
Ordinul Arhitecţilor din România & Uniunea Arhitecţilor din România vă invită la

 

Conferința Arhitectura și banii
Sâmbătă, 2 Martie 2013, Hotel Timişoara, 10.00 – 16.00 / acces liber

În contextul evoluției economiei globale, piața

construcțiilor şi, odată cu ea, piața serviciilor de

arhitectură s-au modificat substanțial. Între 2008 şi

2012, în România, acestea s-au contractat cu

jumătate din valoarea iniţială. Însă, dincolo de

contractarea sau expansiunea acestui domeniu, în

ecosistemul financiar se află valoarea generată sau

irosită în exercitarea zilnică a profesiei de arhitect.

Cuantumul potenţial sau real al pieţei serviciilor de

arhitectură depinde de ceea ce cred investitorul şi

clientul, pe de o parte, şi administraţia publică, pe

de alta, că merită investit în arhitectură. Măsura în

care permitem arhitecturii să genereze plusvaloare

depinde de locul pe care i-l acordăm pe scara de

valori comună şi de rezultatul urmărit: creşterea

profitului, creşterea calităţii vieţii, creşterea productivităţii angajaţilor, diminuarea

costurilor pe termen lung, salvarea mediului, educaţia copiilor, valorificarea

patrimoniului natural şi construit. Despre valoarea adăugată pe care o poate genera

arhitectura, despre efortul necesar în acest sens şi rezultatul dorit vă invităm să

discutăm în cadrul conferinţei profesionale "Arhitectura şi banii", alături de invitaţii

noştri: 
 



arh. Şerban Sturdza,
Bucureşti
 

Profesează ca arhitect în Bucureşti şi este vicepreşedinte al

O.A.R. din 2010. Este membru fondator al Ordinului

Arhitecţilor din România (2001) şi preşedinte al acestei

organizaţii în perioada 2001 - 2010. A fost preşedintele

Uniunii Arhitecţilor din România între anii 1999 - 2002 şi

preşedintele Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre în perioada 2010 - 2011. De asemenea,

este vicepreşedintele Fundaţiei Pro Patrimonio România. Crede cu tărie în dreptul oamenilor la

arhitectură şi peisaj, la fel ca la sănătate şi justiţie. Susţine realizarea Centrului de cultură urbană şi

peisaj din România şi a reţelei naţionale de ateliere de tehnologii tradiţionale în construcţii şi

arhitectură. 

 

Ioana Iordache,
Bucureşti

De profesie inginer hidroenergetician, actualmente

antreprenor cu masterat în administrarea afacerilor, lucrând

într-un domeniu extrem de creativ, publicitate, pasionată de

frumos, în orice formă.

arh. Klara L. Veer,
arhitect Cluj-Napoca
 

După șapte ani de activitate, va povesti despre proiectul care

i-a scurtat anul sabatic și despre ce înseamnă să faci designul

bucatariei unei familii de 45 de persoane. Majoritatea artiști.

Miki Branişte,
Fabrica de pensule, Cluj-Napoca

Este manager cultural, președintă a Asociației ColectivA și

directoare a Festivalului Temps D’Images. Este interesată de

artă ca factor de dezvoltare al comunității în care activează.

Preocupată de transformările economice și social-politice care

traversează societatea globală, se implică în proiecte culturale

alături de artiști inspirați de imaginea timpului nostru.



 

Cristian Rusu,
Fabrica de pensule, Cluj-Napoca

Este scenograf și artist vizual, asistent universitar doctorand al

UBB Cluj.Cercetarea sa ca artist vizual dezbate critic

interacțiunea dintre ideologie, estetică și sensibilitate în

spațiul public.

 

arh. Vlad Gaivoronschi,
Timişoara

Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Timiş –

Caraș Severin din 2010 și conferenţiar dr. arh. în cadrul

Facultăţii de Arhitectură al UPT Timiş din 1990. Reprezintă

România în cadrul Professional Practice Commission al Uniunii

Internaţionale a Arhitecţilor (U.I.A.) din anul 2008.

Ovidiu Şandor,
Modatim CBC, Timişoara

Dezvoltator al City Business Centre, Timișoara și co-

dezvoltator al The Office, Cluj-Napoca. Dincolo de mediul de

afaceri, Ovidiu este implicat și în viața economico-socială a

orașului prin participarea activă atat în Advisory Board-ul de

pe lângă Primăria Timișoara, cât și prin variile sale proiecte

de sprijinire a tinerilor antreprenori sau de încurajare a vieții culturale. Ovidiu este și membru în

board-ul local al organizației Salvați Copiii, organizație pe care o sprijină de mai multă vreme, dar și în

Advisory Board-ul GRASP.

prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu,
antropolog, Bucureşti

Vintilă Mihăilescu este doctor în psihologie și profesor la

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA),

coordonator al programului de master în antropologie și șef

de catedră.A fost visiting professor la numeroase universități

și centre de studii avansate din Franța, Elveția, Germania,

Belgia, Canada, Ungaria și Bulgaria. Director general al Muzeului Țăranului Român (2005-2010). În

1990 a inițiat organizarea Societății de Antropologie Culturală din Romania, al cărei președinte a fost



între 1994 și 2000. Din 1998 este colaborator permanent la revista Dilema Veche, unde deține rubrica

Socio-hai-hui. 

 

 

Expoziția de fotografie MINCU – un secol înainte
Vineri, 1 martie 2013, Centrul de Artă și Arhitectură, Bastionul Terezia,

19:30

"MINCU - un secol înainte" este o expoziție de

fotografie care transformă privitorul într-un călător

în timp şi în spaţiu, într-o lume a simbolurilor prin

care arhitectul Ion Mincu și-a identificat propriul stil

în istoria arhitecturii românești.

Călătoria fotografică se desfășoară pe trei planuri: o

prezentare "sub lupă" a detaliilor utilizate de Mincu

- blazoane, feronerie, panouri decorative, pictură şi

elemente de fațadă; elemente de ambianţă - măreția

şi intimitatea clădirilor, dialogul dintre ele, dar şi cu

lumea exterioară; o hartă a lui Mincu de azi, care

surprinde atât restaurări benefice, dar şi coroziunea

indiferenței. 

 

 

Concursurile de arhitectură pentru Spaţiul Public
Expoziție cu proiecte premiate - Sâmbătă, 2 martie 2013, Piața Operei, ora 9:30

Ziua Balului Arhitecților de la Timișoara se deschide

cu o expoziție realizată de Ordinul Arhitecţilor din

România - Filiala Transilvania, în cadrul unui mai

amplu program cultural, cu scopul de a demonstra

potenţialul concursului de arhitectură în

îmbunătăţirea calităţii spaţiului public. Expoziţia

aduce în Piața Victoriei proiecte premiate la

concursuri recente ce au avut ca temă proiectarea

unor spaţii publice. Sunt prezentate proiectele

premiate la concursuri din Brașov, București, Cluj,

Câmpina, Râmnicu-Vâlcea, Baia Mare. 
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Vă așteptăm la Balul Arhitecților 

Conferința profesională cu tema Arhitectura și banii, expozițiile şi instalațiile sunt

evenimente in cadrul Balului Arhitectilor din Romania, un bal cu o tradiţie de peste un

secol, ce reuneşte peste 400 invitaţi - arhitecţi şi personalităţi. Vă așteptăm la Seara

festivă a Balului, Sâmbătă, 2 martie 2013, la Opera Română din Timișoara, începând cu

orele 19:30. Ținuta de seară este obligatorie.
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