
Igloo #144-145: Sărbători fericite! 

V-am pregătit pentru această lună de sărbătoare un număr dublu Igloo de 

care să vă bucurai în voie până la începutul anului viitor. Vei citi în 

ediia de iarnă despre Casa P. din Târgu Mure, premiată de curând la 

Bienala de Arhitectură Transilvania, dar i despre primul muzeu digital din 

România inaugurat în luna octombrie la Pecica. Din Bucureti, vă 

prezentăm Casa Frumoasă, o clădire fermecătoare din perioada interbelică 

transformată în magazin de lux, dar poposim i la cele două noi 

restaurante Divan, a căror amenajare compune un adevărat bazar al 

simurilor. Din interviul cu arhitectul Dorin tefan aflăm despre iniiativa 

de a realiza un pavilion special dedicat lui Brâncui în Craiova, un proiect 

despre care a vorbit cu mult entuziasm i pe scena TEDxBucharest 2013. 

La rubrica de design, Eliza Yokina ne povestete despre amenajarea 

grădiniei Little Learners i despre provocările jocului, urmează un nou 

episod din seria food design alături de Henrik Sebok, fondator i membru 

MasterChef Group, dar i colecţia masculină Patzaikin 2014. Continuăm, 

spre final, călătoria noastră la Horezu, nu înainte însă de a ne opri la 

Drăgăani pentru un pahar de Bauer Cabernet Sauvignon. 

 

Sumar: 

* editorial: Poveste de Crăciun  

* agenda: Pori din Braov/Arca noetica de la Alba Iulia/Tipografic 

Majuscul/Matei, copil miner – o emancipare din cocon, via insectar/Turnul 

de Artă din Pantelimon/Three Cusps Chalet 

* proiecte: Casa P./Muzeul Digital din Pecica/La Divan, într-un bazar al 

simurilor/Casa frumoasă/Interviu Dorin tefan: În memoria lui 

Brâncui/Centrul Mast în Bologna/Crama Corcova 

* design: Manual #2: Cristian Samfira/Piero Fornasetti 100 de ani de 

nebunie practică/Despre joc i joacă cu Eliza Yokina/Recepi noi pentru 

Opera Center/Made in Ro - Târg de design românesc/Contemporary 

Eclectique Cuisine. The Henrik Sebok Way/Patzaikin 2014 tradiii 

recuperate i tehnologii moderne 

  * lifestyle: Din Drăgăani, cu pasiune/La Horezu, pentru un Maldăr de 

lucruri II 

 

Noul număr igloo poate fi comandat online de aici si poate fi găsit în 

librarille Cărtureti, Humanitas, grupul Librarium si Inmedio. 

 

Detalii pe: http://www.igloo.ro/habitat/144-145/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Igloomedia  
 


