
Comunicat de presă 

 

Asociația Istoria Artei are plăcerea să vă invite marți, 10 octombrie, începând cu ora 18:30, la Muzeul 

Municipiului București – Palatul Suțu, la o nouă conferință din cadrul proiectului „Arhiva de arhitectură: 

case și prăvălii”. 

Între personalitățile culturale ale trecutului mai îndepărtat sau mai apropiat de noi și care au avut 

inspirația de a lăsa ceva „în urmă”, arhitecții („arhitectonii”, cum li se mai spunea până în secolul XIX) 

ocupă un loc aparte. Beneficiari ai unor studii de specialitate, dublate de imaginație și bun gust, ei au lăsat 

posterității clădiri mai mari sau mai mici (instituții administrative, spaţii comerciale sau case) de care, de 

unele, ne bucurăm și astăzi. De epocă, stil artistic, estetică, realizare inginerească, tipul materialelor etc. 

s-au ocupat și se ocupă istorici de arhitectură și critici de artă, ingineri constructori. În cazul de față vom 

încerca să arătăm originea socială și unele date biografice ale unora dintre acești arhitecți, trăitori în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea.       

Prezintă: 

 

istoric genealogist Mihai Alin Pavel 

Date biografice mai puțin cunoscute despre arhitecții din a doua jumătate a sec. XIX 

 

istoric de artă dr. Oana Marinache 

Arhitecți necunoscuți din Bucureștiul anilor 1860-1900 

 

dr. arh. Ruxandra Nemțeanu 

Lucrări ale inginerului-arhitect E. Ciocaneli 

Participanții vor primi gratuit caietul de activități realizat în cadrul proiectului cu sprijinul financiar al 

ARCUB. 

Finanțatori: 

 

„Acest proiect cultural este finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către 

Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.” 

 

Proiect editorial online co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național 

 

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este 

responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. 

Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.” 

 

Parteneri: 

 



Arhivele Naționale ale României, Ordinul Arhitecților din România, Muzeul Municipiului București, Casa 

de cultură „Friedrich Schiller”, Asociația Bucureștiul Meu Drag, Asociația ARCHÉ, Elite Art Gallery 

 

Pentru mai multe detalii despre proiectele Asociației Istoria Artei: 

 

http://asociatiaistoriaartei.blogspot.ro/ 

 

www.arhivadearhitectura.ro 
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