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Institutul Cultural Român şi Uniunea ArhitecŃilor din România are plăcerea de 

a vă invita la vernisajul expoziŃiei “ArhitecŃi români creatori de patrimoniu cultural” 

care va avea loc pe  3 iunie ora 17:00 la sediul Institutului Cultural Român – Aleea 

Alexandru nr.38, Bucureşti. 

Uniunea ArhitecŃilor din România a celebrat împlinirea a 120 de ani de 

organizare profesională şi de învaŃământ superior de arhitectură in cadrul Bienalei 

NaŃionale de Arhitectură Bucureşti BNAB 2012, 15 octombrie - 15 noiembrie 2012.  

Sfârşitul secolului al XIX-lea, marcat de formarea statului naŃional român 

modern şi de edificarea instituŃiilor sale publice a făcut necesară dezvoltarea unui 

corp profesional de profil. Primii arhitecŃi au studiat arhitectura mai ales la Paris, la 

Ecole de Beaux Arts, unul dintre absolvenŃii straluciŃi ai acestuia fiind în anul 1883 

Ion Mincu. ArhitecŃii români ai timpului au format la 26 februarie 1891 Societatea 

ArhitecŃilor Români care pe 15 octombrie 1892 înfiinŃează, sub tutela proprie, o 

şcoală particulară de arhitectură care 5 ani mai târziu devine Şcoala NaŃională de 

Arhitectură, finanŃată de stat, astazi Univeristatea de Arhitectura si Urbanism Ion 

Mincu, Bucuresti. 

ExpoziŃia „ArhitecŃi români creatori de patrimoniu cultural” prezintă cele mai 

importante opere de arhitectură edificate între anii 1869 si 1989, in cele 100 de 

panouri. CreaŃiile prezentate formează patrimoniul cultural construit naŃional, 

component al patrimoniului cultural european. Conceptul acestei expoziŃii este 

evidenŃierea evoluŃiei temporale constante şi de calitate a spaŃiului construit 

românesc indiferent de vicisitudinile istoriei, războaie mondiale, schimbare de 

regimuri politice, crize economice si financiare. 

Această expoziŃie işi propune punerea în valoare a patrimoniului arhitectural 

ca axă majoră de dezvoltare culturală şi totodată sublinierea contribuŃiei arhitecturii la 

coagularea spiritului comunitar şi la dezvoltarea identităŃii naŃionale. 

La manifestare vor participa personalitati ale vietii culturale, arhitecti, urbanisti, 

restauratori, arhitecti de interior, designeri, artisti plastici, muzicieni, scriitori, critici, 

teoreticieni de arta, membrii mediului academic si ai societatii civile. 

 

 

 


