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Intr-un moment in care problemele
urbane se afla in centrul actualitatii,
este esential ca aceste probleme sa
faca obiectul unei prezentari
pedagogice, atractive si generatoare
de dezbateri, premitind astfel
cetateanului sa se situeze in centrul
procesului de creatie arhitecturala si
urbana.

Creat in 1988, Centrul de informare, documentare si
expozitii de Urbanism si Arhitectura al Parisului, de la
Pavilionul Arsenalului, este un loc unic in care amenajarea
orasului si realizarile arhitecturale puse la indemina tutror.

Explicarea « arhitecturii » orasului, a
modului in care ea s-a constituit de-a
lungul secolelor, situatia ei actuala si
perspectivele evolutiei sale, dar in
acelasi timp, si prezentarea savoirfaire-ul urban al Municipalitatii
pariaziene si a celor care lucreaza in
cadrul acesta, sint misiunile majore
ale Pavilionului Arsenalului.
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Sintem martorii unor vulcanice
procese de transformare a orasului unele ni se par necesare, altele ne
contrariaza, toate sint asezate sub
umbrela modernizarii si a
integrarii europene.
In Europa, cea cu tari cu democratii
consolidate, exista culturi urbane
“consolidate”. De aceea ni se pare
utila confruntarea cu cu ele, ea
permitind aprofundarea unor
abordari, raspunsuri si concluzii pe
care acestea le-au dat provocarilor
pe care le-au ridicat ultimele
decenii de dezvoltare urbana.
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CSAU, Centru de studii
arhitecturale si urbane al
Universitatii de arhitectura si
urbanism ION MINCU, in colaborare
cu Pavillion de l'Arsenal, Centru de
informare,
documentare si
expozitii de Urbanism si
Arhitectura al Parisului si cu
Institutul Francez din Bucuresti,
IFB, organizeaza o serie de intilniri
care vor prezenta inregistrari video
ale unora dintre cele mai
interesante conferinte organizate
de Centrul de la Pavilionul
Arsenalului, cu subiecte care au o
relevanta directa pentru
actualitatea urbana bucuresteana.
Conferintele, la care invitam
profesionisti, oameni implicati in
administratie si locuitori ai
orasului, vor fi urmate de discutii
care, speram, vor fi prilej de
construire a unor opinii convergente
cu privire la directiile de dezvoltare
a orasului.
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