FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU A UAR
EXPOZIȚIA PEISAJ ȘI PATRIMONIU RURAL ÎN PĂDUREA DUMBRAVA
= CALENDAR PE ANUL 2014 TIPĂRIT LA CNM ASTRA
Expozitia

”Peisaj si
patrimoniu rural
in Padurea
Dumbrava”
organizată de
filiala noastră în
luna octombrie la
Biblioteca
Județeană ASTRA
Sibiu s-a
concretizat cu
tiparirea de catre
Complexul
National Muzeal
ASTRA Sibiu a
unui CALENDAR
pe anul 2014.

Arh. Victor
Moraru, autorul
expoziției mai sus
menționate, ne-a
trimis coperta
calendarului,
specificând faptul
că acesta are titlul
”MUZEUL DIN
PADUREA
DUMBRAVA",
contine 7 file A4 si
este
ilustrat cu 13
acuarele, dintre
cele aflate in
expozitie.
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CNM ASTRA SIBIU
TRAINING DE RESTAURARE ICOANE PE STICLĂ SUSŢINUT DE UN
EXPERT-RESTAURATOR AL C.N.M. ASTRA PENTRU TREI MUZEE
DIN REPUBLICA MOLDOVA

La sfărşitul lunii noiembrie, dr. Alina Geanina Ionescu, expert-restaurator pictură în cadrul
Complexului Naţional Muzeal ASTRA a susţinut în Republica Moldova un training de
restaurare a icoanelor pe sticlă. Evenimentul desfăşurat la sediul Muzeului Naţional de Artă
al Moldovei, a reunit alături de restauratorii muzeului gazdă, invitaţi din cadrul Muzeului
Naţional de Istorie a Moldovei şi din cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală.
Trainingul s-a desfăşurat la iniţiativa d-lui Tudor ZBÂRNEA, directorul MUZEULUI Naţional
de Artă a Moldovei, ca urmare a donaţiei primite de instituţia pe care o conduce, din partea
pictorului Sever Săsărman din Arad, România. Este vorba despre douăzeci de icoane pe
sticlă din secolele XIX-XX.
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Evenimentul a îmbinat dimensiunea teoretică (studii iconografice, tehnici de conservare a
obiectelor, etapele restaurării) cu cea aplicativă. Demonstraţiile practice au avut ca obiect
una dintre cele douăzeci de icoane, aflată într-o stare de degradare avansată, urmând ca
celelalte nouăsprezece icoane să fie restaurate de către specialiştii-restauratori din cadrul
MUZEULUI Naţional de Artă a Moldovei, pe baza documentaţiei ştiinţifice pusă la dispoziţia
acestora de către expertul- restaurator al C.N.M. ASTRA.
În urma acestei acțiuni s-au deschis oportunități de parteneriat între instituțiile muzeale și
universitare din Sibiu și Chișinău, ca un pod de legătură culturală.
La finalul celor trei zile de training, dr. Alina Geanina Ionescu a fost invitată la Ambasada
României în Moldova de către d-l Valeriu Matei – directorul Institutului Cultural Român
„Mihai Eminescu” la Chișinău, pentru a participa la ceremonia dedicată Zilei Naționale a
României, eveniment la care a luat parte și preşedintele Traian Băsescu.
Alina Geanina Ionescu este expert restaurator în cadrul Complexului Național Muzeal
ASTRA, Sibiu, doctor în istorie, cadru didactic asociat al Universităţii LUCIAN BLAGA, Sibiu,
autoare a numeroaselor studii în reviste de specialitate, membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România.
Biroul de presă al C.N.M. ASTRA
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UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
bav 2014: festivitatea decernării premiilor și nominalizărilor la
concursul național pentru selectarea proiectelor
Va invitam la festivitatea decernarii premiilor si
nominalizarilor la concursul national pentru selectarea
proiectelor care vor reprezenta Romania la Bienala de
Arhitectura de la Venetia 2014, care va avea loc joi 12
decembrie 2013 ora 16.00 la sediul Centrul de Cultura
arhitecturala a Uniunii Arhitectilor din Romania din strada
Louis Calderon nr 48, sector 1, Bucuresti, Romania.

Sursa:http://www.uniuneaarhitectilor.ro/bav-2014-festivitatea-decernarii-premiilor-inominalizarilor-la-concursul-naional-pentru-selectarea-proiectelor.html
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ASOCIAȚIA DE- A ARHITECTURA
COMUNICAT DE PRESĂ:
PROGRAMUL EDUCAȚIONAL DE-A ARHITECTURA – PREDARE PRIN
OBSERVARE ȘI EXPERIMENTARE A ARHITECTURII PE ÎNȚELESUL
COPIILOR – S-A EXTINS LA 60 DE CLASE ȘI 1500 DE ELEVI

5

6

7

8

INVITAȚIE
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REVISTA ARHITECTURA
EPOCA BIEDERMEIER ÎN ŢĂRILE ROMÂNE 1815-1859
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Durata: 7 decembrie 2013 – 27 aprilie 2014
Locul: Muzeul Naţional de Artă al României, parterul Galeriei Naţionale (Calea
Victorieie 49-53)
Program de vizitare: miercuri-duminică, 10.00-18.00
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună . Tarif: 10 lei întreg
Muzeul Naţional de Artă al României vă invită vineri, 6 decembrie 2013, de la
orele 18.30 la vernisajul expoziţiei Epoca Biedermeier în Ţările Române 1815-1859, care
are loc la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 49-53. Accesul la vernisaj se face exclusiv
pe bază de invitaţie. Presa interesată de eveniment este rugată să se acrediteze la
comunicare@art.museum.ro.
Expoziţia cuprinde o selecţie de aproximativ 235 piese de patrimoniu – pictură, grafică
(desene, acuarele, gravuri), miniaturi, bijuterii, textile, argintărie şi mobilier – din fondul
Muzeului Naţional de Artă al României, dintre care o parte prezentate în premieră absolută.
Organizatoarele expoziţiei sunt Mariana Vida şi Elena Olariu, specialişti din cadrul secţiei
de Arte Grafice.
Stilul Biedermeier este un stil internaţional, burghez, care s-a manifestat cu precădere în
Germania, Austria, nordul Italiei şi ţările scandinave, în perioada 1815-1848. Expoziţia
reflectă impactul acestui curent european asupra artei româneşti, într-o perioadă în care
societatea românească trecea printr-un spectaculos proces de modernizare.
Arta Biedermeier a fost caracterizată în trecut ca fiind simplă, comodă, lipsită de pasiune,
un amestec de obiectivitate şi idilism. Istoricii contemporani încearcă astăzi să o prezinte
într-o nouă lumină, apreciind interesul acesteia pentru intimism şi scenele de familie,
pentru modul în care a coexistat alături de curente precum neoclasicismul sau
romantismul. Parcursul expoziţional doreşte să ilustreze nu doar un stil, ci şi o epocă
istorică românească, cu ajutorul unor lucrări semnate de artişti precum: Ion Balomir, Barbu
Iscovescu, Constantin Lecca, Theodor Aman, Petre Mateescu, Ioan Negulici, Mişu Popp, C. D.
Rosenthal, Gheorghe Tattarescu, Carol Pop de Szathmári, Franz Maschek, Josef Kriehuber,
Michel Bouquet, Barabás Miklós, Charles Doussault Josef-August Schoefft, Auguste Raffet,
Anton Chladek, Niccolò Livaditti, Mauriciu Löffler, Henric Trenk, Georg Venrich Walbaum,
Carol Wallenstein etc.
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/12/epoca-biedermeier-in-tarile-romane-1815-1859/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
LANSARE CARTE: ISTORIE URBANĂ. LOTIZAREA ŞI PARCUL IOANID
Preluare de Raluca Iuga
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Editura Simetria vă invită luni, 16 decembrie 2013, ora 17.30, la Casa Mincu - sediul
OAR, str. Pictor Verona 19, Bucureşti cu ocazia lansării volumului „Istorie urbană.
Lotizarea şi Parcul Ioanid din Bucureşti în context european" de Cristina
Woinaroski.
Vor prezenta volumul:Prof. dr. arh. Anca Brătuleanu, Prof. dr. arh. Nicolae Lascu şi arh.
Şerban Ţigănaş
Lotizarea şi Parcul Ioanid reprezintă un proiect al Primăriei oraşului Bucureşti, realizat în
timpul primariatului lui Vintilă Brătianu, numit Blocul de Vile şi Grădina Publică Ioanid,
conceput ca un ansamblu de vile ce înconjoară un parc public. El este inspirat, conform
procesului verbal din 1909, după mai multe modele occidentale dintre care amintim
scuarurile londoneze de pe proprietatea Bedford din Londra, New Town din Edinburgh,
Parcul Monceau de la Paris.
O similitudine frapantă o constituie şi Parcul Königin-Luise din Magdeburg. Cercetarea de
faţă încadrează modelul de la Bucureşti în curentul Parc Movement, apărut în Anglia şi
dezvoltat în Europa pe parcursul sec. 19, şi în tipologia parcurilor interioare definită de
urbaniştii germani la începutul sec. 20. Cristina Woinaroski (n. 1968) este arhitect cu drept
de semnătură, membru al Ordinului Arhitecţilor din România - filiala Bucureşti, licenţiat al
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti în 1994, master în
arhitectură în specializarea Formă Urbană în 1995, doctor în arhitectură în 2011 (UAUIM).
Lucrează în Bucureşti ca arhitect asociat în cadrul biroului Icon Studio de Arhitectură. Din
1998 este colaborator extern, ca asistent, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, ţinând seminariile la cursul de Istoria Arhitecturii în
România sec. XIX-XX. Este coordonatorul lucrărilor realizate împreună cu studenţii de la
Facultatea de Istoria şi Teoria Artei: „Arhitectură Bucureşteană sec. 19-20" (Simetria 2000)
şi „Lotizarea şi Parcul Ioanid" (Simetria 2007).Volumul a apărut cu sprijinul Ordinului
Arhitecţilor din România, din Timbrul Arhitecturii, şi în cadrul proiectului cultural „Istorie
Urbană. Lotizarea şi Parcul Ioanid din Bucureşti în context european", beneficiar al unei
finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România, din Fondul „Timbrul Arhitecturii" în
anul 2013.Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Arhitecţilor din România. Sursa:http://observatorulurban.ro/lansare-carte-istorie-urbana.lotizarea-i-parcul-ioanid-din-bucureti-in-context-european.html
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