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TUR DE ARHITECTURĂ
Proiect cultural dedicat promovării patrimoniului
arhitectural timişorean
1 septembrie 2016, Timişoara
Proiectul cultural Tur de arhitectură invită timișorenii să participe la un set
gratuit de tururi ghidate de arhitectură cu scopul unei mai bune înţelegeri a
arhitecturii şi a mediului construit. Proiectul îşi propune să stimuleze interesul,
reflecţia şi implicarea cetăţenilor în modelarea şi folosirea conştientă şi
asumată a peisajului urban timișorean.
Ordinul Arhitecților din România Filila Teritorială Timiș și bienala timișoreană de
arhitectură BETA invită locuitorii Timișoarei să descopere orașul în care locuiesc prin
intermediul a 10 tururi ghidate de arhitectură. Tururile vor avea loc în lunile octombrie
și noiembrie, ca parte a categoriei Educație din cadrul bienalei timișorene de
arhitectură.
Opt dintre cele zece tururi se adresează adulților și tinerilor cu vârste peste 14 ani și
se desfășoară de-a lungul unor trasee definitorii pentru arhitectura și urbanismul
Timişoarei. Fiecare traseu va fi parcurs de două ori, oferind astfel cât mai multor
oameni posibilitatea de a participa:
8.10 // 26.11
Piețele și harta orașului
Patrimoniu în așteptare
15.10 // 19.11
Locuirea de altădată
Elisabetin și parcurile sale
22.10 // 12.11
Orașul și apa
Malurile canalului Bega
29.10 // 5.11
Proprietăți și locatari
Arbore genealogic
În parteneriat cu Asociaţia De-a arhitectura unul dintre traseele adulților este adaptat
pentru copii cu vârste cuprinse între 9 şi 11 ani. Expediţia copiilor va fi organizată ca
o extindere a activităţilor desfăşurate în cadrul opţionalului "De-a arhitectura în oraşul
meu", ce are loc în școlile înscrise în programul cu același nume și se adresează
școlarilor din clasele a III-a și a IV-a, şi se va implemeta cu ajutorul voluntarilor
proprii asociaţiei:
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8.10 // 15.10
Detectivii urbani
Tur pentru copii
Tururile vor avea o durată de 2 până la 4 ore și se adresează unui număr de 20-25
de participanți. Înscrierile la tururi se fac prin intermediul website-ului proiectului
www.turdearhitectura.ro, respectiv la numărul de telefon 0747.645.088, în limita
locurile disponibile.
Tur de arhitectură este un proiect cultural organizat de Ordinul Arhitecților din
România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și
suportul partenerilor De-a arhitectura, Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Timișoara, Timișoara 2021, Prin Banat, Auăleu și Asociația de la patru.
Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș este o organizație
profesională care își propune să comunice societății că arhitectura reprezintă un act
de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice.
Principalele sale obiective sunt promovarea arhitecturii de calitate în toate formele și
manifestările sale, crearea și susținerea unui mediu propice interacțiunii dintre corpul
profesional, administrație, societate civilă și diverși stakeholderi. În acest sens
O.A.R. Timiş organizează evenimente care se adresează tuturor locuitorilor orașului.
Proiectul poate fi urmărit pe pagina de facebook
www.facebook.com/turdearhitectura, pe blog www.turdearhitectura.ro/blog și pe
instagram www.instagram.com/turdearhitectura.
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