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Bienala timișoreană de arhitectură – Beta – aflată la cea 
de-a patra sa ediţie, continuă seria de nouă evenimente 
anuale organizate de către Filiala Teritorială Timiș a Ordinului 
Arhitecţilor din România. 

Prin intermediul Beta, filiala își propune să adreseze teme 
relevante și de actualitate la nivel global, aplicabile local și care 
răspund la nevoile comunităţii timișorene. 

Beta reflectă determinarea noastră, ca echipă și ca organizaţie 
profesională, de a modifica modul în care oamenii înţeleg și 
apreciază mediul construit, având ca scop final îmbunătăţirea 
proceselor prin care ne construim orașele.

Beta 2022 aduce în prim plan Orașul, ca un bun comun, în 
încercarea de a investiga relaţia personală a fiecăruia dintre 
noi cu spaţiul urban în care trăim și ne manifestăm. În acest 
sens, Beta vine cu o serie de instrumente prin care încurajează 
publicul să fie activ în producţia spaţiului urban, deoarece în 
fond, însușirea spaţiului public este un act de civism. 

Tema ediţiei poate fi regăsită transversal în evenimente, 
culminând cu expoziţia „Another Breach in the Wall”, 
curatoriată de Daniel Tudor Munteanu și Davide Tommaso 
Ferrando.

Beta - the Timișoara Architecture Biennial, now at its 4th edition, continues the 
series of nine annual events organized by the Timiș Territorial Branch of the 
Romanian Order of Architects.

Through Beta, OAR Timiș aims to address topics that are relevant and urgent 
globally, applicable in Timișoara and capable of meeting the local community’s 
needs.

Beta reflects our determination, as a team and as a professional organization, 
to change, in a positive sense, the way people understand and appreciate the 
built environment, with the ultimate goal of improving the processes by which we 
build our cities.

Beta 2022 focuses on The City as a Common Good, in an attempt to investigate 
the personal relationship that each of us has with the urban space in which we 
live and manifest. In this sense, Beta comes with concrete tools that encourage 
the public to participate in the production of the urban space, since reclaiming 
the public space is an act of citizenship.

The theme of this year’s edition can be found in the entire program of events, 
culminating with the exhibition Another Breach in the Wall, curated by Daniel 
Tudor Munteanu and Davide Tommaso Ferrando.



eveniment în spaţiu închis
inside

eveniment în spaţiu deschis
outside

eveniment conex bienalei
event related to the biennial

eveniment conex expoziţiei 
„Another Breach in the Wall”
event related to the exhibition 
„Another Breach in the Wall”

Deschidere Beta 2022 / 
Vernisaj expoziţie „Another 
Breach in the Wall” 
Beta Opening / „Another 
Breach in the Wall” exhibition 
vernissage (open between 23 
Sept. - 23 Oct., 10:00 - 20:00)

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

23
SEP

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - Monkey House, 
ghidat de curatori
„Another Breach in the Wall” 
indoor exhibition tour guided 
by the curators

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1

Tur de arhitectură: Locuirea 
de altădată - Elisabetin și 
parcurile sale, ghid Victor 
Popovici
Architecture Tours: The old 
way of living - Elisabetin and 
its parks, guided by Victor 
Popovici

through the city

Panel talk #1 - Conversaţie 
cu autorii expuși în Another 
Breach in the Wall, moderator: 
Francesco Degl’Innocenti
Conversation with the authors 
exhibited in Another Breach in 
the Wall, moderator Francesco 
Degl’Innocenti

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1

Vernisaj instalaţie de 
fotografie „Linia”, curatoriată 
de Viceversa (Laurian Ghiniţoiu 
și Dorin Ștefan Adam)
„The Line” - photography 
installation vernissage, 
curated by Viceversa ((Laurian 
Ghiniţoiu și Dorin Ștefan 
Adam) (open between 24 Sept. 
- 23 Oct., non-stop)

Gara de Nord

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - traseu, ghidat de 
curatori
„Another Breach in the Wall” 
outdoor exhibition tour guided 
by the curators

punct de pornire - tba 

Tur de arhitectură: Locuirea 
de altădată - Elisabetin și 
parcurile sale, ghid Victor 
Popovici
Architecture Tours: The old 
way of living - Elisabetin and 
its parks, guided by Victor 
Popovici

tba 

24 25

18:30

15:00 - 17:00

18:30

10:00 - 13.00

10:00 

10:00 › 13:00

10:00 - 13:00



Consultare publică - soluţia 
tehnică pentru proiectul de 
regenerare urbană a zonei 
Piaţa Traian
Public debate - regarding the 
urban regeneration proposal in 
Traian Square area

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Reading Corner Evening

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Fabric - negocierea bunului 
comun, cu Françoise Pamfil 
- tur în cartier și Palatul 
Ștefania, discuţie publică - 
Impuls & Beta
Fabric - the negociation of the 
common good with Françoise 
Pamfil - guided tour in the 
neighborhood and Monkey 
House, public debate, event by 
Impuls & Beta

start - Muzeul Corneliu Mikloși

Conferinţă BIM
BIM conference - keynote 
speakers: Mikael Santroli & 
Mauro Sabiu

FABER

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - Monkey House, 
ghidat de echipa Beta
„Another Breach in the Wall” 
indoor exhibition tour guided 
by Beta team

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1

Vernisaj Expoziţia - Concurs 
Beta 2022
Beta Competition 2022 - 
selected works exhibition 
vernissage (open between 29 
Sept - 18 Oct, non stop)

Piaţa Libertăţii

Panel talk #2 - Conversaţie 
cu autorii expuși în Another 
Breach in the Wall, moderator 
Daniel Tudor Munteanu
Conversation with the authors 
exhibited in Another Breach 
in the Wall, moderator Daniel 
Tudor Munteanu

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Lansare de carte „Radical 
Rituals” - forty five degrees
„Radical Rituals” - book launch 
by forty five degrees

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

26

27

30

28

29

15:00 - 17.00

18:30 - 20.00

17:30 - 19.30

18:00 - 20.00

18:00 

11:00 - 19.00

17.30 - 20.00
18:00 - 20.00



OCT

Tur de arhitectură: Simboluri 
și statut - Spiritualitatea, 
locuirea și politicul în Cetate, 
ghid Sandra Andrei
Architecture Tours: Symbols 
and Status - Spirituality, 
Dwelling and Politics in the 
Citadel, guided by Sandra 
Andrei

în oraș

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - traseu, ghidat de 
echipa Beta
„Another Breach in the Wall” 
outdoor exhibition tour guided 
by Beta team

punct de pornire - tba

Workshop BIM 
Mikael Santroli & Mauro Sabiu 
& Riccardo Prenza

Faber

Exercitarea profesiei 
- conferinţă de ziua 
internaţională a arhitecturii 
Lecture - the international 
day of architecture - keynote 
speaker Vlad Gaivoronschi

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Reading Corner Evening

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Tur de arhitectură: Simboluri 
și statut - Spiritualitatea, 
locuirea și politicul în Cetate, 
ghid Sandra Andrei
Architecture Tours: Symbols 
and Status - Spirituality, 
Dwelling and Politics in the 
Citadel, guided by Sandra 
Andrei

through the city

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - traseu, ghidat de 
echipa Beta
„Another Breach in the Wall” 
outdoor exhibition tour guided 
by Beta team

punct de pornire - tba

Tur ghidat pe biciclete cu Masa 
critică
Guided tour on bike with Masa 
critică

Piaţa Libertăţii

1

3

4

2

19.00 - 21.00

10:00 - 13.00

18:00 - 20.00

18:00 - 20.00

10.00 - 16.00

10:00 - 13.00

14:00 - 17.00

14:00 - 17.00



Seară de film UrbanEye
UrbanEye movie night

Cinema Victoria

Seară de film UrbanEye
UrbanEye movie night

Cinema Victoria

Tur de arhitectură: Esplanada 
Gării de Nord - Urbanism 
habsburgic, sistematizare 
comunistă, ghid Sandra Andrei
Architecture tours: North Train 
Station Esplanade - Habsburg 
urbanism, communist 
systematization, guided by 
Sandra Andrei

through the city

Tur de arhitectură: Suprapuneri 
și tranziţii - Demolări, relocări, 
reconstruiri, ghidat de Nicoleta 
Postolache
Architecture tours: Overlaps 
and transitions - Demolitions, 
relocations, reconstructions, 
ghided by Nicoleta Postolache

through the city

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - traseu, ghidat de 
echipa Beta
„Another Breach in the Wall” 
outdoor exhibition tour guided 
by Beta team

punct de pornire - tba

Tur pedallez expoziţie 
„Another Breach in the 
Wall” - traseu
„Another Breach in the Wall” 
outdoor exhibition bike tour 
with Pedallez

punct de pornire - tba

Seară de film UrbanEye
UrbanEye movie night

Cinema Victoria

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - Monkey House, 
ghidat de echipa Beta
„Another Breach in the Wall” 
indoor exhibition tour guided 
by Beta team

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Proiecţie de film „Casa H” și 
dezbatere publică
Film screening & debate 
„House H”

Cinema Victoria

7

9

8

5

6

18:00 - 20.00

19:00 - 20.00

19:00 - 20.00

10:00 - 13.00

14:00 - 17.00

10:00 - 13.00

19:00 

14:00 - 17.00

19:00 



Reading Corner Evening

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - Monkey House
„Another Breach in the Wall” 
indoor exhibition tour guided 
by Beta team

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Proiecţie de film „Fair Play 
Day” și dezbatere
Film screening & debate „Fair 
Play Day”

Piaţa Traian

Campionat de fotbal 
Football championship 

Piaţa Traian

Tur de arhitectură: Spaţiul 
și percepţia - Clădiri de 
învăţământ, ghid Cristian 
Blidariu
Architecture Tours: Space 
and perception - Educational 
building, guided by Cristian 
Blidariu

through the city

Atelier serigrafie
Serigraphy workshop

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Panel talk #3 - Conversaţie 
cu autorii expuși în Another 
Breach in the Wall
Conversation with the authors 
exhibited in Another Breach 
in the Wall, moderator Davide 
Tommaso Ferrando

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Campionat de fotbal 
Football championship 

Piaţa Traian

11

12

13

14

15
18:00 - 20.00

10:00 - 13:30

18:00 - 20.00

18:00 - 20.00

tba

11:00 - 13.00

15:00 - 17.00

tba



Tur de arhitectură: Spaţiul 
și percepţia - Clădiri de 
învăţământ, ghid Cristian 
Blidariu
Architecture Tours: Space 
and perception - Educational 
building, guided by Cristian 
Blidariu

through the city

Masă rotundă - proiectul 
Arhitec’tool
Round table - the Architec’tool 
project

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Masă rotundă Triplex 
Confinium
Round table - Triplex 
Confinium

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Reading Corner Evening

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - Monkey House
„Another Breach in the Wall” 
indoor exhibition tour guided 
by Beta team

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

Expoziţia-concurs Beta 
2022 - prezentările lucrărilor 
selectate
Beta Competition 2022 - 
selected works presentations

Sala multifuncţională - Consiliul 
Judeţean Timiș

Tur pedallez expoziţie 
„Another Breach in the Wall” 
- traseu
„Another Breach in the Wall” 
outdoor exhibition bike tour 
with Pedallez

punct de pornire - tba

Discuţie cu Philippe Tretiack - 
despre bi/tri-enale în contextul 
european
Conversation with Philippe 
Tretiack about bi/tri-enials in 
the european context

Palatul Ștefania - 
Piaţa Romanilor nr. 1 

16 17

18

19

20

10:00 - 13.30

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

16:00 - 20.00

11:00 - 13:00

14:00 - 17.00

15:00 - 17:00



Expoziţia-concurs Beta 
2022 - prezentările lucrărilor 
selectate
Beta Competition 2022 - 
selected works presentations

Sala multifuncţională - Consiliul 
Judeţean Timiș

Tur de arhitectură: Esplanada 
Gării de Nord - Urbanism 
habsburgic, sistematizare 
comunistă, ghid Sandra Andrei
Architecture tours: North Train 
Station Esplanade - Habsburg 
urbanism, communist 
systematization, guided by 
Sandra Andrei

through the city

Expoziţia-concurs Beta 2022 - 
Gala de premiere
Beta Competition 2022: 
Awards ceremony

sala multifuncţională - Consiliul 
Judeţean Timiș

Petrecere de încheiere Beta 
2022 
Beta 2022 - Closing party

FABER

Tur de arhitectură: Suprapuneri 
și tranziţii - Demolări, relocări, 
reconstruiri, ghidat de Nicoleta 
Postolache
Architecture tours: Overlaps 
and transitions - Demolitions, 
relocations, reconstructions, 
ghided by Nicoleta Postolache

through the city

Expoziţia-concurs Beta 2022 - 
Conferinţele juriului
Beta Competition 2022 - Jury 
conferences

Sala multifuncţională - Consiliul 
Judeţean Timi

21
23

22

16:00 - 20.00

10:00 - 13.00

10:00 - 13.00

16:00 - 20.00

17:00 - 20.00



Deschidere Beta 2022 / Vernisaj 
expoziţie „Another Breach in the 
Wall” 
Deschidem, odată cu ediţia Beta 
2022, spaţiul fostului Complex 
Timiș din Palatul Ștefania, 
cunoscut și sub denumirea „Casa 
cu maimuţe”, care adăpostește 
componenta interioară a 
expoziţiei „Another Breach in the 
Wall”. Seara va continua cu scurte 
prezentări despre programul 
bienalei și al expoziţiei, precum și 
cu momente artistice pregătite de 
partenerii noștri de la Aethernativ. 

Tur expoziţie „Another Breach in 
the Wall” - Monkey House, ghidat 
de curatori 
Curatorii expoziţiei - Daniel Tudor 
Munteanu și Davide Tommaso 
Ferrando, împreună cu Bettina 
Siegele - asistent curator - vor fi 
ghizi prin Casa cu maimuţe într-
un tur care oferă atât o sinteză 
a conţinutului expoziţiei, cât și 
detalii despre deciziile și soluţiile 
adoptate în procesul de realizare 
a expoziţiei. În fiecare miercuri pe 
parcursul bienalei, echipa Beta 
va facilita tur ghidat în expoziţia 
instalată la Palatul Ștefania.

Tur de arhitectură: Locuirea de 
altădată - Elisabetin și parcurile 
sale, ghid Victor Popovici
Tur ghidat de arh. Victor Popovici 
- care face trecerea prin istoria 
cartierului Elisabetin - cel mai 
nou cartier istoric al Timișoarei - 
despre evoluţia acestuia, clădirile 
reprezentative, personalităţile 
importante și parcurile care 
îmbogăţesc și dau viaţă 
cartierului.

Panel talk #1 - Conversaţie 
cu autorii expuși în „Another 
Breach in the Wall”, moderator: 
Francesco Degl’Innocenti
Vă invităm să îi cunoașteţi pe 
o parte dintre contributorii la 
expoziţia principală din cadrul 
Beta 2022. Alături de curatori 
se vor afla Theo Deutinger, 
reprezentant al echipei osa și 
un reprezentant al echipei De 
facto. Discuţia va fi moderată de 
Francesco Degl’Innocenti, editor 
la revista Volume și membru în 
board-ul consultativ al echipei de 
curatori Beta 2022.

Vernisaj instalaţie de fotografie 
„LINIA”, curatoriată de Viceversa 
(Laurian Ghiniţoiu și Dorin Ștefan 
Adam) 
Ne întoarcem în spaţiul Gării 
de Nord, de data aceasta 
pe peroane, prin pasaje sau 
chiar prin vagoane, pentru a 
deschide instalaţia de fotografie, 
curatoriată de Asociaţia Viceversa 
(Laurian Ghiniţoiu & Dorin Ștefan 
Adam) care documentează LINIA, 
un proiect despre teritorii, despre 
mentalul comun, despre locurile 
orașelor, despre capete, despre 
parcursul social și construit al 
societăţilor noastre. 

Tur expoziţie „Another Breach 
in the Wall” - traseu, ghidat de 
curatori 
În weekendul de deschidere al 
bienalei, curatorii expoziţiei vor 
fi ghizi pe un sector al traseului 
expoziţional instalat în spaţiul 
public din Timișoara. Pe parcursul 
derulării bienalei, echipa Beta 
va facilita tururi ghidate, pe 
rând, în toate sectoarele de 



expoziţie, oferind detalii despre 
conceptul expoziţiei, selecţia de 
proiecte dar și despre procesul de 
implementare .

Panel talk #2 - Conversaţie cu 
autorii expuși în Another Breach 
in the Wall, moderator Daniel 
Tudor Munteanu
Vă invităm să participaţi la discuţii 
cu o parte dintre artiștii care au 
contribuit la expoziţia principală 
din cadrul Beta 2022. Conversaţia 
va fi moderată de Daniel Tudor 
Munteanu, unul dintre curatorii 
expoziţiei Another Breach in the 
Wall; alături de el se vor afla Dan 
Perjovschi, Jens Hanning and 
Roberta Curcă.

Lansare de carte „Radical Rituals” 
- forty five degrees  
Alkistis Thomidou and Berta 
Gutiérrez Casaos will present 
the first publication of their 
ongoing research Radical Rituals 
- an itinerant survey along the 
45°N parallel. It is a study of 
the inventiveness of everyday 
life, new spatial practices, and 
vernacular rituals that stimulate 
and nurture commons across 
Europe. 

Consultare publică - soluţia 
tehnică pentru proiectul de 
regenerare urbană a zonei Piaţa 
Traian
Vă invităm la o întâlnire cu echipa 
de proiectare și reprezentanţii 
PMT, care lansează în consultare 
publică soluţia tehnică pentru 
proiectul de regenerare urbană a 
Fabricului. Evenimentul, organizat 
în parteneriat cu PMT, va avea 
două componente: 1) prezentarea 
soluţiei și 2) discutarea 
propunerilor venite din partea 
cetăţenilor.

Reading Corner Evening
În fiecare marţi din perioada 
de desfășurare a bienalei, vă 
invităm la o serie de evenimente 
de activare a bibliotecii Beta. 
Vom aborda subiecte referitoare 
la tema bienalei și subiectele 
explorate în expoziţia Another 
Breach in the Wall.

Vernisaj Expoziţia - Concurs Beta 
2022
Cele 25 de lucrări - exemple 

de bună practică în domeniul 
arhitecturii - și 12 eseuri 
fotografice - selectate în 
cadrul unui concurs deschis în 
euroregiune (România, Ungaria, 
Serbia) de către un juriu 
internaţional, vor fi expuse în 
spaţiul public din Timișoara, în
perioada 29 septembrie - 18 
octombrie.

Fabric - negocierea bunului 
comun cu Françoise Pamfil 
- tur în cartier și Palatul Ștefania, 
discuţie publică - Impuls&Beta
În cadrul festivalului Impuls 
organizat de partenerii noștri - 
Institutul Cultural Francez, Beta 
vă invită la o zi de tururi ghidate 
- prin cartier outdoor și indoor 
- alături de Françoise Pamfil, o 
locatară ocazională în Fabric. 
Vom încheia seara cu momente 
artistice - dans contemporan 
la Casa cu maimuţe (Palatul 
Ștefania), discuţie și spectacol 
de teatru alături de Minitremu și 
Teatrul Basca.

Conferinţă BIM
Evenimentul reprezintă un 
moment important în demersul ce 
adresează viitorul profesiei
intenţionând să ofere, cu ajutorul 
experţilor, o imagine de ansamblu 
asupra modului în care tehnologia 
BIM poate fi folosită în proiecte, 
în special în faza de execuţie. 
Subiectul principal se axează 
pe legătura dintre arhitect și 
proiectant general.

Tur ghidat pe biciclete cu Masa 
critică
Masa critică este o plimbare 
în masă cu bicicletele, de data 
această pe traseul expoziţional 
Beta 2022. Vă invităm să 
parcurgem o parte din cei 22km 
ai Another Breach in the Wall 
pedalând.

Workshop BIM 
Ca urmare firească a 
evenimentului dedicat 
tehnologiei BIM, atelierul îi dă 
participantului posibilitatea de a 
lucra îndeaproape cu invitaţii din 
cadrul conferinţei și de a avea o 
experienţă practică a utilizării BIM 
în proiectele proprii.

Tur de Arhitectură: Simboluri și 



statut - Spiritualitatea, locuirea și 
politicul în Cetate
Turul facilitat de Sandra Andrei 
pornește de la una dintre cele 
mai reprezentative spaţii publice 
din Timișoara, Piaţa Unirii, apoi 
continuă pe Str. Mercy și Str. 
Augustin Pacha, urmărind istoria 
cartierului Cetate și a diferitelor 
personalităţi marcante care și-au 
pus amprenta pe evoluţia sa și a 
orașului.

Exercitarea profesiei - conferinţă 
de ziua internaţională a 
arhitecturii 
De ziua internaţională a 
arhitecturii vă invităm la o 
conversaţie pe tema profesiei 
de arhitectură și provocările 
identificate în exercitarea 
profesiei. Key speaker și 
moderator al discuţiei va fi arh. 
Vlad Gaivoronschi, vicepreședinte 
OAR Timiș 2022-2026. 

Proiecţie de film „Casa H” și 
dezbatere publică 
Partenerii noștri - Universitatea 
de Vest - realizatorii proiectului 
„Timișoara. Harta secretă”

Seară de film UrbanEye 
Partenerii noștri, organizatorii 
festivalului de film UrbanEye - 
Arta în dialog - aduc o serie de 
filme în relaţie cu tema ediţiei 
curente Beta. Cele trei seri de film 
UrbanEye se vor desfășura în noul 
spaţiu de la Cinema Victoria.

Tur de arhitectură: Suprapuneri 
și tranziţii - Demolări, relocări, 
reconstruiri
Traseul de faţă  propune un 
parcurs care trece succesiv prin 
etapele majore de metamorfoză 
ale Cetăţii și zonei imediate 
extra-muros. Turul, facilitat de 
Nicoleta Postolache, pune accent 
pe operaţiunile și procesele 
de modelare al orașului prin 
acţiuni de demolare, relocare și 
reconstruire care s-au produs din 
diverse motive supuse cerinţelor 
sau ideologiilor vremii. 

Tur de arhitectură: Esplanada Gării 
de Nord - Urbanism habsburgic, 
sistematizare comunistă
Turul facilitat de Sandra Andrei 
urmărește partea aflată la nord de 
Bega a Bulevardului General Ion 

Dragalina, de la cele două laturi 
care prezintă abordări radical 
diferite ale unui front stradal către 
un curs de apă (riverfront), până 
la Gara de Nord.

Tur pedallez expoziţie „Another 
Breach in the Wall” - traseu #5 
Anul acesta cum tematica 
abordată în cadrul bienalei este 
Orașul, ca fiind un bun comun, în 
încercarea de a investiga relaţia 
personală a fiecăruia dintre noi 
cu spaţiul urban în care trăim 
și ne manifestăm, împreună cu 
Pedallez vom încuraja întreg 
publicul să își însușească, odată 
cu responsabilităţile, dreptul 
la oraș printr-un tur ghidat cu 
biciclete. 

Proiecţie de film „Fair Play Day” și 
dezbatere 
Câștigătorii concursului pentru 
o instalaţie parte din expoziţia 
principală Beta 2022 deschid 
weekendul de evenimente dedicat 
micronaţiunii propuse de ei cu o 
proiecţie de film în Piaţa Traian. 
„Fair Play Day” prezintă atmosfera 
Campionatului de fotbal dintre 
căsătoriţi și necăsătoriţi, care a 
devenit tradiţie în Fabric. 

Campionat de fotbal în Piaţa 
Traian
Vă invităm să vă înscrieţi echipa 
în campionatul de fotbal propus 
de echipa FID - Football as 
Infrastructure of Democracy! 
Meciurile se vor desfășura ca la 
carte, pe terenul de fotbal instalat 
temporar în Piaţa Traian.

Tur de arhitectură: Spaţiul și 
percepţia - Clădiri de învăţământ, 
ghid Cristian Blidariu
Acest tur - facilitat de arh. 
Cristian Blidariu - reunește 
într-un traseu clădiri de marcă 
ale orașului, printre care clădirea 
Liceului de Arte Plastice (atelier 
al grupului de avangardă Sigma 
și fost Liceu Israelit), complexul 
Facultăţii de Mecanică, operă 
a arhitectului Duiliu Marcu, 
Universitatea de Vest, lucrare 
de referinţă a arhitectului Hans 
Fackelmann alături de clădirea 
Colegiului Naţional de artă Ion 
Vidu. Acestea reprezintă exemple 
de bună practică ale programului 
arhitectural de clădiri de 



învăţământ, dar și un pretext de 
a descoperi care sunt parametrii 
unui spaţiu de calitate.

Atelier serigrafie
În realizarea expoziţiei Another 
Breach in the Wall, replica este 
o strategie des întâlnită. Vă 
propunem să participaţi la un 
atelier în care să vă replicaţi unul 
dintre exponate - Pyrex 23 creat 
de Virgil Abloh, pe care, mai apoi 
îl puteţi lua cu voi acasă. 

Panel talk #3 - Conversaţie cu 
autorii expuși în Another Breach 
in the Wall
Cel de-al treilea panel talk cu 
autorii expuși în expoziţie este 
moderat de Davide Tommaso 
Ferrando. Vă invităm să intraţi 
în conversaţie cu Liam Ross - 
cofondator ESALA Projects și 
Christopher Roth, producător 
de film, co-autor al proiectului 
Architecture after Politics. 

Masă rotundă - proiectul 
Arhitec’tool
Arhitect’tool este o platformă 
de educaţie concepută pentru 
clasele de liceu vocaţional, arte și 
arhitectură, din România, iniţiat 
de către Fundaţia Archaeus. 
Așteptăm cu nerăbdare să vedem 
evoluţia proiectului și provocările 
întâmpinate de la ultima ediţie 
Beta până acum.

Discuţie cu Philippe Tretiack - 
despre bi/tri-enale în contextul 
european
Ne bucurăm să îl avem 
alături de noi pe jurnalistul și 
criticul de arhitectură Philippe 
Tretiack, invitat pe care reușim 
să îl aducem la Timișoara în 
parteneriat cu Institutul Cultural 
Francez. Philippe va petrece 
toamna vizitând evenimentele 
de arhitectură de tip bienale / 
trienale europene, incluzând Beta.

Masă rotundă Triplex Confinium
Proiectul Triplex Confinium a 
luat naștere în cadrul primei 
ediţii Beta unde s-au pus bazele 
colaborării euroregionale între 
școlile de arhitectură din DKMT. 
În vara acestui an proiectul s-a 
încheiat. Vă invităm să participaţi 
la un eveniment de tip masă 
rotundă în care autorii proiectului 

vor împărtăși procesul și 
rezultatele proiectului. 

Expoziţia-concurs Beta 2022 - 
prezentările lucrărilor selectate
Prezentarea publică a lucrărilor 
selectate în etapa de preselecţie 
a expoziţiei-concurs Beta 2022, 
de către autorii acestora, în faţa 
juriului.

Expoziţia-concurs Beta 2022 - 
Conferinţele juriului
Conferinţele juriului oferă suport 
expoziţiei-concurs Beta 2022, în 
încercarea de a contura o serie de 
caracteristici la nivel euroregional 
din perspectiva calităţii practicii 
arhitecturale, fiind urmate de 
o sesiune de discuţii libere - 
pretext de dialog și relaţionare în 
interiorul profesiei.

Expoziţia-concurs Beta 2022 - 
Gala de premiere 
După prezentările proiectelor 
selectate și finalizarea procesului 
de jurizare, se vor decerna 
premiile expoziţiei-concurs Beta 
2022 pentru proiectele care au 
întrunit criteriile de calitate
stabilite de membrii juriului. 
Decernarea premiilor se va realiza 
într-un cadru festiv.

Petrecere de încheiere Beta 2022 
Într-un cadru informal, închidem 
ediţia de anul acesta a bienalei 
timișorene de arhitectură Beta 
2022. Vă așteptăm!
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