
Evenimente BETA din săptămâna 24 - 30 octombrie!

Dragi colegi,

Săptămâna aceasta bienala timișoreană de arhitectură va aduce o
serie de evenimente importante pentru comunitate și oraș:

Simpozion: Da, dar există o problemă - 27 octombrie, ora

16.00, Salon Vega, Bastionul Maria Theresia

1. 

Conectat la expoziția cu același nume a cărei vernisaj a avut loc la
începutul lunii octombrie, simpozionul ”Da, dar există o problemă”
aduce în fața publicului diferiți actori urbani implicați în procesele de
construire a orașelor. Vom afla despre noi modele de dezvoltare a
orașelor și problematica flexibilității lor ascultând și implicându-ne în
discuția cu invitații din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și România.
Detalii despre programul simpozionului sunt disponibile în
link-ul: Simpozion: Da, dar există o problemă.

Conferință Levente Polyák - 27 octombrie, ora 18.30, Salon

Vega, Bastionul Maria Theresia

2. 

Conferința completează  expoziția ”Orașul adaptiv”, al cărei vernisaj
va avea loc în aceeași seară, și va fi susținută de către curatorul
acesteia, Levente Polyák - urbanist, cercetător şi consultant pe
probleme de politici publice, co-fondator al Eutropian, membru
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fondator al Centrului de Arhitectură Contemporană din Budapesta și
membru al consiliului Wonderland. Mai multe detalii despre activitatea
invitatului nostru puteți afla accesând pagina următoare:
http://polyaklevente.net/

Vernisajul expoziției Orașul adaptiv - 27 octombrie, ora 20.00,

Galeria Pygmalion (Casa Artelor)

3. 

Expoziţia ”Oraşul adaptiv” oferă o introducere în logica utilizării
spațiale temporare şi a reutilizării adaptive, introducând în dezbatere
întrebările fundamentale care stau la baza acesteia dar şi condiţiile
organizaţionale, economice, legale şi arhitecturale ale reutilizării
spaţiilor vacante. Detalii despre evenimentul de deschidere a
expoziției pe pagina: Orașul adaptiv.

Conferința Viitorul profesiei: practicieni - 28 octombrie, ora
17:00, Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș

4. 

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate o serie de interpretări
personale ale unor arhitecți europeni, în ceea ce privește viitorul
profesiei. Ținând cont de faptul că în ultimii ani profesia de arhitect
trece printr-o perioadă de redefinire, ne dorim să aflăm cum poate fi
utilizată creativitatea nu doar în proiecte ci și în modul în care
profesăm și contribuim la societate. Detalii despre eveniment pe
pagina: Viitorul profesiei: practicieni.

Workshop Culisele biroului de arhitectură - 29 octombrie, ora

10:00, Ambasada (str. Anton Seiller, nr. 2)

5. 

Workshop-ul este dedicat arhitecților dar și studenților arhitecți din ani
terminali și urmărește sprijinirea participanților în dezvoltarea unor noi
modele de afaceri în practica de arhitectură, explorând posibilitățile
care reies din noi forme de colaborare cu alte discipline. Activitatea va
fi coordonată de către Daniela Patti și Levente Polyák și se va
desfășura în limba engleză. Detalii despre workshop și program pe
pagina: Culisele biroului de arhitectură. Participarea se face în baza
înscrierii, completând formularul din link-ul următor: Formular de
înscriere.

Tur de arhitectură. Proprietăți și locatari - 29 octombrie,

Timișoara

6. 

Turul de arhitectură din această sâmbătă, vă propune o incursiune în
ultimul secol al burgheziei timișorene cu scopul de a redescoperi și de
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a atrage atenția asupra stării patrimoniului arhitectural al orașului.
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.

Dorim să vă amintim și de expozițiile din cadrul BETA ce rămân
deschise și pot fi vizitate în următoarea perioadă:

Expoziția-concurs BETA 2016 poate fi urmărită în vitrinele
locațiilor partenere din cartierul Cetate până în 20 noiembrie.
Harta locațiilor în care sunt expuse panourile expoziției poate fi
descărctă de pe pagina: Itinerare expoziție-concurs BETA.

Expoziția ”Da, dar există o problemă” mai poate fi vizitată până
în 30 octombrie, la Salon Vega, Bastionul Maria Theresia. Detalii
și programul de vizitare pe pagina: Da, dar există o problemă.

Expoziția ”Orașul Adaptiv” poate fi vizitată la Galeria Pygmalion

în perioada 28 octombrie - 8 noiembrie, de marți până vineri
între 11.00 și 19.00 sau sâmbăta între 14.00 și 19.00.

Programul complet al bienalei este disponibil aici: Program BETA 2016.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne scrieți la adresa:
contact@betacity.eu.

Vă mulțumim și vă așteptăm săptămâna aceasta la BETA!

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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