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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Interesul timișorenilor pentru procesul de dezvoltare a orașului lor este în 
creștere! 

 

Prima ediție a Bienalei timișorene de arhitectură (BETA) a avut în prima lună peste 2000 de participanți la 
cele 20 de evenimente  urmând ca în luna noiembrie să aibă loc alte 22  la care sunt invitați timișorenii. 
 
Câteva sute de persoane au fost interesate despre dreptul la lumină și despre cum aceasta poate 
influența o comunitate și poate evidenția arhitectura. 
“LIGHT EDU și-a propus să creeze cadrul unui dialog susținut pe tema iluminatului, cu scopul de a stimula 
coagularea unui grup de profesioniști ai designului de iluminat și de a sublinia importanța luminii în 
percepția și definirea spațiilor. Propunem diversificarea și lărgirea grupurilor de discuții pentru a angrena 
transferul de cunoștințe, expertiză și cercetare în domeniul iluminatului și al designului de iluminat în 
România”,  a spus Alexandra Maier, coordonator LIGHT EDU Symposium. 
 
Alte evenimente care au atras public numeros au fost serile de film despre oraș Urban Eye Film Festival, 
care au pus 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.  
 
Mare interes pentru timișoreni au stârnit tururile ghidate de arhitectură. “Locurile disponibile la tururile 
pentru adulți au fost ocupate în primele 24 de ore de la lansarea formularului de înscriere. Publicul care a 
participat la tururile lunii octombrie a fost interesat să afle despre evoluția urbanistică a anumitor zone din 
oraș și modul în care s-au creat teme de arhitectură în anumite cartiere, din perspectiva organizatorilor și a 
ghizilor, aceștia fiind preponderent arhitecți. Prezentările au fost interactive și sperăm că și la cele din luna 
noiembrie vom avea reacții pozitive din partea publicului”, a spus Roxana Pătrulescu, coordonator ”Tur de 
arhitectură”. 
 
Expoziția ”Da, dar există o problemă” a suscitat interesul profesioniștilor, al administrației și al societății 
civile. Expoziția curatoriată de cei de la Centrul Maghiar de Arhitectură Contemporană din Budapesta (KÉK) 
este prima de acest fel din Europa și atrage atenția asupra unei serii de inițiative ce încearcă să 
îmbunătățească orașele de care aparțin. Reușita sau eșecul acestor proiecte sunt procese din care avem 
cu toții de învățat. În 27 octombrie, împreună cu o parte din autorii acestor proiecte, vom discuta deci 
despre noi posibile modele de dezvoltare a orașelor din Europa centrală și de est. 
 
Urmează apoi în 28 octombrie, conferințele și dezbaterea “Viitorul profesiei: practicieni”. “Majoritatea 
cercetărilor, atât din Europa cât și de peste ocean, recomandă mai multă atenție pentru clienți și pentru 
nevoile utilizatorilor/societății, precum și o colaborare mai eficientă și mai deschisă cu celelalte profesii din 
industrie – încurajând păstrarea spiritului critic asupra calității produselor realizate în diferitele etape ale 
profesiei”, spun organizatorii în descrierea evenimentului. 
 
În 2-3 noiembrie, la Consiliul Județean Timiș va avea loc Upgrade My City, un eveniment al cărui scop este 
de a identifica, promova şi implementa ideile care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în oraş, susţinând 
implicarea la scară largă a locuitorilor săi. “Orașul nostru este casa casei noastre. Așa cum avem grijă de 
casa noastră, e important să avem grijă de casa casei noastre pentru a avea condițiile de viață pe care ni 
le dorim”, a spus Dan Bugariu, coordonatorul proiectului și partener în cadrul BETA. 
 
Pentru prima dată în România, vor fi organizate la Timișoara, cu prilejul Bienalei timișorene de arhitectură, 
prezentările Pecha Kucha. Oricine dorește să își prezinte propriile idei despre sau pentru oraș poate face 
asta într-o manieră relaxată, în fața altor persoane care sunt de acord că orașul ne privește! 20 de slideuri 
și 20 de secunde pentru fiecare slide sunt singurele reguli ce trebuie respectate! Evenimentul are loc în 
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11 noiembrie, iar înscrierile se fac pe site-ul www.betacity.eu. Tot pe această platformă online poate fi 
consultat întreg programul bienalei, care se va încheia în 26 noiembrie. 
 
Astfel, programul BETA este adresat nu doar profesioniștilor, ci  tuturor celor care doresc să contribuie la 
procesul de dezvoltare a orașului – publicului larg, invitat să viziteze expozițiile bienalei și să participe la 
Campania Privește Orașul, în cadrul căreia fiecare poate să scrie o poveste despre Timișoara, așa cum o 
vede, cum și-o amintește sau imaginează. 
 
Organizatorul Bienalei timișorene de arhitectură (BETA), este Filiala Teritorială Timiș a Ordinului 
Arhitecților din România. Tema bienalei este Privește Orașul și este o invitație către locuitorii orașului să-
l privească din perspective diferite, să intre în dialog cu profesioniști din domeniul arhitecturii, dar și cu 
administrația, cu scopul ca toate aceste grupuri să colaboreze pentru  un mediu urban sănătos. 

 

 

 


