Architecture
20:00, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziție Îndrăzneşte! 2013
20:30, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziție foto-video Lost in Trans(ap)parencies
21:00, Palatul Ştirbei → Gală premiere Concurs Îndrăzneşte! 2013 şi Concurs foto-video
Lost in Trans(ap)parencies Sâmbătă, 19 octombrie
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12:30 Palatul Ştirbei → Gală premiere concurs de land art: The Eyes of the Skin
15:00, Palatul Mogoşoaia → Susținere eseuri nominalizate - East Centric Essay contest
20:00, Palatul Mogoşoaia → Gală de premiere East Centric Essay contest & Concert Corul
Sound
Duminică, 20 octombrie
10:30, Palatul Ştirbei → Prezentare Instalație by SYAA
11:00, Palatul Ştirbei → Prezentare Instalație won.er vs [a]stone, by Mario Kuibuş, Viorel
Zoicas şi Oana Purice
11:30, Palatul Ştirbei → Prezentare SHELTER & FAST ABSORBINGARCHITECTURE _a
MARNEX ONE life form, concept: TACTIC & MARNEX ONE
12:00, Palatul Ştirbei → Prezentare Mântuleasa, by Republic of Architects
15:30, Palatul Ştirbei → Prezentare Instalație ÎNAINTE, by Atelier Mass
16:00, Palatul Ştirbei → Atelier Trans(a)parențesem meşteşug, proiect marca Fundația
Archaeus
18:00, Palatul Ştirbei → Proiecție film Eye over Prague, dir. Olga Spatova
Modulul III: Premiile Arhitext East Centric
Joi, 24 octombrie
10:30, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziția [10 PEISAGISTICĂ UAUIM]: expoziție de
proiecte
15:00, Palatul Ştirbei → Masa rotundă Implementarea Convenției Europene a Peisajului şi
implicarea în domeniul Turismului Cultural
Vineri, 25 octombrie
16:00, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziție Nominalizații Premiilor Arhitext East Centric
17:00 Palatul Ştirbei → Susținere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secțiunile Clădiri rezidențiale & Amenajări exterioare
20:00, Palatul Ştirbei → Conferință arhitect Willem Jan Neutelings
Sâmbătă, 26 octombrie
10:00, Palatul Ştirbei → Susținere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secțiunile Clădiri publice & Regenerare
15:00, Palatul Ştirbei → Susținere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secțiunea Amenajări interioare
18:00-21:00 → Promenadă culturală pe Calea Victoriei
21:00, Palatul Ştirbei → Gală de premiere Concurs Premiile Arhitext East CentricDuminică,
27 octombrie
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17:00, Palatul Ştirbei → Festivitate închidere Trienala de Arhitectură East Centric &
Concert
Corul Sound
Accesul la evenimente se face astfel:
Palatul Ştirbei: Calea Victoriei nr. 107, sector 1, Bucureşti
Luni – Duminică
10:00 – 20:00 (cu excepția zilelor în care în program sunt anunțate evenimente şi după ora
20:00)
INTRAREA LIBERĂ
Palatul Mogoşoaia: Str. Parcului nr. 1, Mogoşoaia
Luni - Închis
Marți – Duminică: 09:00-17:00 (cu excepția zilelor în care în program sunt anunțate
evenimente şi după ora 17:00)
INTRAREA LIBERĂ PARŢIAL: INTRAREA ÎN MUZEU 5 lei (intrarea nu se plăteşte pentru
intrarea în muzeu la orele la care în programul Trienalei există vernisaj sau conferință
în incinta muzeului)
La evenimentele din cadrul Trienalei care nu se desfăşoară în incinta muzeului intrarea
este mereu gratuită.
PARCARE 4 lei
Organizator: Fundația Arhitext design
Pentru detalii puteți contacta departamentul de presă al Trienalei:
arhitext_redactie@b.astral.ro / 031.104.11.78
www.east-centricarch.eu/triennale/
www.arhitext.com/evenimente/trienala-de-arhitectura-east-centric/
www.facebook.com/EastCentricArchitectureTriennale
Trienala de Arhitectură East Centric şi Concursul foto-video Lost in Trans(ap)parencies
sunt proiecte culturale finanțate de Ordinul Arhitecților din România din fondul Timbrului
Arhitecturii Proiectul cultural Premiile Arhitext East Centric este beneficiar al unei
finanțări din partea Uniunii Arhitecților din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în
anul 2013. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a
Uniunii Arhitecților dinRomânia.
Trienala de Arhitectură East Centric este un proiect cultural finanțat de Institutul Cultural
Român. Acesta nu îşi asumă răspunderea pentru conținutul acestui material.
Proiectul Trienala de Arhitectură East Centric şi proiectul Trans(a)parențe sunt proiecte
culturale finanțate de Administrația Fondului Cultural Național
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
ARHITECTI ROMÂNI CREATORI DE PATRIMONIU CULTURAL" LA
ICR BUDAPESTA

Expoziția „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural" ajunge la ICR
Budapesta, în cadrul Lunii arhitecturii 2013.
Vernisajul şi masa rotundă au loc pe data de 8 octombrie, ora 18.00, la sediul Institutului
Cultural Român din capitala Ungariei (1146 Budapesta, Str. Izsó nr. 5.)
Expoziția poate fi vizitată până pe data de 2 decembrie 2013.
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