
  

 

 

Evenimente BETA din săptămâna 17 - 23 octombrie!  

 

 

    

 

Dragi colegi, 

 

Așa cum v-am obișnuit, anunțăm astăzi evenimentele din cadrul 

bienalei timișorene de arhitectură din săptămâna curentă. Săptămâna 

aceasta am pregătit, împreună cu partenerii BETA, noi evenimente 

importante la care dorim să vă invităm! 

 

Vom aborda de data aceasta subiectul mult discutat al artei în spațiul 

public, vom avea seri de filme despre arhitectură și oraș, iar spre 

sfârșitul săptămânii vă invităm la un joc urban. De asemenea, 

continuăm tururile de arhitectură cu un nou traseu ghidat prin 

Timișoara iar expoziția-concurs BETA 2016 și-a schimbat locația și a 

venit mai aproape de voi. 

1. Întâlniri urbane. Expuneri și dialog - 20 și 21 octombrie, 

între orele 16.00 și 20:00, Fundația Interart Triade 

Simpozionul dedicat artei în spațiul public este rezultatul unei lungi 

colaborări între Fundația Art Encounters, Fundația Interart Triade și 

Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul 

mai multor parteneri ce și-au adus contribuția în diverse etape ale 

proiectului. Programul detaliat al celor două zile de prezentări și 
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dezbateri, urmate de prezentarea câștigătorului concursului ”Statuia 

ecvestră – subiect contemporan?”, este disponibil pe pagina 

evenimentului: Întâlniri urbane. Expuneri și dialog  

 

2. Urban Eye - 21 și 22 octombrie, de la 19:00 la 20:00, la 

Ambasada 

Urban Eye Film Festival împreună cu BETA 2016 vă aduc două seri de 

film documentar care pun în discuție tema locuirii și dezvoltării 

urbane. Fie că este vorba de un obiect arhitectural, o zonă sau un 

întreg oraș, filmele aduc în prim plan viața celor care utilizează aceste 

spații. Cazurile prezentate, situate câteodată la granița utopiei, din 

diferite zone geografice și culturale, relevă complexitatea acestor 

teme. Detalii și programul proiecțiilor de film sunt disponibile pe 

pagina evenimentului: Urban Eye.  

3. Joc urban: Da, dar există o problemă - 22 octombrie, între 

10:00 și 18:00, Piața Sinaia 

Jocul urban constituie o invitație de explorare a posibilităților design-

ului participativ în ceea ce privește revitalizarea spațiilor publice. 

Activitatea va fi coordonată de Balint Kadar și se va desfășura în limba 

engleză. Locurile sunt limitate iar pentru participare este necesară 

înscrierea în prealabil. Mai multe detalii despre eveniment pe pagina 

următoare: Joc urban. Pentru înscriere vă rugăm să completați 

formularul următor: Formular de înscriere.  

4. Tur de arhitectură. Orașul și apa - 22 octombrie, Timișoara 

Turul de arhitectură din această sâmbătă, vă invită să descoperiți 

istoria canalului Bega, a clădirilor, podurilor și spațiilor verzi din 

proximitatea canalului utilizând infrastructura velo pentru o plimbare 

de-a lungul malului. Momentan locurile la acest tur s-au ocupat. 

Pentru mai multe detalii despre următoarele tururi ghidate de 

arhitectură, vă rugăm să urmăriți pagina: Tur de arhitectură.  
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5. Itinerare expoziție-concurs BETA în spațiul public! - 17 

octombrie - 20 noiembrie 

Itinerarea în spațiul public a expoziției-concurs BETA 2016 aduce în 

prim-plan unul dintre elementele esențiale ale bienalei timișorene de 

arhitectură: colaborarea. În acest sens, am inițiat o serie de 

parteneriate cu diverse locații din zona Cetate, care au adoptat 

panouri expoziționale în vitrinele lor. Vă invităm să le descoperiți în 

paralel cu orașul! 

 

Mai multe detalii despre expoziția-concurs BETA 2016 pe 

competition.betacity.eu. 

 

Programul complet al bienalei este disponibil pe pagina următoare: 

Program BETA 2016. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne scrieți la 

adresa: contact@betacity.eu. 

 

  

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.  
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