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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate în
articolele preluate din ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii
acestor articole sau, după caz, redacţia.
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SIBIU
FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
VERNISAJ
EXPOZIŢIA DE ACUARELE ŞI DESENE
’’PEISAJ ŞI PATRIMONIU RURAL ÎN PĂDUREA DUMBRAVA’’
- DE ARH. VICTOR MORARU

De la stânga la dreapta : arh. Dorin Boilă, directorul Bibliotecii ASTRA, dr. Silviu Borş, arh.
Victor Moraru, arh. Mircea Ţibuleac, directorul CNM ASTRA, Valeriu Olaru
Peste 60 de persoane, studenţi la arhitectură, arhitecţi sau pasionaţi de artă, au participat
luni, 14 octombrie la vernisajul expoziţiei domnului arh. Victor Moraru. Sub titlul ”Peisaj şi
patrimoniu rural în Pădurea Dumbrava” cele 29 de acuarele şi desene au surprins 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.
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 a explicat arh. Victor Moraru în cadrul vernisajului.
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Organizatori: Filiala Judeţeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR) , Consiliul
Judeţean Sibiu şi Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu.
Vă prezentăm câteva instantanee de la eveniment :
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Imagini de la eveniment sunt disponibile, pentru 10 zile , la adresa :
http://we.tl/ZjcnAVQsji
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
CUM ESTE SĂ FII VOLUNTAR LA CURSUL OPŢIONAL
DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU – EPISODUL II

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

Cine ar fi presupus că dupa primele lecţii o să-mi scadă entuziasmul îl asigur că s-a
înşelat amarnic. Am început deabia încâlzirea.
Astăzi a fost si la propriu si la figurat deoarece afară termometrele arătau aproape
20 de grade. Soarele a fost şi el teribil de prietenos.Ieri am făcut o recunoaştere în teren
asa cum îi stă bine unui ofiţer artilerist în rezervă - aşa cum mă aflu eu în prezent-. Cui îi
pare rău după armată îl asigur ca are dreptate
Astăzi, după o pregătire teoretică a misiunii în prima oră de clasă în care am marcat pe
harta zona expediţiei şi am stabilit criterile strategice pe care trebuie să le urmărim, am
pornit la drum.
Cele 3 echipe au avut misiunile clar stabilite de la început. Cu toate că ele au luat în
vizor obiective diferite scopul era acelaşi. Trebuia să identificăm şi să neutralizam trei ţinte
strategice apărute în calea noastră.
Prima echipă a identificat cea mai înaltă clădire, şi-a calibrat instrumentele de
măsurat şi au executat cu privirea "foc concentrat de atenţie" asupra ei.
A doua a făcut acelaşi lucru cu cea mai mică clădire. Cea de-a treia s-a ocupat de
străzile şi trotuarele întâlnite în calea ei, aşa cum au fost instruiţi în sala de pregatire a
misiunii.
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Nu am mai avut timp sa ne ocupăm şi de restul componentelor mediului construit
străbătut cu pasul deoarece clopotelul a sunat adunarea. Ne-am retras în ordine, fără să
lăsăm pe nimeni în urmă, din nou în clasă în spatele liniei de front.
Fiecare în tranşeul lui, pardon - banca lui - , şi-a curăţat instrumentele aduse din teren , şi-a
trecut concluziile în caiet şi şi-a împărtăşit cu mare entuziasm amintirile proaspete de pe
"câmpul de luptă" .
În acest timp, subsemnatul secundat de instructorul-învăţător Simona CÂMPEAN ,
ajutorul meu de mare nădejde, am descărcat materialul foto-video în laptop urmând să-l
pregătim pentru raport şi pentru recapitularea de data viitoare.

Planul zonei

Fotograful şi reporterul echipei care s-a ocupat cu cercetarea străzilor
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Echipa care a măsurat o casa mică

Echipa care a măsurat o stradă
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Echipa care a măsurat un bloc mare

A raportat pentru voi:
Arh.Mircea TIBULEAC - voluntar De-a Arhitectura
7 octombrie 2013
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ANBPR SMARTLIBRARIES,
10 -12 OCTOMBRIE 2013

Anul acesta, Conferinţa Naţională ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice
din România) s-a desfăşurat la Sibiu, în perioada 10-12 octombrie, la Biblioteca Judeţeană
ASTRA. Tema care i-a reunit pe reprezentanţii tuturor bibliotecilor publice din România
este smart, adică SMARTLibraries, prin care s-a dorit desfăşurarea unui eveniment care să
debordeze de energie şi creativitate.
Prima zi, JOI, 10 octombrie, a fost dedicată deschiderii oficiale, cu prezentări
protocolare, după care a intrat în scenă Maratonul ideilor deştepte, la al cărui smartStart sau înscris 10 conferenţiari care, prin prelegeri scurte şi atotcuprinzătoare, au prezentat
perspective inedite de interceptare a mesajului bibliotecii publice din România în mediile
conexe: academic, editorial, publicitar, artistic, managerial.
În majoritatea discursurilor s-a accentuat ideea bibliotecii ca spaţiu social în care să
se desfăşoare activităţi conexe atrăgătoare de public şi implicit de cititori.
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Valeriu Olaru, directorul CNM ASTRA, înmânându-i la deschiderea conferinţei directorului
Bibliotecii Judeţene ASTRA, dr. Silviu Borş, diploma aniversară 50 de ani de muzeu ASTRA

Marcel Luca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sibiu
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Participanţi la conferinţă
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Vedere de la etajul 5 al Corpului B, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, gazda manifestărilor

A doua zi, VINERI, 11 octombrie, desfăşurarea de forţe s-a comutat pe tema
comisiilor ANBPR într-o cafenea dedicată artei conversaţiilor pe teme profesionaleo. A
doua parte a zilei a fost rezervată unui Târg de servicii smart în care toţi bibliotecarii şi-au
prezentat produsele culturale şi educative cât mai inovator posibil.
A treia zi, SÂMBĂTĂ, 12 octombrie, participanţii au avut parte de într-un smarTour
la Biertan, la inaugurarea Lăzii de breaslă (o nouă Bibliotecă tematică din circuitul
Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu).

LINK DESCHIDERE CONFERINŢĂ –MATERIAL FOTO VIDEO:

http://we.tl/t1byYJQx5o
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INVITAŢIE
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Stimate doamne / stimați domni,
Consorțiul Viva Eastpart, Ordinul Arhitecților din România și Fundația Heritas au
plăcerea de a vă invita la Simpozionul Teritoriu și cultură construită: Politici
publice și iniţiativă privată care va avea loc în satul Sibiel în perioada 18-19
octombrie 2013.
Simpozionul își propune continuarea discuției pe tema construirii în mediul rural,
începută cu prilejul concursului de arhitectură pentru amenajarea spațiului public
din centrul satului Sibiel, finalizat în luna februarie anul acesta. Alături de
prezentarea modelului asociației austriece LandLuft, Proiectul Regional Viva
Eastpart (Valea Hârtibaciului) va prezenta metodologia de valorificare a zonelor
care au localități cu centre istorice mici, ca posibil model de dezvoltare locală. Vor fi
analizate instrumente de planificare naționale și europene și modalitățile în care
acestea pot veni în sprijinul inițiativelor de dezvoltare locală șiregională.
Evenimentul va reuni cca 30 de reprezentanți ai administrațiilor locale, ai corpurilor
profesionale (arhitecți,urbaniști), ai organizațiilor care desfășoară proiecte de
dezvoltare locală și alți factori interesați din regiune.
Prima zi a simpozionuluiva fi dedicată prezentărilor și dezbaterilor privind nevoile,
instrumentele și bunele practici de dezvoltare durabilă. Cea de a doua zi va oferi
prilejul unui tur ghidat al proiectelor de success desfășurate în localitățile Hosman,
Biertan și Saschiz. Programul simpozionului este alăturat prezentei invitații. Masa
pe durata celor două zile, și transportul în cadrul turului ghidat vor fi asigurate de
către organizatori.
Suntem onorați să vă avem alături la acest eveniment, contribuția Dumneavoastră
fiind importantă pentru rezultatul dezbaterilor și pentru acțiunile următoare.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul Dumneavoastră până în data de 15
octombrie 2013. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu
Alina Scholtes (Heritas), la telefon 0745988971 sau e-mail
alina.scholtes@yahoo.com
Cu considerație,
Josefina Galdeano Lopez
Coordonator Viva Eastpart
Gabriel Roșca
Președinte OAR Sibiu-Vâlcea
Michael Engel
Director Fundația Heritas
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
UAR ÎŞI REAFIRMĂ OPOZIŢIA FAŢĂ DE PROIECTUL DE
EXPLOATARE DE LA ROŞIA MONTANA

Uniunea Arhitecților din România a fost invitată vineri, 4 octombrie 2013, în cadrul
audierilor din comisia parlamentară specială pentru a-și exprima punctul de vedere față
de proiectul de lege privind exploatarea minieră de la Roșia Montană. Cu aceasta ocazie,
președintele U.A.R a reafirmat opoziția față de proiectul RMGC.
Dr. arh. Curea Viorica a subliniat faptul că punctul de vedere general exprimat de Uniunea
Arhitecților din România a fost de impotrivire, cu zeci de semnaturi anexate. "AM FOST
LA ROȘIA MONTANĂ ȘI AM VĂZUT POTENȚIALUL EXTRAORDINAR AL ZONEI.
REFACEREA VA FI ARTIFICIALĂ ȘI NU VA AVEA VALOAREA SITULUI NATURAL,
REALIZAT ÎN DECENII". CREDEM CĂ AR TREBUI PĂSTRATĂ EXPLOATAREA ÎN
GALERII. AR FI O ATRACŢIE EXTRAORDINARĂ ÎN ZONĂ SĂ VINĂ CAUTĂTORII DE
AUR. NICĂIERI NU STĂ MAI BINE AURUL DE ACOLO, NICI ÎN SUBSOLUL BNR, NICI LA
VIENA, NICI LA BERLIN, NICI LA MOSCOVA. ÎL SCOATEM DE ACOLO ŞI CE? O CASĂ
MAI REFACI, DAR O NATURĂ MAI GREU" a conchis președintele U.A.R
Puteți urmări întreaga declarație video aici:
http://media.tvrnews.ro/video_local/201310/audieri-uniunea-arhitectilor-proiect-bun-tvrnewsexport-59198100_59198100.mp4

Comisia parlamentară privind Roşia Montană a lansat, odată cu seria audierilor, site-ul
comisiarosiamontana.ro. Atât cei care contestă cât şi cei care susţin proiectul Roşia
Montană pot trimite mesaje pe site. Pe aceeaşi pagină web, puteţi vedea componenţa
Comisiei speciale pentru Roşia Montană.
Parlamentarii au termen să încheie raportul cu privire la exploatarea minieră
până pe 20 octombrie, prima cameră sesizată fiind Senatul.
Reamintim, Guvernul a adoptat, în data de 27 august 2013, proiectul de lege referitor la
Roșia Montană.
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/uar-isi-reafirma-opozitia-fata-de-proiectul-deexploatare-de-la-rosia-montana.html
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REVISTA ARHITECTURA
COLLAGE CITY

Celebra carte Collage City,
scrisă de Colin Rowe și
Fred Koetter, va apărea în
traducere românească în
prima jumătate a lunii
noiembrie 2013.
Traducerea acestui eseu
deschizător de drumuri
este primul titlu dintr-un
proiect mai amplu, inițiat
de
conf.
dr.
Magda
Teodorescu, care are în
vedere traducerea unor
cărți fundamentale pentru
arhitecți.
Mai
bine
spus
și
împrumutând conceptul de
canon literar al lui Harold
Bloom, proiectul are în
vedere constituirea unui
canon al carților de
arhitectură, adică al acelor
cărți cu mare impact
asupra
gândirii
în
domeniul arhitecturii.
Pentru acest an proiectul a
primit finanțare din partea
Administrației Naționale a
Fondului Cultural și va fi
publicat la Editura Universitară „Ion Mincu”. Traducerea, coordonată de conf. dr. Magda
Teodorescu, este realizată de un colectiv din care fac parte asist. dr. arh. Miruna Stroe, asist.
drd. Ilinca Constantinescu și studentele Adina Ceară și Antonia Ivancu, din anul III.

Vă invităm să citiți un fragment din capitolul „După Mileniu”.
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Parousia arhitecturii moderne. Un vraf de fantasme eshatologice despre o catastrofă
iminentă, apocaliptică, asezonat cu altele despre apariţia instantanee a epocii de aur a
omenirii. Criza: ameninţarea cu damnaţiunea, speranţa mântuirii. Schimbare irezistibilă ce
încă necesită participare umană. Noua arhitectură şi noul urbanism ca embleme ale Noului
Ierusalim. Forme de corupţie ale marii culturi. Focul de artificii al vanităţilor. Autotranscendere spre o formă de libertate colectivizată. Arhitectul, căruia i se redă virtutea şi
care se simte fortificat de echivalentul experienţei religioase, poate reveni acum la inocenţa
lui primordială.
Asta pentru a caricaturiza, deşi fără să distorsionăm prea mult, un complex de sentimente
ce deseori stau imediat sub pragul conştiinţei, sentimente cruciale pentru formarea
conştiinţei mişcării moderne.

Fă-mi o căsuţă în vale, a zis ea,
Un’ să jelesc şi să mă rog,
Dar nu-mi distruge turnurile din palat,
Atâta de graţios şi de frumos
construite;
Poate cândva m-oi întoarce cu alţii
Când m-oi curăţa de vinile toate.
Sentimentele pe care Tennyson, în al său volum The Palace of Art (1832-‘42) le-a atribuit
propriului suflet erau mai mult sau mai puţin reprezentative pentru arhitectul modern din
anii o mie nouă sute douăzeci şi este dificil uneori să le pui la îndoială abstinenţa şi
demnitatea morală. Dar dacă „o căsuţă în vale” (un cottage ornée) îşi poate pierde drastic
valoarea ca simbol al inocenţei, atunci se poate întâmpla şi cu altele la fel.
Şi atunci când la sfârşitul anilor o mie nouă sute patruzeci, arhitectura modernă s-a
oficializat şi instituţionalizat, imaginea oraşului modern a suferit în mod corespunzător.
Arhitectura modernă fără îndoială sosise, dar Noul Ierusalim nu intra tocmai în
preocupările curente, şi încet s-au văzut semne ale faptului că, pe undeva, ceva nu mersese
tocmai bine. Arhitectura modernă nu a dus, ipso facto, la o lume mai bună; şi pe măsură ce
fantasmele echivalente s-au contractat, din ţinta critică confuză a apărut o anume derută,
despre care nu am greşi să spunem că l-a afectat pe arhitect de atunci încolo. Nu mai era el
capabil oare să se perceapă ca protagonist al unei noi integrări culturale? Era neapărată
nevoie să se conceapă în acest mod? Şi dacă da, cum anume?

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/10/collage-city/
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ROMÂNIA TV
ESPLANADA PALATULUI PARLAMENTULUI VA FI REAMENAJATĂ:
MUZEU-TUNEL, PATINOAR SAU CASCADĂ

De Iulian TUDOR

Zona din jurul Palatului
Parlamentului va fi
reamenajată. Opt proiecte s-au
înscris în concursul organizat
de Camera Deputaților, care
propun amenajarea unor
grădine tematice terasate, a
unui tunel-muzeu, a unei
cascade, dar și construirea
unei scări cu 100 de trepte.
Unul dintre proiecte propune realizarea unei grădini reprezentative, pornind de la zona
de acces în clădire până la zona adiacentă Pieţei Constituţiei. Arhitecţii au gândit patru zone
de tip piaţetă, de-o parte si de alta a grădinii, zone ce vor avea rol de spaţii pentru grupare,
spaţii expoziţionale, potrivit b365.ro.
Un alt proiect propune crearea unor noi trasee de acces public direct în Grădina
Parlamentului prin intermediul unei platforme – dala urbana, amenajarea zonelor
gradenelor în parc public cu locuri de odihnă și terase belvedere orientate spre piaţă, cu
accente decorative specifice. De asemenea, arhitecții recomandă și introducerea unui bazin
decorativ - cascadă, a unei scene, dar și a unui sistem de iluminat public care să
poată fi utilizat și în spectacole de sunet și lumină.

O altă propunere
vizează
amenajarea
unor grădini
terasate
tematice: Grădina
Montană, Grădina
Submontană,
Gradina Colinară,
Grădina Stepică și
Grădina FluvioDeltaică.

21

Un element important în acest proiect îl constituie tunelul-muzeu, care va face legătura
între Grădina Alpină și intrarea principală din Piața Constituției. "Tunelul-muzeu va avea
un caracter de spațu memorial având ca temă istoria transformărilor urbane din zona
Uranus-Dealul Arsenalului", potrivit proiectului.

Într-un alt proiect, se propune realizarea unei scări urbane monumentale cu o sută de
trepte care să lege Piața Constituției de Palatul Parlamentului." Aceasta Scara este in fapt o
Piata Urbana in panta – un spatiu de circulatie, de promenada, de odihna, de contemplare a
orasului si de contact cu ceilalti", se precizează în proiect.
Într-un alt proiect se propune amenajarea unei platforme urbane care se transformă
din scenă pentru artă în bazin cu apă și în patinoar. "Elementul devine simultan o
scenă urbană, oglindă de apă cât şi podium panoramic, şi se transformă continuu în funcţie
de anotimp şi necesitatii, formulând platforma optimă pentru viaţa urbană cotidiană", se
precizează în proiect.
Proiectele câştigătoare vor fi fi premiate. Locul I - 10.000 lei, locul al II – lea 7.500 lei şi
locul al III – lea, 3.000 lei.
Juriul este format din reprezentanţi ai Academiei Române, Uniunii Arhitecţilor, Uniunii
Artiştilor Plastici, Facultăţii de Urbanism, Registrului Urbaniştilor, Asociaţiei Studenţilor
Arhitecţi şi Urbanişti din Universitatea "Ion Mincu", Primăriei Municipiului Bucureşti şi ai
Camerei Deputaţilor.
Sursa:

http://www.romaniatv.net/esplanada-palatului-parlamentului-va-fi-reamenajata-muzeutunel-patinoar-sau-cascada-foto_101908.html
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TVR 1
PREMIUL I ŞI PREMIUL SPECIAL DE INOVAŢIE PENTRU PATRU
TINERI ARHITECŢI ROMÂNI, ÎN
Patru timişoreni, abia ieşiţi
de pe băncile Facultăţii de
Arhitectură, au adus
României o dublă victorie la
CompetiţiaInternaţională de
Inginerie din
Canada: premiul I şi
premiul special de Inovaţie.
Tinerii arhitecţi au
transformat un pian în
calculator

Abacul muzical al echipei RAAO poate efectua operaţii de adunare, scădere,
înmulţire sau împărţire. În plus, extrage radicali, calculează factoriali şi ridică
numere la puterea a doua, deşi juriul din Calgary nu a cerut acest lucru.
Echipa RAAO s-a format pe vremea când tinerii erau încă studenţi. Formaţia le-a adus
succes: tinerii arhitecţi au câştigat mai multe competiţii internaţionale şi au un palmares
impresionant.
Avem menţiune la Consursul Internaţional de Arhitectură "Velux", Premiul I la Consursul
Internaţional de Arhitectură pentru studenţi "ArchiWorld Academy" şi realizări al Zagreb, la
"BEST Engineering Competition", sunt realizările echipei enumerate de Radu Dorgo, tânăr
arhitect.
Membrii RAAO au avut emoţii până să ajungă în Canada. Au reuşit să-şi rezerve biletele de
avion spre Calgary cu o noapte înaintea plecării. Dar n-au regretat.
Am luat Premiul I şi Premiul special de Inovaţie. A fost o victorie dublă. A trebuit să
transformăm o pianină în calculator, a spus Ovidiu Mihuţescu, tânăr arhitect.
Facultatea de Arhitectură a Universităţii Politehnice Timişoara intenţionează să-i
premieze şi ea pe realizatorii pianului-calculator.
Sursa:http://stiri.tvr.ro/premiul-i-si-premiul-special-de-inovatie-pentru-patru-tineri-arhitectiromani-in-canada_35797.html
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
IMAGINI
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC!TRANS(A)PARENŢE
PALATUL ŞTIRBEI & PALATUL MOGOŞOAIA
–PARTEA I –

Foto de Arh. Mircea ŢIBULEAC

Fundaţia Arhitext design desfăşoară până în 27 octombrie, la Palatul Ştirbei şi Palatul
Mogoşoaia, Trienala de Arhitectură East Centric, 'Trans(a)parenţe', una dintre puţinele
trienale de arhitectură din Europa.
'Pentru că am vrut ca această trienală să pornească de la început cu o identitate proprie, am
făcut o cercetare, să vedem ce trienale există în Europa, am descoperit că mai există două
trienale, una la Lisabona, care este la a doua ediţie anul acesta, dar care merge mai mult pe
partea experimentală şi există o a doua trienală a ţărilor nordice, la Oslo, care este în
desfăşurare în acest moment, este la a cincea ediţie. Noi trebuia să ne găsim locul în această
poveste şi, mergând pe politica editorială a revistei Arhitext, (...) am dorit să dăm o nuanţă
critică, de discutare, de căutare a unor răspunsuri în fenomenul arhitectural' a spus
directorul Fundaţiei Arhitext design, Zachi Arpad, la conferinţa de presă.

24

Vă invităm să parcurgeţi mai jos câteva instantanee de la deschiderea Trienalei, din 10
octombrie.
Cei interesaţi pot descărca imagini video de la conferinţă de la link-urile:
https://www.wetransfer.com/downloads/1b3969e3a3e044628bd4e3b7d98841752
0131010165822/609df8910f322c335467805524dde8e320131010165822/9b63ea

https://www.wetransfer.com/downloads/a8e9d2e3339ad8d416a290064bd914622
0131010165744/a177db9e809ebefe13aaefd09c3ea79120131010165744/fff239

Şi fotografii conferinţă şi expoziţie de la link-ul:

http://we.tl/8ORSsxK3em

În buletinele următoare vor urma
Trienalei.

şi prezentarea altor evenimente din cadrul
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10 octombrie: CONFERINŢA DE PRESĂ DE LA DESCHIDEREA TRIENALEI
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PROGRAM
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC!TRANS(A)PARENŢE
PALATUL ŞTIRBEI & PALATUL MOGOŞOAIA

Vineri, 18 octombrie
12:30, Palatul Ştirbei → Realizarea intervenţiilor propuse pentru concursul de land art:
TheEyes of the Skin (Departamentul de Proiectare Urbană şi Peisagistică, FU-UAUIM)
17:00, Palatul Ştirbei → Conferinţă Juhani Pallasmaa: Towards a Neuroscience of
Architecture: Embodiment and Imagination in Architecture
20:00, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziţie Îndrăzneşte! 2013
20:30, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziţie 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
12:30 Palatul Ştirbei → Gală premiere concurs de land art: The Eyes of the Skin
15:00, Palatul Mogoşoaia → Susţinere 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 Instalaţie by SYAA
11:00, Palatul Ştirbei → Prezentare Instalaţie 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 Instalaţie ÎNAINTE, by Atelier Mass
16:00, Palatul Ştirbei → Atelier Trans(a)parenţesem meşteşug, proiect marca Fundaţia
Archaeus
18:00, Palatul Ştirbei → Proiecţie film Eye over Prague, dir. Olga Spatova
Modulul III: Premiile Arhitext East Centric
Joi, 24 octombrie
10:30, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziţia [10 PEISAGISTICĂ UAUIM]: expoziţie de
proiecte
15:00, Palatul Ştirbei → Masa rotundă Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului şi
implicarea în domeniul Turismului Cultural
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Vineri, 25 octombrie
16:00, Palatul Ştirbei → Vernisaj expoziţie Nominalizaţii Premiilor Arhitext East Centric
17:00 Palatul Ştirbei → Susţinere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secţiunile Clădiri rezidenţiale & Amenajări exterioare
20:00, Palatul Ştirbei → Conferinţă arhitect Willem Jan Neutelings
Sâmbătă, 26 octombrie
10:00, Palatul Ştirbei → Susţinere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secţiunile Clădiri publice & Regenerare
15:00, Palatul Ştirbei → Susţinere proiecte nominalizate - Premiile Arhitext East Centric –
Secţiunea 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
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 excepţia zilelor în care în program sunt anunţate evenimente şi după ora
20:00)
INTRAREA LIBERĂ
Palatul Mogoşoaia: Str. Parcului nr. 1, Mogoşoaia
Luni - Închis
Marţi – Duminică: 09:00-17:00 (cu excepţia zilelor în care în program sunt anunţate
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 conferinţă
în incinta muzeului)
La evenimentele din cadrul Trienalei care nu se desfăşoară în incinta muzeului intrarea
este mereu gratuită.
PARCARE 4 lei
Pentru detalii puteţi contacta departamentul de presă al Trienalei:
arhitext_redactie@b.astral.ro / 031.104.11.78
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INVITAŢIE
EXPOZIŢIA ŞI CONFERINŢA ZEPELLIN

EXPOZITIA
Miercuri, 16 octombrie, ora 18 – vernisaj / Deschisa pâna la 16 noiembrie
Loc:
CASA
MINCU,
sediul
Ordinului
Arhitectilor
din
România
O selectie de recupari recente de arhitectura si design din România. Metamorfoze care dau
nastere unora dintre cele mai inteligente, responsabile si poetice proiecte din ultima
vreme. interventii prin care lucruri umile devin utile si capata stralucire. Recuperarea e o
actiune etica: aproape mereu e mai sustenabil sa pastrezi si sa valorifici decât sa distrugi; în
plus, mai multa grija azi din partea comunitatii înseamna si o salvare a patrimoniului oficial
de mâine.
Reciclarea nu e doar o moda, ci si o revenire la o metoda arhitecturala si sociala
fundamentala. Practic, tot ce a ajuns astazi pâna la noi este rezultatul suprapunerii de
interventii asupra unor constructii intiale, al îngrijirii si adaptarii timp de generatii.
Recuperând cladiri, recuperam si valori culturale – fara racnete antimoderne si eforturi
stilistice absurde. Poate si de aceea e ceva atât de fascinant în reparatie, recompunere,
reinventare, în actiunea minimala si eficienta asupra unui fond existent
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A:
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de

arhitectura,

Timisoara

CONFERINTA
Joi, 17 octombrie, ora 17.30 / Participare pe baza înscrierii online
Loc: Aula Magna a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, Bucuresti
Patru prezentari despre renasterea si metamorfoza unor locuri sau obiecte uitate sau
dispretuite. V-am pregatit un Zeppelin plin de arhitectura tare, proiecte premiate si
strategii câstigatoare.
Vorbitori:
Jan Mannaerts (360 Architecten), Belgia. O veche berarie Stella Artois devine centrul
cultural Creative Minds @ The Hoorn, o fosta cladire feroviara devine centru de arta,
copii si tineret. Alte proiecte reinventeaza bucati întregi de oras.
Cosmin Pavel si Cristina Constantin (Abruptarhitectura). De la casa din garaje
premiata la Bienala, la multe alte actiuni de vaorificare super-eficienta a unui fond
existent.
Elias Messinas (ECOWEEK), Grecia & Israel.Despre Intermediate Design – un proces
de proiectare inspirat de catre Hassan Fathy si dedicat implicarii tinerilor
profesionisti si studentilor în dezvoltarea de solutii sustenabile.
Serban Sturdza (Prodid si Pro Patrimonio) .Unul dintre cei mai importanti arhitecti
din România e si unul dintre cei mai înfocati sustinatori ai prezervarii si reinventarii
unui fond existent si a unei proiectari împreuna cu comunitatile.
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