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UrbanEye continuă cu invitați speciali și proiecții-eveniment                                                                                                   

UrbanEye Film Festival s-a deschis aseară, la Cinema Elvira Popescu, în prezenţa unui public 

numeros şi avizat, care a umplut sala. Filmul prezentat, Cathedrals of culture – prima parte, a 

adus împreună cinefili și arhitecți și a reprezentat un eveniment în sine. Festivalul continuă cu 

invitați speciali și proiecții-eveniment. Astfel, în seara aceasta, de la ora 19:00, la Cinema Elvira 

Popescu, regizorului Gerrit Messiaen va fi prezent la proiecția filmului său, Lucien Hervé. 

Photographer Despite Himself (2013, Belgia), și va participa la o discuție cu publicul.  

Un eveniment special din cadrul UrbanEye Film Festival îl constituie prezenţa, în premieră în 

România, a regizorului Jord den Hollander, organizatorul primului şi celui mai mare festival de 

film de arhitectură din lume, Architecture Film Festival Rotterdam.  

Sâmbătă, 15 noiembrie, publicul va avea ocazia să participe la discuții cu o suită de invitați 

speciali: 

La ora 15:00, Jord den Hollander va vorbi publicului despre legătura dintre film și arhitectură. 

Prezentarea Rushing through the architecture and film history va avea loc în holul Institutului 

Francez Bucureşti şi se adresează publicului larg. Intrarea este liberă. Regizorul va fi prezent şi 

duminică, de la ora 18:00, la proiecţia filmului său, Mission Statements. The architecture of 

Dutch diplomacy (2011, Olanda), urmat de o sesiune de Q&A cu publicul.  

Tot sâmbătă, de la ora 16:00, arhitectul Liviu Ianăşi va răspunde întrebărilor publicului după 

proiecţia filmului Temporary 8th (2012, Italia, Ungaria).  

De la ora 17.30 regizorul Laura Căpăţână-Juller împreună cu antropologul Vintilă Mihăilescu 

vor discuta despre Case fără oameni și oameni fără case, după proiecţia filmului: aici… adică 

acolo (2012, România, regia: Laura Căpăţână-Juller).  

Programul complet şi detaliile despre calendarul proiecțiilor: www.urbaneye.ro 

Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate la Cinema Elvira Popescu sau online de pe 

http://eventbook.ro/elvirepopesco 

Bilet: 10 lei 
Bilet redus (elevi, studenți, pensionari): 5 lei 
Abonament festival: 40 lei  
 

http://www.urbaneye.ro/
http://eventbook.ro/elvirepopesco


 

 

Aflat la prima ediţie, UrbanEye Film Festival este singurul festival din România care 

promovează discuția despre mediul construit și viața urbană prin intermediul filmului. Inițiat și 

organizat de Asociaţia ARTA în dialog cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, prin 

finanțare din timbrul arhitecturii, festivalul se desfăşoară în Bucureşti, în perioada 13-16 

noiembrie, 2014. Toate proiecţiile vor avea loc la Cinema Elvira Popescu. 

Inițiator și organizator: Asociaţia ARTA în dialog                                             

Partener principal: Ordinul Arhitecților din România 

Parteneri: Institutul Francez, Cinematograful Elvira Popescu, Ambasada Germaniei, Institutul 

Cultural Român, Asociația De-a arhitectura, Arquiteturas Film Festival Lisboa, Hungarian 

Contemporary Architecture Center, Ojo Conico, Urbego (grup al IFHP), The Trafalgar, Dulce Bun, 

Domnul de Rouă – Crama Avincis, Cărturești, The Plot, Rendez-vous, FabLab, Kinetic 

Sponsor: Hansen Office Design 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la: info@urbaneye.ro 

Puteți descărca fotografiile, afișul și comunicatul de presă de aici. 

http://www.hansen.ro/en/
https://www.dropbox.com/sh/0b7pgk6oknn4gdj/AAC99X36FArTyf-fTMrIFR6Ta?dl=0

