
 
 

Emil Ivănescu 

1978 _ Născut pe 5 iunie 1978, la Curtea de Argeș 

1979/1999_ locuiește la Pitești și urmează școala primară, generală și liceul Nicolae Bălcescu, devenit 

ulterior Colegiul I.C. Brătianu 

1998/2004_ urmează Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), cu specializarea 

„arhitectură”. 

2000/2001_ împreună cu câțiva colegi studenți arhitecți inițiază și realizează printre primele 

manifestări de amploare de tip „open call” în zona evenimentelor de arhitectură  din Romania_ prin 

programul „Attitude”, grupuri de studenți au fost invitate să realizeze instalații transdisciplinare de 

arhitectură, grupurile selectate fiind finanțate pentru realizarea propriilor instalații. 

2001/2004_ participă la diferite competiții de arhitectură internatonale și naționale, unde câștigă 

câteva premii și nominalizări 

2001 _ câștigă o bursă de studii la Universitatea TU Eindhoven 

2002 _ câștigă o bursă la Universiatea Saint Luc de Vallonie – Liege 

2002/2003 _ câștigă Locul 1 în cadrul Competiției internaționale SKIP Pavillion- Luxemburg, împeună 

cu Polaris Architects, realizând conceptul  proiectului câștigător; după un an de zile, pavilionul este 

construit. 

2004 _ finalizează Universitatea UAUIM, cu un proiect ce atrage atenția asupra modului în care poate 

fi salvat   Palatul Știrbei din Calea Victoriei, fostul Muzeu  al Ceramicii,aplicând metode neinvazive și 

contextuale. 

2004/2008 _ devine asistent universitar  UAUIM în cadrul catedrei „ Bazele Proiectării” 

2007/2018 _ deschide biroul de proiectare și realizează proiecte de ahitectura, dintre care 15 lucrări 

au fost construite până în prezent. Proiectele principale sunt în zona rezidențială, iar o altă zona este 

cea de office, administrație și  industrial. 

2011 _ doctor în arhitectură în cadrul UAUIM , cu lucrarea: „Corpul postorganic și arhitectura 

ambiguității”. 

2006/2016_initiaza,organizează și îndrumă 8 excursii de studii pentru studenți arhitecți, în Europa, 

pentru a cunoaște, în mod real, cele mai creative exemple de arhitectură contemporană.La excursii au 

luat parte peste 750 studenți arhitecți. 

2010/2014,Bucuresti_ este ales în Consiliul Teritorial al Odinului Arhitecților din România Filiala 

București(FTBOAR), ales ulterior vicepreședinte FTBOAR 



 
 

2014/2018_ este ales în al doilea mandat de vicepreședinte FTBOAR 

2010/2014 _ este curatorul, organizatorul și  fundraiser  pentru   patru ediții ale Anualei de Arhitectură 

București. 

2014/2018,Bucuresti_ este curatorul, organizatorul și  fundraiser  pentru   patru ediții ale Anualei de 

Arhitectură București. 

2010/2018_ în cadrul Anualelor organizează aproximativ 60 de conferințe destinate arhitecturii, 

având keynote speakeri arhitecți importanți din zona internațională și națională. 

2011/2017_ este fundraiser  și organizatorul(împreună cu arh. Lucian Pârvulescu)  al edititiilor „Cupa 

de Schi a Arhitecților”. Predeal, pârtia Clăbucet. 

2011/2016_ este inițiator, organizator și fundraiser  al edititiilor „Seară de Jazz pentru arhitecți”, 

evenimente care, de la înființare au adus împreună circa 2000 de arhitecți. 

2012_ câștigă concursul național pentru amenajarea  Pavilionului României la Bienala de Arhitectură 

de la Veneția 2012, cu proiectul transdisciplinar și interactiv „Play Mincu”. 

2012_ produce și lansează primul parfum românesc conceput din materiale primare de construcție, 

pământ umed și iarbă; parfumul a fost realizat împreună cu ViorisParfumerie-Cluj. Lansarea a avut 

loc în Galeria Art Yourself din București. 

2014_ câștigă concursul național pentru amenajarea  Pavilionului ICR  la Bienala de Arhitectură de la 

Veneția 2014, cu proiectul „Exploring Identity”. 

2014 _ este inițiatorul Cursului de design parametric adresat tinerilor arhitecți din FTBOAR; cursul a 

fost susținut de echipa IDZ Arhitectură. 

2015_ a inițiat primul Curs de vânzări de arhitectură, din România,  având că scop educarea 

profesională a tinerilor arhitecți în a prezența și convinge potențialii clienți de arhitectură cu privire la 

achiziționarea proiectelor. Cursul a fost ținut timp de un an, de doi traineri specializați în companii 

importante ce ofereau atât produse cât și servicii. 

2013_ inițiază un parteneriat între Primăria Capitalei( PMB)   și  Anuală de Arhitectură București  care 

va funcționa circa 4 ani, prin care expoziția cu proiecte   ale arhitecților este expusă în spațiul public 

central al Bucureștiului, stradă Lipscani, pentru a mediatiza cât mai bine lucrările arhitecților,către un  

public larg. 

2015_ inițiază și organizează prima Anuală de Arhitectură integral în spațiul public, că o măsură de a 

comunica cât mai direct arhitectură de bună calitate către publicul larg. 

2015_ inițiază premiul de arhitectură în zona implicării civice și a arhitecturii paticipative. 

 



 
 

 

2015_ inițiază premiul de arhitectură adresat, Beneficiarului de Arhitectură, că atitudine de 

recunoastre oficială  a co-participării la o bună finalitate a produsului construit. 

2016_ inițiază premiul pentru Arhitectură Office, că o măsură de încurajare a construcțiilor de 

calitate în zona de arhitectură și buisness. 

 

Selecție construcții realizate 

 

2007/2011_ locuința Economic Phi 

2007/2012_ imobil biouri P+2E Light/block 

2008/2010_ locuințe înșiruite Făgetului 

2010/2014_ vila Side/inside 

2012/2015_ pavilionul Side/inside 

2011/2014_ vila between/two 

2010/2013_ complex Hotel Stan 

2014/2016_vila Butan 

2014/2016_vila Căpitan Cuțui 

2016/2017_Bistro Biblioteque 

 

 

Selecție pavilioane, expoziții, design  realizate 

2012_ Bienala de Arhitectură Veneția/ Pavilionul României : „Play Mincu” 

2014_ Bienala de Arhitectură Veneția/ Pavilionul ICR : „Exploring Identity”- prima expoziție/instalație  

românească în spațiul public urban venețian(Piață Santa Fosca) 

2016_ Electrocamp/Venetia_ instalația interactivă B.L.B. 

2015_ Cuib Ciripite/invitație D-a Arhitectura_ cuib realizat din reciclarea unor căști de bikeri 

2015_Trienala Excentric/Palat Stirbei_ instalație interactivă „Make your own shelter” 



 
 

 

2013_ Expo/instalație „O istoie a competițiilor de arhitectură în România”- Sala Dalles 

2012_ Lansare Primul parfum realizat din materiale de construcție _ „Tactic” – galeria Art Yourself 

2017_ Ergonomica/împreună cu 4Culture_ coregrafie și performance la Hub A/Casă Arhitecturii 

 

Burse și distincții 

2000_ Bursă de studii la UAUIM, „ Dinu Patriciu” 

2001 _ Bursă de studii la T.U. Eindhooven 

2003_ Bursă de studii la Saint Luc de Wallonie, Liege 

2013_ Diplomă UAUIM  „Bene Merenti” pentru susținerea învățământului românesc  de 

arhitecturaUAUIM 

2015_ Diplomă donație  pentru refacerea Casei George Enescu de la Mihăileni 

 

Premii, nominalizări,selecții 

An 2002 _ Tuborg Pavilion _ comptitie de arhitectură studențească:  mențiunea  principala 

An 2003 – SKIP Pavilion/Luxembourg,  - locul 1; realizarea conceptului soluției câștigătoare; 

competiție internațională, împreună cu Polaris Architects;  proiect construit 

An 2006 _ Extindere Grădinița Școlii Germane, Vila Krețulescu, Calea Victoriei/ competiție organizată 

de OAR Național _ premiul 3 / împreună cu arh. Carmen Tănase 

An 2006_1st Advanced Architecture Contest/Self-Sufficient Housing(Barcelona)_ mențiune specială 

An 2012 _  Bienala de Arhitectură Veneția 2012: competiția națională de proiecte pentru amenajarea 

Pavilionului  României cu proiectul „Play Mincu”, locul 1; proiect pus în opera împreună cu: Irina 

Bogdan, Paul Popescu ,Laura A.Iosub, Ana Constantinescu. 

An 2014_ Bienala de Arhitectură Veneția 2014; competiția națională de proiecte pentru amenajarea 

Pavilionului  ICR, cu proiectul „Exploring Identity”,  locul 1; proiect pus în opera împreună cu: Carmen 

Tănase,Olivia Zahalca, Laura A.Iosub,Loredana Mihali, Marius Danciu;  - cu această ocazie România a 

realizat prima expunere în spațiul public venețian în Piață  Campo Santa Fosca 

An 2016 _  Electrocamp Festival; selecție și participare în colaborare cu Asociația 4Culture și ICR : 

instalația B.L.B. realizată împreună cu Simina Filat 



 
 

AAB2007 – nominalizare:Extindere Grădiniță Krețulescu 

 

Inițiere și organizare excursii de studii pentru studenții arhitecți UAUIM   

excursiile de studii au constituit prilejul prin care au putut fi cunoscute în sit, lucrări de arhitectură 

contemporană reprzentative pentru cultura profesională; alegând rute non-turistice, excursiile au 

oferit cunoașterea unor arhitecturi foarte rare și greu accesibile, însoțite de explicații 

teoretic/practice și întâlniri cu arhitecții-autori. 

 

An2006 

-organizare excursie de studiu ptr studenți: Vilele lui Palladio _paticipare  50 s tudenti 

An 2007 

-inițiere și organzare excursie de studiu în Olanda _ paticipare 100 de studenți 

An 2008 

-        Inițiere și organizare exc d s în Elveția – paticipare 100 de studenți 

An 2010 

-inițiere traseu și organizare „Le Corbsuier „ _ paticipare 150 de studenți 

An 2011 

-        Exc de studii Elveția _ paticipare 50 d studenți 

An 2013 

-        Inițiere traseu și organizare ex Berlin/Amsterdam 

-        paticipare  100 studenți 

An 2014 

-re/ organizare „Le Corbsuier „ _ paticipare 100 de studenți 

An 2015 

-        Exc Londra _ paticipare 50 studenți 

An 2016 

-        Exc de studii Danemarca _ paticipare  50 studenți 



 
 

FTBOAR _ organizare evnimente si fundrasing pentru arhitectii si Filiala Bucuresti a Odinului 

Arhitectilor din Romania 

 

Anualele de Arhitectură București- evenimente organizate 

An 2010 

Anuală  AAB2010 

-        Selecție evenimente organizate în cadrul AAB2010 

iulie/Sala Dalles_ organizare eveniment coregrafic: Răzvan Mazilu & Friends:“Performance” și Dana 

Cavaleru şi Richard Bovnoczki:“Contraste” - pantomimă şi step 

iulie_ inițiere și dezbateri profesionale: Conferinţele a 4 birouri de arhitectură/ 

Republic of Architects: “Coeficientul de Arhitectură”;Carmen Tănase: “Con-Text” 

Contact Studio: “Invitaţie la Salina Turda”;PZP: “Influenţe” 

iulie/Sala Dalles_ organizare eveniment editorial: Lansare de carte editura ART/CE MAI RĂMÂNE DIN 

CULTURĂ FRANCEZĂ ? de Donald Morrison ;PREOCUPAREA PENTRU GRANDOARE de Antoine 

Compagnon;Traducere din limba engleză şi franceză: Laura Albulescu Postfaţă: Horia-Român 

Patapievici ; Participă: Bogdan Ghiu (scriitor), Augustin Ioan (arhitect), Marius Chivu (critic literar), 

Laura Albulescu (redactor-şef al Editurii Art, traducător) 

iulie/Sala Dalles_ inițiere și organizare dezbateri profesionale/Conferinţele a 4 birouri de arhitectură: 

Mânădelucru: “Save aș...”; Dt. Arch.Lab: “Arhitectură parametrică”;Matei Georgescu: “Imobiliare”; 

studioBASAR: “Strategii de Intervenţie” 

iulie/Sala Dalles_organizare Conferinţa «Case pasive adecvate condiţiilor climatice din România» 

 

An 2011 

AAB2011 – tema „Concursul de Arhitectură”- Selecție evenimente organizate în cadrul AAB2011 

Iulie /sala Dalles- „10 ani de OAR Bucureşti” - eveniment, cocktail-party     

iulie/Sala Dalles_ organizare Dezbatere profesională  «Închiderea inelului median de circulaţie al 

Capitalei pe Arcul Nordic între Şoseaua Colentina şi Şoseaua Virtuţii» autori: Proiect Bucureşti (leader 

asociaţie), Metroul Bucureşti, Ecoterra, Alfastudio, WesternOutdoor. 

 



 
 

 

iulie/Sala Dalles_initiere și organizare Conferinţa „Arhitecţi români şi competiţiile internaţionale de 

arhitectură”, moderator Emil Ivănescu 

iulie/ Sala Dalles_ inițiere și organizare Conferinţa - X architekten (Viena) „În Competition“ , Rainer 

Kasik, Lorenz Prommegger + vizionare de film 

iulie/ Sala Dalles_ organizare Discuţii proiecte alternative Berzei-Buzeşti 

Inițiere și organizare Expoziție „O istorie a concursurilor de arhitectură în Bucureşti.Spaţiul central de 

la Sala Dalles. 

Inițiere și organizare  expoziție  X architekten (Viena): „Clouds”; Casă „Ion Mincu“, str Arthur Verona, 

Bucureşti 

11-12 martie 2011: Cupa de Ski a arhitectlor _ prima ediție / organizatori Lucian Pârvulescu și Emil 

Ivănescu;campanie de sponsorizări-  emil ivănescu 

15 decembrie 2011/Club Berlin - inițiere și organizare Pima ediție a Serilor de Jazz ptr arhitecți, din 

eveniment  lansare Catalog Anuală de Arhitectură București 2011 și Concert Butterflies în my 

stomach – participare 300de arhitecți 

28 octombrie 2011, organzare   Conferința Extraordinară a Filialei Teritoriale București a Ordinului 

Arhitecților din România 

 

An 2012 

AAB2012- „eco-arhitectură” - Selecție evenimente organizate în cadrul AAB2012 

mai 2012; inițiere și organizare Vernisaj “Retrospectivă 10 ani de Anuală de Arhitectură”, 

invitaţi arh. Viorel Hurduc şi prof.dr.arh. Cristina Gociman 

iunie , organizare Conferinţa extraordinară „Intervenţii prin spaţiu” a biroului vienez de 

arhitectură Beneder Fischer Architekten, Cărtureşti, subsol 

iunie, inițiere și organizare Conferinţa extraordinară Triptyque Architecture (Brazilia) - “Harmonia 

57” , invitat arh. Guillaume Sibaud 

Organizare  Expoziţie de Eco-Arhitectură italiană 

mai _ sala Dalles; inițiere și organizare Conferinţele Eco-Arhitectură: prof.dr.arh. Adrian Spirescu 

” Eco-tehnologia clădirilor înalte”prof.dr.ing. Eugeniu Iordăchescu „Pariul cu Ceauşescu: despre  

 



 
 

translatarea construcţiilor”Prispă: “Despre eco-tehnologie”Cristina Siu, Green Building Council 

“Conceptul de Clădire Verde”dr.arh. Justin Baroncea ”Cultivă_Te“ 

mai _ initiee și organizare Conferinţa extraordinară şi workshop Prof.dr.ing. Klaus Daniels 

(Elveţia) – „Energy Designs for Tomorrow”(sala Dalles) 

iunie _initiere și organizare Conferinţele Eco-Arhitectură:conf. univ.dr.arh. Gh. Ionaşcu: „Ecologia 

aşezărilor umane”; dr. arh. Ana Maria Goilav: “Monostructuri”;arh. Bogdan Selin: “Green point” 

Raum - arh. Horaţiu Răcăşan: „Anvelope vegetale - un plus semnificativ pentru mediul 

urban”;Liviu Mihaiu „Despre Eco-arhitectură 

iunie _ inițiere și organizare conferinţa extraordinară Patrick Blanc (Franța): „Vertical Gardens” 

iunie_initiere și organizare  Conferinţa este susţinută de Michael Neumann şi Bettina Krauk 

(SYNN Architekten – Austria) 

iunie _ initire și organizare Conferinţele Eco-arhitectură: arh. Ina Stoian: „Plus Minus City - Oraşul 

posibil”; dr. arh. Arpad Zachi : “Rural”;dr. arh. Dorina Tărbujaru: “Workshop Recicling Design”;dr. 

arh. Dorin Ştefan Adam: “Arhitectură ingropată”; dr. arh. Mihai Opreanu: Ansamblul arheologic 

din Basarabi – Murfatlar (Bisericile Din Cretă). 

iunie _ susținere eveniment Workshop & Conferinţa Eco-habitat/ Topica: Tencuieli performanțe 

pe bază de argilă / Tehnologii inovative: case din baloţi de paie/ Calitatea în meseriile tradiţionale 

iunie _ organizare și parteneriat cu Street Delivery - Workshop Grădinile Verticale/ Expoziţie 

stradală a proiectelor nominalizate şi premiate în Anuală de Arhitectură Bucureşti 2012 

Cupa de schi a arhitecților – ediția a 2-a: 9/10 martie 2012 

organizatori Lucian Pârvulescu și Emil Ivănescu;campanie de sponsorizări-  emil ivănescu 

Seara de Jazz pentru arhitecți _ ediția a 2 – a/inițiere/organizare/sponsorizare 

 

An 2013 

AAB2013_ tema „local/global” - selecție evenimente organizate în cadrul AAB2013 

-iunie/sala Dalles   inițiere si organizare Conferinţa TYIN Tegnestue Architects - Yashar Hanstad: 

„Democratic designs and beautiful mistakes. 

Inițiere și organizare Conferinţele LOCAL-GLOBAL:Conferinţa StudioBasar - Cristi Borcan: „Looking for 

the în Between City”;Conferinţa Asociaţia RPER - Mihaela Hărmănescu: „Peisajul că formă de 

locuire”; Conferinţa Wienerberger - Iulian Cută & Sergiu Petrea: „Casă e4 o soluţie locală”;Prezentare 

Earth Safe Design 



 
 

 

iunie _ Sala Dalles/ inițiere și organizare Conferinţa UN Studio - Imola Bérczi: „Design 

Osmosis”;inițiere și organizare Conferinţele LOCAL-GLOBAL;Conferinţa Zeppelin - Constantin Goagea: 

„ee-lab-platform”; Conferinţa Arhipera - Lorin Niculae: „Arhitectură socială participativă - o 

arhitectură a echităţii”;Conferinţa Carmen Tănase: „Basic Lines” 

iunie _Sala Dalles /  inițiere și organizare Conferinţa Sami Rintala: “Primitive Architecture”;Inițiere și 

organizare Conferinţa Polaris Architects - Francois Thiry / Carole Schmith: „Territorial Opportunism” 

-inițiere și organizare Conferinţele LOCAL-GLOBAL: Conferinţa Augustin Ioan: „Arhitectură 

Arhaică”,Conferinţa Ana Maria Crişan: „Global/Local/Mutaţii” 

iunie _ str. Lipscani -  inițiere, organizare și sponsorizare  Deschidere & vernisaj Expoziţia urbană cu 

proiectele premiate şi nominalizate la Anuală 

Cupa de ski a arhitecților –ediția 3/ organizatori Lucian Pârvulescu și Emil Ivănescu;campanie de 

sponsorizări-  emil ivănescu 

Seară de Jazz ptr arhitecți/ Ediția a treia – inițiere/organizare/sponsorizare 

Club EDEN, Palatul Știrbei, Calea Victoriei, nr. 107, joi, 19 decembrie 2013. 

 

An 2014 

AAB22014_ „contextHUB” / selecție evenimente organizate în cadrul AAB2014 

iulie _Initiere și organizare evenimente  Dezbaterile: Premiile şi nominalizările Anualei de Arhitectură 

Bucureşti 2014 Speakeri: laureaţii & nominalizaţii Anualei 2014; 

Inițiere și organizare : Traseu  urban al Proiectelor  Anualei de Arhitectură În spațiile publice din 

sectoarle și cartierele bucuestene 

 

An 2015 

AAB2015 _ „Construind comunitate”/ selecție evenimente organizate în cadrul AAB2015 

iunie 2015           Participare a O.A.R. la Târgul de Inovaţie Civică organizat de Centrul de Resurse 

pentru participare publică 

iulie 2015 - Organizare Festivitatea de decernare a premiilor Anualei 2015 în Grădina Casei 

Universitarilor din str. Dionisie Lupu nr.46 (harta) 

 



 
 

iulie 2015/ suport echipa organizare  - Serile de film UrbanEye: Ruină (Germania, 2014) ; Grădina 

Casei Universitarilor din str. Dionisie Lupu nr.46 

– inițiere și organizare dezbateri şi prezentări ale Premiilor Anualei: Arhitectură participativă şi acțiuni 

civice, Arhitectură temporară, Arhitectură neconstruită; sunt invitaţi câştigătorii şi nominalizaţii. 

– inițiere și suport organizare   echipa  Proiecţii de film de dans contemporan: Dance Film Platform _ 

inițiativa și suport organizare 

iulie 2015/Grădina Casei Universitarilor – inițiere și organizare dezbateri şi prezentări ale Premiilor 

Anualei: Arhitectură rezidenţială – locuințe individuale şi colective, Carte de arhitectură, Premiul 

Wienerberger, Premiul Saint-Gobain, Premiul Rehau 

iulie 2015/ Grădina Casei Universitarilor – inițiere și organizare dezbateri şi prezentări ale Premiilor 

Anualei: Amenajări interioare, Design de obiect, Scenografie, Restaurare, Reabilitare şi conversie, 

Premiul Greentek, Premiile Ferro 

iulie 2015/ Grădina Casei Universitarilor – inițiere și organizare dezbateri şi prezentări ale Premiilor 

Anualei: Arhitectură socio-culturală, Arhitectură spaţiului public, Fotografie de arhitectură, Diplome 

de arhitectură, Premiul Semmelrock 

Inițiere și organizare : Traseu  urban al Proiectelor  Anualei de Arhitectură În spațiile publice din 

sectoarle și cartierele bucuestene 

Cupa de schi a arhitecților editai a V – a/ organizatori Lucian Pârvulescu și Emil Ivănescu;campanie de 

sponsorizări-  emil ivănescu 

Seară de jazz arhitecți/12 februarie 2015 , Clubul ”Interbelic” / ediția a patra– 

inițiere/organizare/sponsorizare 

Seară de jazz arhitecți/3 decembrie  2015 , Clubul ”Interbelic” / ediția cu numărul 5– 

inițiere/organizare/sponsorizare 

 

An 2016 

AAB2016 - „Construind comunitate”/ selecție evenimente organizate în cadrul AAB2016 

iulie 2016/ARCUB Gabroveni- inițiere și organzare  Conferințele „Construind Comunitatea” - juriul de 

arhitectură / Anuală de Arhitectură București 2016; Ralf LÕOKE (Salto Architects-Talin/Estonia); Irina 

CRISTEA (AZC - Paris/Franța); Adrian MAJURU, directorul Muzeului Municipiului București 

(“Creativitate din necesitate” powered by YTONG) 

iulie 2016/ ARCUB Gabroveni- inițiere și organizare Conferințele „Construind Comunitatea” - juriul de 

arhitectură / Anuală de Arhitectură București 2016; José Mateus (președintele juriului AAB2016),  



 
 

Mihai Roșca (InsertStudio - Brașov), Constantin Petcou (Atelier d'Architecture Autogérée – Paris, 

Franța) 

iulie 2016/ Sala Dalles – inițiere și organizare  vernisaj „Șase expoziții și o activare”- Constantin 

Petcou _ AAA, José Mateus _ four projects / Irina Cristea _four projects /Mihai Rosca_ one project 

iulie - noiembrie 2016,initire și organizare - Taseu expozițional  Expoziția outdoor a proiectelor 

participante la Anuală de Arhitectură Bucureşti 2016 

Seară de Jazz pentru arhitecți ediția a VI-a -  Clubul ”Interbelic” inițiere/organizare/sponsorizare 

An2017 

AAB2017_ „Construind responsabil”/ selecție evenimente organizate în cadrul AAB2017 

Teatrul Apollo 111 - Inițiere și organizare: AAB2017 talks / arh. Pierre Hebbelinck / About Resources 

iunie 2017,  - organizare GALA ANUALEI DE ARHITECTURĂ BUCUREȘTI 2017, ediția a XV-a 

la noul Sediu al Filialei București. 

Suport echipa de  organizare Serile de film Urban Eye, loc: Grădina Casei Universitarilor. 

Intiere , organizare, sponsorizare  Workshop refacere Grădina Casei Universitarilor. 

iulie - noiembrie 2016,initire și organizare - Taseu expozițional  Expoziția outdoor a proiectelor 

participante la Anuală de Arhitectură Bucureşti 2016 

4/5 noiembrie - Dans și Arhitectură în spațiul urban. Ergonomică – realizare performance în Casă 

Arhitecturii FTBOAR 

 

An 2018 

-        Inițiere și editare  Catalog  AAB 2016-2017 

-        Inițiere și organizar lansare Catalog AAB 2016-2017 la Miele   

Organizare  Anuală de Arhitectură București 2018 cu tema „De utilitate publică”. 

Cupa de schi a arhitecților editai a VI – a/ organizatori Lucian Pârvulescu și Emil Ivănescu;campanie 

de sponsorizări-  emil ivănescu 

 


