
Vezi new sletter in brow ser

București Memoria | Explorarea | Imaginarea Orașului

Proiectul lansează candidatura orașului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii în

2021 și este structurat sub forma unei trilogii, în care orașul devine atât cadru de desfășurare,

cât și protagonist, iar locuitorii lui generatori de conținut. Lansarea oficială a avut loc pe 26

martie 2015, la Hanul Gabroveni.
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Susține București2021 cu o fotografie!

Caravana București2021 și-a făcut  apariția la UNDERCLOUD – Festivalul de Teatru Independent.

Ne bucurăm cu drag de susținerea pe care locuitorii orașului ne-o oferă!



Dacă vrei și tu un instantaneu cu rama București2021, te așteptăm la Hanul

Gabroveni! Trebuie să îți iei doar zâmbetul la tine și telefonul mobil sau un aparat de

fotografiat. Și nu uita să distribui fotografia pe rețelele de socializare împreună cu hashtag-ul

#Bucuresti2021 ! 

Ce surprize mai pregătim?

În septembrie Bucureștiul prinde suflu nou după vacanță, căci știe că urmează să-l sărbătorim!

#Bucuresti2021 a pregătit o serie nouă de proiecte și evenimente care să îți bucure sufletul. Iată

câteva dintre ele, pe care recomandăm să le notezi în agendă:

 

La Hanul Gabroveni

Expoziția Microtopiile Bucureștiului — 3-20 septembrie

Intersecțiile de miercuri – 9, 16, 23, 30 septembrie / 7, 14, 21, 28 octombrie 

București '21 - Harta poetică a orașului — 19 septembrie

Expoziția Nu Parcați — 10-27 septembrie

Expoziția Elevation: o nouă perspectivă asupra scenei artistice bucureștene — 1-

31 octombrie

Creative Est Festival —13-16 octombrie 

 
Caravana București 2021                                            

Gala Folk You! Florian Pittiș — 4-5 septembrie | Piața George Enescu

Piața Festivalului George Enescu   — 10-20 septembrie | Piața George Enescu 

Noaptea albă a Bucureștiului — 19-20 septembrie | Centrul Istoric

Sound & Vision Fest  — Festival de muzică alternativă  — 18- 20 septembrie | Gara

Băneasa 

 

Joi, 3 - duminică 20 septembrie| Hanul Gabroveni - Sala Coloanelor, Sala Lipscani,

Sala Gabroveni

Expoziția Microtopiile Bucureștiului

O incursiune vizuală a 5 fotografi nordici în peisajul orașului București

Expun: Oddleiv Apneseth (Norvegia), Chris Maluszynski (Suedia), Milja Laurila (Finlanda), Ingvar

Högni Ragnarsson (Islanda), Maja Nydal Eriksen (Danemarca).

Facebook Event

https://www.facebook.com/events/1621258748145052/
https://www.facebook.com/events/1632586253664414/
http://www.creativeest.ro/
https://www.facebook.com/events/912203462201816/
https://www.facebook.com/events/1476379579325123/
https://www.facebook.com/events/1621258748145052/


 

Cum privește un artist scandinav Bucureștiul atunci când are doar o lună să-l cunoască? Cum

alege să-l interpreteze și să-i spună povestea? Bucureștiul este ales ca fundal și ca platformă de

reflecție și dezbatere. Țarile nordice au o tradiție puternică pentru libertatea de exprimare și

utilizarea fotografiei, nu numai ca instrument de documentare și de înregistrare, dar și ca un

mediu de organizare și interpretare a realității/societății.

Expoziția Microtopiile Bucureștiului este un proiect produs de ARCUB în contextul candidaturii

orașului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 și prezintă rezultatul unei serii

de rezidențe artistice ale celor mai premiați 5 fotografi scandinavi, care au avut loc în lunile iunie

și iulie 2015 în București. Vă invităm o vizitați zilnic între orele 10:00-22:00, între 3 - 20

septembrie.

 

Miercuri, 9 septembrie | ora 19:00 | Intersecțiile de miercuri | Hanul Gabroveni

Nu parcați. Fragmente dintr-un dicționar de obiecte și mesaje bucureștene

Invitată: Maja Demska, în dialog cu Silviu Dâncu.

Facebook event 

Bucureștiul văzut prin ochii artistei poloneze Maja Demska este un alt fel de traseu turistic, unul

de-a lungul căruia privești mai puțin la obiectivele istorice și culturale și descoperi mai degrabă

lucrurile aparent invizibile. Sau acele elemente atât de comune și familiare, încât au devenit

aproape imperceptibile. Uneori privirea proaspătă a celui care abia a venit într-un oraș străin

poate trezi la viață detalii nebănuite. Precum așa-numitele capre de parcare, de exemplu, care

au inspirat-o în București pe Maja Demska. Conversația cu Silviu Dâncu din cadrul Intersecțiilor

de miercuri este o avampremieră la vernisajul expoziției Nu parcați, ce va avea loc la Hanul

Gabroveni pe 10 septembrie, la ora 18:00.

https://www.facebook.com/events/1485176858442716/


 

Joi, 10 - duminică, 27 septembrie | orele 10:00 - 22:00 | Expoziția Nu parcați |

Hanul Gabroveni

Vernisajul expoziției are loc joi, 10 septembrie, la ora 18:00.

Facebook event

Artista poloneză Maja Demska, absolventă de graphic design și comunicare vizuală la

Universitatea de Arte din Poznań, a studiat un semestru la UNARTE Bucureşti, timp în care a

explorat țesutul urban al orașului nostru. Prin proiectul Nu parcați, ea și-a dorit să ofere o

perspectivă proaspătă și surprinzătoare asupra unor lucruri atât de comune și familiare care au

devenit aproape imperceptibile în București – caprele de parcare. Colecția fotografică de semne

neoficiale a Majei propune explorarea expresiilor de creativitate locală, elemente care

construiesc, alături de monumente şi edificii istorice, identitatea oraşului Bucureşti.

În cadrul expoziției NU PARCAȚI! de la Sala Arcelor, Hanul Gabroveni, va fi expusă și cartea cu

același nume. Forma neobişnută şi experimentarea cu materialele – diferitele tipuri de hârtie,

carton şi fire – au făcut-o pe Maja Demska să simtă că îşi croieşte singură propria „capră de

parcare”.

 

Sâmbătă, 19 septembrie | ora 19:00 | București '21 – Harta poetică a orașului |

Hanul Gabroveni

București '21 este un poem-manifest participativ, care implică peste 35 de poeți români

contemporani, din diverse generații și cu voci diferite. Mecanismul poemului are la bază trei

grupe de autori și trei poeți care au dat startul pentru fiecare grupă. Fiecare poet a scris apoi

propriul text, de 21 de versuri, plecând de la ultimul vers al poetului precedent, necunoscând

http://%20https//www.facebook.com/events/1632586253664414/


identitatea acestuia și nici poemul integral din care a fost extras versul respectiv. București '21

are scopul de a crea o hartă poetică a orașului în care locuim, muncim, creăm, dar și de a pune

în evidență fenomenul poetic românesc contemporan, în dinamica lui bucureșteană. Adevărată

epopee urbană cu peste 800 de versuri, București '21 este un experiment unic în contextul

literaturii noastre contemporane.

 

Evenimente conexe

Gala Folk You! Florian Pittiș | 4-5 septembrie 2015 | Piața George Enescu

Facebook event

Născut dintr-un impuls sentimental, nostalgic, Folk You! Florian Pittiş a devenit un fenomen

muzical, cultural şi chiar social, capabil să influenţeze şi să modifice lumea spectacolului

romanesc. În cadrul Zilelelor Bucureştiului, la Gala Folk You! Florian Pittiş participă unii dintre cei

mai mari şi îndrăgiţi artişti: Folk Frate, Cosmin Vaman, Dinu Olărașu, Antract, Alina Manole, Nicu

Alifantis & ZAN, Taxi, Iris, sau Pasărea Rock. Un proiect cultural susținut de ARCUB și Institutul

Cultural Român, Gala Folk You!, ediţia a V-a 2015,   e o mişcare cu dimenisiuni culturale locale

care promovează valorile româneşti autentice.

 

Piața Festivalului George Enescu | 10 septembrie – 20 septembrie | Piața George

Enescu 

Facebook event

În perioada 10-20 septembrie, în Piața George Enescu din capitală are loc Piața Festivalului, un

eveniment cu acces gratuit, organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul

Festivalului George Enescu, pentru toți bucureștenii   amatori ai armoniilor clasice.       

La fiecare ediție a Festivalului „George Enescu”, Piața Festivalului îi scoate pe Mozart, Strauss și

https://www.facebook.com/events/912203462201816/
https://www.facebook.com/events/1476379579325123/


Beethoven în stradă. Nu pentru că celebrele lor compoziții n-ar mai iubi sălile de concert, ci

pentru că muzica simfonică sună minunat în aer liber. 

Timp de 11 zile, locuitorii orașului sunt așteptați în Piața George Enescu din fața Ateneului

Român, să-i asculte pe marii dirijori și instrumentiști din Orchestra Națională Radio,

Orchestra  Simfonică și Filarmonica Oltenia, Orchestra Simfonică București și Bucharest Festival

Orchestra.       

Zilnic, li se alătură profesioniști ai muzicii de cameră precum Art Quartet, Transylvanian

Saxophone Quartet, Camerata Regală și Orchestra Sinfonia Bucureşti, dar și elevi ai liceelor de

artă. Melomanii care vor să se delecteze cu spectacole și după concerte, fiind invitați la proiecții

ale unor reprezentații muzicale celebre.

Programul complet al Pieței Festivalului este disponibil pe www.festivalenescu.ro.

Accesul la toate evenimentele din Piața Festivalului este gratuit. 

 

Vino alături de noi!

Te interesează viața și cultura Bucureștiului? Cauți noi provocări sau o cale de a face ce-ți place?

Îți dorești să contribui la regenerarea Bucureștiului și a sectorului său artistic și cultural?

Dacă ai niște timp liber, ne-ar plăcea să te avem aproape! Ca voluntar, ne vei ajuta să

organizăm ateliere și evenimente, să dezvoltăm campanii de comunicare online și offline, să

creăm materiale foto și video, texte și materiale de sinteză și multe, multe altele. Completează

formularul de înscriere  pe http://www.bucuresti2021.ro sau vino să facem cunoștintă   la Info

Kiosk-ul de la Hanul Gabroveni, Lipscani 84-90.

 

În plus, Hanul Gabroveni este gazda unor transmisiuni săptămânale, ce se aud live la radio, la

posturile partenere București FM, RFI și Radio Romania Cultural.

 

Lista evenimentelor și activităților este updatată în timp real pe site-ul nostru și în social media,

iar la Info Kiosk-ul de la Hanul Gabroveni echipa noastră îți va explica cum poți participa la

cartografierea afectivă a trecutului și prezentului orașului, care continuă pe parcursul întregii veri.

 

Împreună desenăm Bucureștiul!

 

Accesul la evenimentele din cadrul proiectului București Memoria | Explorarea|

Imaginarea Orașului este gratuit.  

http://festivalenescu.ro/events/festival-2015/
http://www.bucuresti2021.ro/bucuresti-capitala-europeana/vino-alaturi-de-noi/formular-inscriere-voluntari/
http://www.bucuresti2021.ro/

