RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017

9 PROIECTE ALE SOCIETĂTII CIVILE
TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017

Ordinul Arhitecților din România a sprijinit în anul 2017 prin Timbrul
de arhitectură, 9 proiecte de arhitectură ale filialelor, care acoperă
subiecte de interes local, precum patrimoniul, istoria și tradițiile,
inovația și comunitatea, calitatea în arhitectură, spațiul public,
politici publice de arhitectură, cumulând suma de 310.000 lei, care
au contribuit la:
• creșterea nivelului de educație pentru toate vârstele;
• promovează studiile interdisciplinare;
• evidențiează exemplele de bune practici;
• conturează un discurs critic de arhitectură.

Evenimentele sunt gratuite sau cu taxă minimală de înscriere.

PARCELĂRI ISTORICE ȘI COMUNITĂȚI DE VECINĂTATE
Asociația Studio Zona
Proiectul propune elaborarea de pliante și materiale informative pentru locuitorii din 8
parcelări de locuințe-tip realizate între 1914-1946 de Societatea Comunală pentru Locuințe
Ieftine București: Sf. Vineri, Cornescu, Drumul la Tei, Drumul Sării, Rahova, Zablovschi,
Fabrica de Chibrituri, care vor fi distribuite gratuit fiecărei familii care locuiește în prezent
în locuințele-tip și vor conține informații legate de istoria și de identitatea fiecărei parcelări
(planul de parcelare, fotografii aeriene, imagini de epocă, date despre comanditar, proiectant
și executanții parcelărilor), precum și prevederile legale care îi vizează direct pe locuitorii
acestor zone.
Timbru de arhitectură OAR: 26.537 lei

PERIFERIA B
Centrul de Fotografie Documentară
Periferia, până de curând o antecameră a marii capitale, un loc de tranzit al celor care nu își
permit încă să locuiască în oraș, își pierde treptat rolul de zid al unei cetăți asediate. Lipsa
de viziune urbanistică face ca vile de lux să fie presărate în zone industriale, printre cartiere
dormitor, sau în câmp deschis. Suntem fascinați de puzderia de microuniversuri create din
diversele nevoi, fantezii sau hobby-uri născute de frustările orașului.
Timbru de arhitectură OAR: 43.920 lei

FESTIVALUL DE FILM URBANEYE / EDIȚIA UNDERSTANDING DESIGN
Asociația Arta în Dialog
Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea capacităţii de înţelegere şi de reacţie a
locuitorilor cu privire la contextul urban în care trăiesc şi profesează. Prin înțelegerea și
asumarea valorilor legate de arhitectură și oraș este urmărită, pe termen lung, creșterea
calității mediului construit și a vieții urbane.
Timbru de arhitectură OAR: 44.400 leI

PUCK
Zeppelin
Activarea temporară a spațiilor nefolosite, transformarea lor în spații publice reale și întâlnirea
cu publicul larg prin evenimente, precum și interacțiunea acestuia cu instalații mobile sunt
temele recurente în practica Zeppelin. Scopul principal al proiectului este acela de a crea
și valida o metodă de activare temporară a spațiului public printr-un obiect de design urban
multifuncțional.
Timbru de arhitectură OAR: 43.920 lei

CASA INCOTROCENI
Asociația InCotroceni
„Casa Incotroceni” este un proiect prin care vrem să continuam dialogul și să consolidăm
implicarea comunității în ceea ce privește intreținerea și valorificarea patrimoniului cultural și
arhitectural al cartierului Cotroceni, un cartier de referință al Bucurestiului, un loc cu o istorie
bogată, având un patrimoniu arhitectural bine conservat:
Timbru de arhitectură OAR: 16.560 lei

BATEM FIERUL LA CONAC
Asociația Maria
Asociația Maria desfăşoară activități prin care promovează meştesugurile tradiționale în
domeniul restaurării şi construirii ecologice, adresându‐se elevilor, populației din mediul rural,
arhitecților şi tuturor celor interesați. Proiectul are ca obiective recunoașterea potențialului
arhitecturii vernaculare pentru creația contemporană, atât în construcție cât şi în restaurare și
elaborarea de modele concrete de intervenții și bună practică, dar şi strategii de protecție și
valorizare a patrimoniului rural.
Timbru de arhitectură OAR: 43.920 lei

PARO - PUBLICAȚII DE ARHITECTURĂ DIN ROMÂNIA
Igloo
Expoziția este generată de întrebarea: în ce mod a evoluat componenta editorială a
arhitecturii contemporane din România și cum poate fi “citit” acest lucru în publicațiile de
arhitectură? PARO este un proiect care își propune să reunească, într-o expoziție articulată
prin evenimente de comunicare partea scrisă a arhitecturii din România în ultimii 27 de ani.
Timbru de arhitectură OAR: 16.560 lei

ARHIVA DE ȚIGLĂ
Asociația Renascendis
Fenomentul țiglei în Transilvania este puțin studiat. Declinul țiglei manufacturiere, ajunse la
sfârșitul secolului al XIX-lea la o diversitate tipologică remarcabilă, a început odată cu apariția
fabricilor de țiglă la începutul secolului al XX-lea. Existența unei arhive a țiglei, atât fizice, cât
și digitale, asigură pe viitor posibilitatea restaurării corecte a învelitorilor istorice, devenind un
instrument de lucru util pentru restauratori, arhitecți sau specialiști.
Timbru de arhitectură OAR: 26.436 lei

OCUPAREA LIMITEI - ECHIPAMENTE DE SCHIMB ȘI AJUTOR
Asociația Atelier Ad Hoc
Proiectul se adresează unei situaţii de margine - socială şi spaţială - propunând dotarea cu
echipamente de schimb și ajutor a spațiului de tranzit din fața Adăpostul Social de Urgenţă,
din cartierul Pantelimon. Proiectul arată şi chestionează sistemul de ajutor de stat, aducând
o îmbunătăţire nevoilor zilnice ale persoanelor dintr-un adăpost de noapte din cartierul
Pantelimon, atât prin construcţie, cât şi prin actiuni de responsabilizare socială.
Timbru de arhitectură OAR: 40.500 lei

