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Poveștile au puterea să se facă auzite, să inspire, să trezeasca vocații.
Ți-ai fi dorit să asculți povești despre arhitectură când erai școlar?
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"De-a arhitectura povestită"

În cadrul programului "Să știi mai multe, să fii mai bun!"
(Școala altfel), 1-5 aprilie 2013 

Descriere eveniment: Parteneri:
Pachet “Școala Altfel” finanțat
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"De-a arhitectura povestită" este un proiect complementar

al Asociației De-a arhitectura, prin care ne propunem să

invităm în faţa şcolarilor din clasele primare, dar şi gimnaziale,

arhitecţi notorii din România care să le vorbească despre

arhitectură, ilustrând aceasta cu o experienţă sau un proiect

concret din practica lor.

Acest demers doreşte să familiarizeze copiii cu exemple

pozitive şi concrete de arhitectură, dar şi cu rolul social al

arhitecturii şi al arhitectului. 

Descriere speakeri:
Cristina Constantin, Mirela Vlădută, Cosmin Pavel |
„Casa crește mare”

O poveste despre felul în care oamenii şi casele cresc

împreună.

Irina Bancescu, Andrei Șerbescu | „Dincoace şi

dincolo de uşă”

“Alice încercă micuţa cheie de aur în încuietoarea uşii şi,

spre bucuria ei, se potrivi! Deschise uşa şi văzu că

aceasta dădea într-un spaţiu de trecere foarte strâmt,

nu mai larg decât o gaură de şoarece; îngenunche şi

privi de-a lungul acestuia şi zări cea mai frumoasă

grădină văzută vreodată.[...] Oh, ce mi-aş dori să mă

pot face mică, precum un telescop! Şi cred că aş putea,

dacă aş şti numai cum să încep.” (Lewis Carroll, Alice în

Ţara Minunilor, cap. 1)

Robert Marin |"Arhitectura pentru prieteni

imaginari"

În arhitectura corecta forma urmeaza funcțiunea, uneori

însă, fără să se îndepărteze prea tare de funcțiune,

forma vizitează și condiționări mai puțin obiective cum

ar fi ... închipuirea. Vom discuta despre formalism ca

instrument de relaționare, ca agent al memoriei, ca o

coajă ce poate păstra în spatele ei și "gustul bun" și

"valorile nutritive".

Dorin Ștefan| "Arhitectura, un înveliș?"

Analogia arhitectură-imbracaminte o comparație 'live'

-parada între vestimentație și arhitectură.

Loredana Brumă |“Despre trecut, pentru viitor”

Evenimentul își propune să crească interesul copiilor cu

de Xella Romania și

Biblioteca Centrală

Universitară “Carol I”

București.

 

Locație:
Evenimentul va avea loc la Aula

Bibliotecii Centrale Universitare

„Carol I”, București. Intrarea din

Calea Victoriei nr.88, în spatele

statuii.

 

Înscriere:
Puteţi înscrie o clasă la adresa:
www.de-a-arhitectura-
povestita.eventzilla.net, până la
data 22.03.2013, în limita
locurilor disponibile.
Accesul se face pe baza biletului
de rezervare. Biletul emis la
înscriere este valabil pentru o
clasă. Costul biletului prin grija
partenerilor este deja acoperit.
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privire la importanța prezervării patrimoniului

arhitectural în dezvoltarea orașului. Ce înseamnă

patrimoniu? Care este legătura lui cu orașul și cu

oamenii? De ce este important să avem grijă de el și

cum putem face asta?

Cristi și Alex |„Orașul de lucruri si întamplări”

- atelier introductiv de explorări urbane

Noi locuim oraşul. Și noi toţi facem oraşul. Dar cine

suntem noi, Bucureştenii? Suntem şi pietoni, biciclişti,

bunici, ochelarişti, studenţi, sau profi, şi vecini,

vânzători, tocilari, şoferi, skateri sau pici, dar nu numai,

tot Bucureşteni sunt şi locatarii de cuiburi, de vizuine,

sau de coteţe, care traversează în patru picioare pe

zebră, pescuiesc în Dâmboviţa, se adună seara în stoluri

mari, şi se învârt în cerc noaptea la lumina becurilor.

Oraşul e divers şi plin de necunoscut: observă,

explorează şi acţionează!

Unulaunu | “Casa Fantastică”

Casa G are acest caracter fantastic. Ea este o evadare

din viata “reală”. Veți afla de ce!

Irina Melița, Ștefan Simion |“Ce vrei să te faci când

o să fii mare ?“

Dacă pe data de 5 aprilie 2013 ai 10 ani, noi am tras

concluzia că cel mai probabil prin 2030 vei începe ca

arhitect să modifici lumea prin proiectele pe care le vei

face. Lumea sau Luna, pentru că deja este gata proiectul

primei construcții de pe marele nostru satelit natural. Ce

iți putem noi spune acum despre ce vei face tu atunci? 

Nu știm.. însă dupa mica noastra discuție, sperăm ca

atunci cand vei fi întrebat ce vrei să te faci când vei fi

mare, atunci când ii vei vedea pe pompier, pe doctor sau

pe polițist, noi sperăm sa isi faca loc lângă ei si

Arhitectul care, ca si ceilalți, are puteri magice.

 

Echipa "De-a arhitectura"

Copyright © 2013 De-a arhitectura, All rights
reserved.
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Trimitem acest mail arhitectilor si studentilor
arhitecti intesati de activitatile noastre.

Our mailing address is:
De-a arhitectura
Str. Corneliu Botez, nr.10, sect. 2
Bucharest 021211
Romania

Add us to your address book

unsubscribe from this list | update subscription preferences 
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