
 

 

Comunicat de presă 

Marți, 28 noiembrie, de la ora 18:30, Asociația Istoria Artei organizează în parteneriat cu 

Casa de cultură „Friedrich Schiller” evenimentul „Arhitectura neoromânească, promotoarea 

Marii Uniri”, susținut de dr. arh. Ruxandra Nemțeanu, conferențiar universitar, expert în 

domeniul monumentelor istorice și autor al volumului „Vilă în stil neoromânesc” (2014). 

Cu această ocazie vor fi prezentate de către istoric de artă dr. Oana Marinache, coordonatorul 

proiectului și rezultatele cercetării de teren și de arhive desfășurate în perioada octombrie - 

noiembrie în cadrul proiectului cultural „Arhitectura neoromânească, promotoarea Marii 

Uniri”, câștigător al unei finanțări nerambursabile în cadrul programului ACCES Centenar. 

Proiectul și-a propus să scoată la lumină și să prezinte în mediul virtual principalele 

construcții realizate de arhitecții Paul Smarandescu, Petre Antonescu, Gheorghe Simotta, 

Victor Ștephănescu, Statie Ciortan și Dimitrie Ionescu-Berechet. Alegerea acestor nume a fost 

determinată de impactul pe care l-au avut în arhitectura naţională printr-o carieră lungă şi 

fructuoasă, prin promovarea unor programe de arhitectură noi (primării, prefecturi, şcoli şi 

licee, administraţii financiare, spitale, monumente comemorative) în plus faţă de exemplele 

rezidenţiale din marile centre urbane ale României Mari. 

Activitățile desfășurate în această toamnă sunt: cercetare de arhivă și pe teren, ateliere de 

istoria arhitecturii pentru elevi,  fotografiere, editarea și tipărirea unui catalog, distribuirea 

gratuită a catalogului în instituțiilor culturale din țară, realizarea blog-ului 

http://arhitecturaneoromaneasca.blogspot.ro/, organizarea unei conferințe publice de 

prezentare a rezultatelor proiectului. Toate acestea continuă seria evenimentelor de promovare 

a marilor personalități ale arhitecturii noastre, de valorificare a patrimoniului construit și de 

atenționare asupra stadiului precar în care se găsesc astăzi multe dintre clădirile realizate în 

ultimii 100 de ani. 

Echipa proiectului: Oana Marinache, Ruxandra Nemțeanu, Alina Havreliuc, Cristian Gache 

(LOGO TYPE SRL), Ruxandra Ștețca (INOMOT CREATIV SRL), Lucia Morandini (KHS 

IT SRL) 

Parteneri: Arhivele Naționale ale României, Casa de cultură „Friedrich Schiller”, Centrul 

Cultural Palatele Brâncoveneşti de la Porțile Bucureștiului, Asociatia DAR Development, 

Liceul „Eugen Lovinescu”, Școala gimnazială „Maria Rosetti” și Școala generală nr. 128 din 

București,  Școala gimnazială „Henri Berthelot” din Ploiești, Liceul „Ion Ghica” din Răcari 

Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în cadrul programului 

ACCES Centenar 2017 și co-finanțat de Asociația Arefu. 

 

 


