Bucureşti, 10 octombrie 2013

SCULPTURA - ARHITECTURA 2013
În perioada 1 - 10 octombrie 2013, spaţiul TIPOGRAFIA din incinta Combinatului Fondului Plastic (C.F.P) va fi
gazda ediţiei din 2013 a evenimentului SCULPTURA – ARHITECTURA.
În cadrul evenimentului vor fi organizate un Workshop pe concept de arhitectură, precum şi conferinţe pe tema
relaţiei dintre sculptură şi arhitectură, într-un spaţiu generator de artă contemporană. Organizatori: Uniunea
Artiştilor Plastici din România (U.A.P.), Ordinul Arhitecţilor din România (O.A.R.) şi Uniunea Arhitecţilor din
România (U.A.R.).
TIPOGRAFIA vă găzdui, totodată, lucrările a nouă dintre cei mai importanţi sculptori contemporani români: Paul Neagu,
Ovidiu Maitec, Peter Jakobi, Napoleon Tiron, Mircea Roman, Marian Zidaru, Liviu Russu, Alexandru Pasat şi Titi
Ceară. Creaţiile lor vor deveni sursa de inspiraţie pentru arhitecţii înscrişi la Workshop.
Printre alte nume celebre prezente la eveniment îl menţionăm pe Dan Perjovschi, care va desena pe pereţii din spaţiul
TIPOGRAFIA în zilele de 1- 2 octombrie, şi pe Ovidiu Lipan Ţăndărică, muzician, care va susţine o prelegere despre
arhitectura muzicii şi Concert de Toacă, în data de 12 octombrie.
Ulterior evenimentului, în perioada 12 – 30 octombrie, va avea loc Expoziţia proiectelor realizate de arhitecţii participanţi
la Workshop. Proiectele de arhitectură (incluzând toate etapele de lucru şi schiţele) după imagini 3D vor fi expuse în spaţiul
TIPOGRAFIA, iar ulterior şi în spaţii ale Uniunii şi ale Ordinului Arhitecţilor din România.
Folosim aceastǎ ocazie sǎ vǎ invitǎm la proiecţia filmului documentar „Insel am Rhein” ce se va desfǎşura în data de
10 cotombrie la ora 18.
Documentarul de 60 de minute este povestea unei colonii de artişti încă funcţionale creată în Germania nazistă de
însuşi Adolf Hitler. Cele două autoare, doamnele Corina Gertz, artist, şi doamna Gudrun Teich, regizor, se vor afla
în sală alături de noi.
Vǎ mulţumim şi vǎ aşteptǎm!
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