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LANSAREA CELUI MAI IMPORTANT PROIECT CULTURAL 
DIN CONTEXTUL ARHITECTURAL TIMIŞOREAN: 
a_ta 2014 
EDIŢIA A VIII-A

Timişoara, 16 iunie 2014    

Filiala Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România, în calitate de 
organizator, vă invită pe data de 16 iunie 2014, orele 18:30, la lansarea 
ediţiei din 2014 a Anualei Timişorene de Arhitectură a_ta 2014 cu tema 
“prezent!”. 

Anuala timişoreană de arhitectură a debutat în 2004 printr-o reuniune 
de mici dimensiuni numită “Seara Arhitecturii”. Din acel moment, 
cu fiecare ediţie succesivă, a_ta a crescut în amploare, devenind o 
manifestare importantă în mediul profesional arhitectural timişorean.
 
a_ta 2014, intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze 
diferite forme de interacţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o 
linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe 
evenimente, coagulate în patru categorii importante pentru perceperea 
breslei: educaţie, start, profesie, stradă. Punctul culminant al 
proiectului, continuând tradiţia, va fi recunoaşterea calitătii în breaslă, 
respectiv premierea proiectelor din anul curent.  

Tema anualei - “prezent!” - apare ca o posibilă abordare a contextului 
actual, în perpetuă tranziţie, în care absenţa a devenit cea mai lizibilă 
formă a prezenţei/prezentului.

Cu prilejul lansării ediţiei 2014, va avea loc vernisajul expoziţiei 
retrospective anuala timişoreană de arhitectură 2007-2013. În 
cadrul acesteia vor fi expuse panourile proiectelor câştigătoare şi 
a nominalizărilor selectate de juriile ediţiilor precedente ale a_ta. 
Expoziţia constituie o premieră în seria anualelor, oferind o primă 
privire de ansamblu asupra a şapte ani de arhitectură de calitate 
premiată în Timişoara.

Evenimentul va fi deschis de preşedinte filialei OAR Timiş, arh. Vlad 
Gaivoronschi, după care arh. Adrian Ionaşiu, în calitate de organizator, 
va face o scurtă prezentare a ediţiilor precedente. Oana Simionescu, 
coordonatoarea a_ta 2014, va descrie viziunea şi structura anualei şi va 
prezenta organizaţiile partenere - Asociaţia Peisagiștilor din România 
şi Asociaţia Simultan.
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Ambientul vizual și sonor al evenimentului va fi asigurat de 
SLOWDANCE.

Vă invităm să fiţi alături de noi la această manifestare luni, 16 iunie 
2014, orele 18:30 la Casa Artelor, str. Augustin Pacha nr. 8 .

Expoziţia este deschisa în ziua de 16 iunie, luni, între orele 18.30 şi 
22.00.

Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională, non-
guvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică de drept privat, de interes public, 
cu patrimoniu și buget propriu, având rolul de a reprezenta și ocroti la nivel naţional 
și internaţional interesele profesiei de arhitect. În prezent Ordinul Arhitecţilor din 
România are peste 4400 de membri înscriși. Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala 
Timiș s-a înfiinţat în 2001 și are peste 550 de membri înscriși.

Anuala timișoreană de arhitectură - a_ta - este un eveniment organizat de către 
Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al 
Ordinului Arhitecţilor din România, acordat din Timbrul Arhitecturii.

Mai multe detalii despre anuala de arhitectură de anul acesta puteţi afla accesând 
adresa de web www.anualadearhitectura.ro sau urmărind pagina de facebook/
anuala timişoreană de arhitectură

Asociaţia Peisagiștilor din România este rezultatul ideii unui grup de 17 peisagiști, 
constituită în vederea sprijinirii exercitării profesiei, susţinerii arhitecturii peisajului 
ca şi act de îmbunătăţire a calităţii vieţii, ca şi act de creaţie artistică cât şi pentru 
promovarea principiilor enunţate de Convenţia Europeană a Peisajului ratificată de 
România în 2002.

Asociaţia Simultan este o organizaţie culturală, non-guvernamentală, fondată cu 
scopul de a reprezenta și susţine o structură organizaţională și de comunicare 
specifică manifestărilor contemporane din mediul artistic și cultural.


