
INVITATIE 
 

ZILELE CASEI MICLESCU BOSSY  
14-17 decembrie 2007 

 
 

În perioada 14-17 decembrie 2007 vă invităm să participaţi la zilele casei Miclescu Bossy, 
eveniment din cadrul seriei VERONA iniţiate de către Ordinul Arhitecţilor din România in 
colaborare cu Libraria Cărtureşti în anul 2006. Manifestările urbane care urmăresc 
redescoperirea identităţii urbane a cartierului din zona strazii Pictor Arthur Verona şi a grădinei 
Icoanei au început cu VERONA 1 în vara anului 2006, continuînd cu seria de expoziţii 
VERONA 2 din aceasta primavară şi VERONA 3 din iunie 2007. 
 
Casa Miclescu Bossy va avea porţile deschise pentru expoziţii, discuţii si evenimente artistice:   
 
VINERI, 14 decembrie (17:00 - 20:00 deschis pentru publicului) 
 
17:00 – deschidere; în incăperile de la parter şi etajul 1 vor fi amenajate:  
- expoziţie de proiecte firma Prodid 
- expoziţie corpuri de iluminat Naive Design 
- expoziţie foto: Traseu Arca lui Noe, sculptor Virgil Scripcariu 
- expoziţie echipa de restauratori de la Casa Miclescu Bossy 
- expoziţie traseul Calea Victoriei BBM grup 
- expoziţie mobilier  
- prezentare firma Vlad Grup si execuţia restaurării 
 
18:00 - 20:00 – proiecţii de filme scurt metraje *: Tarziu (de Paul Negoescu), Joi (de Hadrian 
Marcu), Apa (de Constantin Popescu), Alexandra (de Radu Jude) 
 
* accesul in sala de proiecţii în limita locurilor disponibile (cca 20) 
 
19:00 – in faţa Librăriei Cărtureşti dezvelirea sculpturii Arca lui Noe, sculptor Virgil Scripcariu 
 
 
 
SAMBATA, 15 decembrie (12:00 - 16:00; 19:30 - 20:30 deschis publicului) 
 
12:00 – deschidere 
14:00 - 14:30 – prezentare program Lut Ars 2007, organizat de asociaţia Gaspar, Baltasar si 
Melchior la Piscu 
15:00 - 15:30 – discuţii despre tehnici de construcţie pentru sobe; moderator arh. Mariana 
Celac 
16:00 - 16:30 – discuţii despre arhitectură sustenabilă; moderatori din partea Viitor Plus şi a 
grupului Arhiterra 
 
18:00 – Inaugurarea festivă a casei Miclescu Bossy restaurate. Violonistul Dan Schor va 
interpreta o partita pentru vioară solo de J. S. Bach.  
 
19:00 – proiecţii* filme de animaţie**, show case Matei Branea  (în prezenţa autorului) 
* accesul in sala de proiecţii în limita locurilor disponibile (cca 20) 
** pentru vârstă peste 12ani 
 
 



 
DUMINICA, 16 decembrie (12:00 - 20:30 deschis publicului) 
 
12:00 – deschidere 
14:00 - 14:30 – prezentare atelier experimental organizat la Tibăneşti în vară de către grupul 
Arhiterra; prezintă arh. Klaus Birthler 
 
14:30 - 15:00 – secvenţă muzicală cu grupul Trei Parale  
 
15:30 - 16:00 – prezentare atelier de restaurare organizat la Curtişoara 
16:00 - 16:30 – prezentare experimente tehnici alternative de construire Bran 
 
17:00 - 18:00 – proiecţie film documentar Gumelniţa; prezintă arheolog Cătălin Bem 
18:00 - 18:30 – prezentare proiecte Naïve Design 
 
19:00 – proiecţia filmului documentar* Cabal in Kabul de Dan Alexe (87’) [Premiul Astra Film 
Sibiu 2007] Film proiectat prin amabilitatea ASTRA FILM SIBIU. 
 
* accesul in sala de proiecţii în limita locurilor disponibile (cca 20) 
 
 
 
LUNI, 17 decembrie 
 
16:30 - 18:00 – prezentarea proiectului Traseul Cultural Calea Victoriei al firmei BBM GRUP; 
prezintă arh. Alexandru Beldiman 
18 :00 - 19:00 – lansarea volumului « Miniatura şi ornamentul manuscriselor » de Liana 
Tugearu; va vorbi Andrei Pippidi 
 
 
Casa Miclescu Bossy se află pe strada Dionisie Lupu nr. 33, vis-a-vis de Casa Universitarilor. 
Evenimentul Verona 4 este organizat in colaborare de către OAR, Vlad Grup, Prodid, grupul 
Arhiterra, asociaţia Gaspar, Baltasar şi Melchior, Librăria Cărtureşti. 


