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Timișoara 10-19 decembrie 2009
..................................................................................................................................................... 

 p r o g r a m

 expoziții
joi  10 decembrie 2009

 
.....................................................................................................................................................
 ora 16:30
vernisajul expoziȚiei “pao 5 – arhiTecTură experimenTală”
loc: UpT Facultatea de Construcții Timișoara / str. Traian Lalescu nr. 2A, parter, sala expo 
 ora 18:00
vernisajul expoziȚiei “hans Fackelmann – schițe din arhiva personală”
loc: Universitatea de Vest Timișoara / b-dul Vasile pârvan nr. 4 

vineri  11 decembrie 2009
 

.....................................................................................................................................................
 ora 17:00
vernisajul expoziȚiei de FoTograFie “locuri pierduTe” 
a arh. ovidiu Micșa / loc: Atelierul de Urbanism / str. Alba iulia nr. 1 
 ora 18:00
vernisajul expoziȚiei “proiecTe” Și “realizări”
loc: Casa Artelor / str. ep. Augustin pacha nr. 8, etaj 1, sediul o.A.R. Filiala Timiș

sambata 12 decembrie 2009
 

.....................................................................................................................................................
 ora 12:00
vernisajul expoziȚiei concurs FoTo “arhiTecTură Și peisaj“
loc: Timi’s icecafe / p-ța Victoriei nr. 1A

joi  17 decembrie 2009
 

.....................................................................................................................................................
 ora 17:00
inserT video – guil (3 min 22 sec)
 ora 17:05
vernisajul expoziȚiei de FoTograFie “momenTe albasTre” 
a arh. Radu octavian Topai / loc: Atelierul de Urbanism / str. Alba iulia nr. 1 
 ora 17:15
inserT video – FragmenTs oF waTer (2 min 36 sec)
 ora 17:20
vernisajul lucrării “121 h20“ a arh. Noemi Șișa-pakai
loc: Atelierul de Urbanism / str. Alba iulia nr. 1 

vineri 17 decembrie 2009 .....................................................................................................................................................
 ora 16:00
vernisajul expoziȚiei “sami rinTala”
loc: UpT Facultatea de Construcții Timișoara / str. Traian Lalescu nr. 2A, parter, sala expo 

 CoNFeRiNțe
joi  17 decembrie 2009.....................................................................................................................................................
loc: UpT Facultatea de Construcții Timișoara, str. Trăian Lalescu nr. 2A, amfiteatrul Victor Vlad, etaj 1
 ora 18:30
prezenTări de maTeriale Și Tehnologii – spoNsoRi
 ora 19:30
lansarea nr. 28 al revisTei de arhitectura – est / case japoneze contemporane
 ora 19:40
inserT video – sTaTic : pulse (3 min 50 sec )
 ora 19:45
lansarea concursului „resurse penTru arhiTecTură”
concurs de idei pentru sediul ordinul Arhitecților din România Filiala Timiș / str. Diaconu Coresi nr. 12
 ora 20:05
inserT video – world builder ( 9 min 14 sec)
 ora 20:15
insTrumenTalizarea vegeTaȚiei în arhiTecTură
[iNsTRUMeNTALizATioN oF VegeTATioN iN ARChiTeCTURe] conferință susținută de 
pedro Ródenas, enrique perez, Luis Alberto hernández și Jordi serramía
urbanarbolismo  /  Alicante, spania – http://www.urbanarbolismo.es/

vineri  18 decembrie 2009.....................................................................................................................................................
loc: UpT Facultatea de Construcții Timișoara, str. Trăian Lalescu nr. 2A, amfiteatrul Victor Vlad, etaj 1
 ora 16:30
prezenTări de maTeriale Și Tehnologii – spoNsoR
 ora 17:00
inserT video – arTiFicial paradise, inc (3 min 15 sec)
 ora 17:05
dorin ȘTeFan – 7 proiecTe (6, 6+1), o abordare conTexTuală
conferință susținută de arh. Dorin Ștefan – asociat
DsBA, București, România – http://www.dsba.ro/ 
 ora 18:00
The mulTireligious columbarium
prezentare susținută de arh. grygorii zotov
Kiev, Ucraina – http://eptit.blogspot.com și http://canactions.wordpress.com
 ora 18:15
archiTecTure in kiev’s landscape
conferință susținută de arh. Viktor zotov
“zoToV&Co” lcc / Kiev, Ucraina – http://www.zotov.com.ua 
 ora 19:15
proFunzimea supraFeȚei [The DeepNess oF The sURFACe] 
conferință susținută de prof. arh. dpi. Roger Riewe
riegler riewe architekten zt-ges.m.b.h.  /  graz, Austria – http://www.rieglerriewe.co.at
 ora 20:10
inserT video – socles uploaded companies (1 min 9 sec)
 ora 20:15
To whom does europe belong To?
conferință susținută de arh. Lorenz Prommegger – partener xarchitekten, Linz + Viena, Austria  
http://www.xarchitekten.com/ + http://www.rex-architecture.com/

sâmbătă 19 decembrie 2009.....................................................................................................................................................
loc: UpT Facultatea de Construcții Timișoara, str. Trăian Lalescu nr. 2A, amfiteatrul Victor Vlad, etaj 1
 ora 10:30
pRezeNTAReA MoNogRAFiei „organisme reacTive” 
A ARh. MARio KUiBUs & Re-ACT Now sTUDio Și LANsAReA VoLUMULUi De eseURi 
andreescu&gaivoronschi – „idenTiTaTe Și alTeriTaTe în spaȚiul urban” 
prezintă arh. Arpad Zachi – editura Fundației Arhitext Design, București – http://www.arhitextdesign.ro/
 ora 11:00
inserT video – surFace (2 min 28 sec) 
 ora 11:05
arT & landscape
conferință susținută de arh. Ioan Andreescu – asociat
Andreescu&Gaivoronschi srl, Timișoara, România – http://www.andreescu-gaivoronski.com/
 ora 12:00
Form Follows FicTion
conferință susținută de arh. Guido Trampitsch și Thomas Bärtl – asociați
Söhne & Partner Architekten / Viena, Austria – http://www.soehnepartner.com/ 
 ora 13:00
inserT video – urban absTracT (4 min 7 sec)
 ora 13:05
recenT works / urban – landscape – in beTween
conferință susținută de arh. Umberto Napolitano – partener
LAN Architecture, paris, Franța – http://www.lan-paris.com/

 FesTiViTATeA De pReMieRe
sâmbătă 19 decembrie 2009.....................................................................................................................................................
loc:  Clubul The Note / str. Mehadia nr. 3
 ora 19:00 
seara arhiTecTurii – festivitatea de premiere
eveniment rezervat invitaților, membrilor ordinului, sponsorilor și partenerilor

organizatori:
Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș  
și revista de arhitectura
cu sprijinul financiar acordat din Timbrul Arhitecturii de ordinul Arhitecților din România

sponsori:  Egeria TM, Saint-Gobain Glass
parteneri:  Primăria Municipiului Timișoara
  Facultatea de Construcții Timișoara
  Facultatea de Arhitectură Timișoara 
  Universitatea de Vest Timișoara
  Vitamin A
site:  www.anualadearhitectura.ro 


