
 

Invitație la deschiderea bienalei timișorene de 

arhitectură - BETA 2016!  

 

 

    

 

Dragi colegi, 

Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Timiș și echipa 

BETA au deosebita plăcere de a vă invita la deschiderea primei ediții a 

bienalei timișorene de arhitectură – BETA 2016. Cu această ocazie va 

avea loc și vernisajul expoziției-concurs BETA 2016 – unul dintre 

evenimentele centrale ale bienalei, ce susține și promovează 

arhitectura de calitate. 

  

Bienala timișoreană de arhitectură – BETA, este o platformă 

euroregională de dialog și colaborare, al cărei scop principal este 

îmbunătăţirea proceselor prin care ne construim orașele. BETA 2016 

își propune să genereze un dialog responsabil privind educația de 

arhitectură, formarea și practica profesională, precum și să stimuleze 

implicarea și profesionalizarea metodelor de dialog și colaborare dintre 

reprezentanții trinomului administrație – corp profesional – societate 

civilă. 

 

 

http://betacity.us13.list-manage.com/track/click?u=6441c63685d9461751cfb7ed4&id=ca1410d1b5&e=78e1bfd8b2


 

Conceput ca un eveniment-suport, deschiderea BETA are rolul de a 

sublinia importanța bienalei timișorene de arhitectură pentru 

organizatori – Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din 

România, precum și pentru contextul local și euroregional. Prezentările 

susținute constituie totodată un prilej de a comunica importanța 

colaborării în promovarea scopului BETA. De aceea, vom da cuvântul 

partenerilor bienalei pentru a prezenta evenimentele rezultate în urma 

colaborării. 

  

Evenimentul va avea loc în data de 1 octombrie 2016, de la ora 

19:00, în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara. 

Expoziția-concurs poate fi vizitată în perioada 1-15 octombrie, de 

marți până duminică, în intervalul orar 10:00-19:00. 

  

Pentru detalii despre calendarul de evenimente vă rugăm să 

consultați programul BETA atașat mai jos. Acesta poate fi descăract și 

accesând pagina de aici. 

 

Vă așteptăm! 

  

Toate cele bune, 

Echipa BETA* 

 

 

*BETA 2016 este un proiect cultural parțial finanțat din timbrul de arhitectură, 

realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local 

Timișoara și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

Proiectul, conținutul acestuia și modul în care rezultatele proiectului sunt folosite 

reprezintă în mod exclusiv opinia organizatorilor săi.  

http://betacity.us13.list-manage.com/track/click?u=6441c63685d9461751cfb7ed4&id=f218c5da88&e=78e1bfd8b2


  

 

 



  

 

 

  


