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COMUNICAT DE PRESĂ
Mii de timișoreni au participat la evenimentele Bienalei timișorene de arhitectură!
Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Timiș, a reușit să atragă mii de timișoreni în
ultimele două luni, la cele 37 de evenimente din cadrul Bienalei timișorene de arhitectură, dintre
care 5 în premieră locală, națională sau internaţională. BETA 2016 s-a derulat pe trei paliere:
educație, profesie și oraș, cel din urmă palier fiind adresat îndeosebi timișorenilor.
Cu această ocazie, au venit la Timișoara profesionişti din 13 țări – arhitecți practicanți,
reprezantanți ai unor asociații și organizații profesionale, profesori de la diferite universități din
Europa precum și profesioniști din domenii conexe cu arhitectura.
“Am primit multe felicitări pentru BETA 2016. Impresionați de anvergura bienalei, participanții
din Ungaria ne-au salutat inițiativa dorindu-și la rândul lor un astfel de eveniment, derulat pe mai
multe paliere și cu o puternică componentă adresată cetățenilor. Am încercat să atragem atenția
asupra orașului, ca mediu în care locuim. Sunt lucruri care vor dăinui în viitor, sunt decizii de
dezvoltare, de extindere care scriu acest viitor acum, în prezent. O comunitate se oglindește în
arhitectură cel mai bine”, a declarat președintele OAR Timiș, Vlad Gaivoronschi.
Proiectele care au avut mare impact pentru publicul timișorean vor continua și în 2017. În cadrul
campaniei Privește Orașul, timișorenii au fost invitați să scrie povești despre Timișoara. Echipa
BETA a primit 300 de povești, dintre care 10 au fost ilustrate de artiști locali. Aceste lucrări pot
fi văzute în oraș pe toată durata lunii decembrie 2016. Poveștile pot fi citite pe site-ul campaniei
www.privesteorasul.com. Un alt rezultat concret al bienalei îl reprezintă cele patru proiecte din
cadrul programului Upgrade My City, care vor fi finalizate în lunile următoare.
“Scopul campaniei Priveşte Oraşul a fost de a descoperi poveştile ce compun oraşul, văzut ca
sumă de amintiri, trăiri, percepţii personale şi de a promova prin acestea sentimentul de
apartenenţă şi identitatea urbană comună a locuitorilor Timişoarei. Aceeaşi componentă
identitară apare şi în cadrul programului Upgrade My City, prin care ne-am propus alături de
organizaţiile partenere să identificăm şi să promovăm ideile care pot îmbunătăţi calitatea vieții
în oraş şi să implementăm patru dintre acestea – câte una pentru fiecare dintre categoriile
Sănătate, Urbanism, Educaţie şi Antreprenoriat – alături de locuitorii Timişoarei, în lunile
următoare.” – Simina Cuc, coordonatoarea expozițiilor din cadrul BETA.
Tururile de arhitectură au fost insuficiente pentru numărul mare de persoane care au dorit să
afle povești despre arhitectura Timișoarei și oamenii care au stat în spatele unora dintre cele
mai valoroase proiecte ale municipiului. Echipa organizatoare intenționează să permanentizeze
această activitate, cu scopul de a crea publiculului un atașament față de oraș.
Obiectivul bienalei BETA 2016 a fost de a genera un dialog responsabil privind educația de
arhitectură, formarea și practica profesională, precum și de a stimula implicarea și profesionalizarea metodelor de dialog și colaborare dintre reprezentanții trinomului administrație –
corp profesional – societate civilă. Întregul eveniment a fost structurat prin intermediul a trei
categorii: Educație, Profesie și Oraș.
Tema bienalei a fost Privește Orașul și a reprezentat un îndemn de a intra în dialog și de
implicare în procesul de colaborare implicit unui mediu urban sănătos.
Următoarea bienală timișoreană de arhitectură va fi organizată de OAR Timiș în anul 2018.
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