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Bienala timișoreană de arhitectură – Beta 
– aflată la cea de-a treia sa ediţie, continuă 
seria de nouă anuale organizate de către 
Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecţilor 
din România, într-un nou format și cu o 
nouă componentă de colaborare la nivel 
euroregional.

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 2020 va adresa tematica 
responsabilităţii - fiind vorba despre 
responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o 
avem faţă de mediul construit și faţă de ceea 
ce nu am construit încă - în încercarea de a 
deveni una din platformele care articulează o 
poziţie faţă de presiunile în continuă creștere 
(ecologice, sociale, culturale, economice etc.) 
pe care sectorul construcţiilor le generează.

Tematica responsabilităţii poate fi regăsită 
transversal în evenimente și în modul de 
organizare a acestei ediţii, culminând cu 
expoziţia „Enough is Enough”, curatoriată de 
Anca Cioarec, Brîndușa Tudor și Ilka Ruby.



Deschidere Beta / 
Vernisaj expoziţie 
„Enough is Enough” 
Beta Opening / „Enough is 
Enough” exhibition vernissage 
(perioadă expoziţie / open 
between: 25 Sept. - 25 Oct., 
10:00 - 20:00)

18:30
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“ 

25Sep

Tur expoziţie „Enough 
is Enough” - ghidat de 
curatori
„Enough is Enough” exhibition 
tour - guided by the curators

11:00 - 12:30
15:00 - 16:30
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Simpozion „Heritage 
Responsibility”
„Heritage Responsibility” 
Symposium

19:00 - 22:00
Piaţa Sfântul Gheorghe
în colaborare cu Heritage of Timișoara
in collaboration with Heritage of 
Timișoara

26 Sep

eveniment în spaţiu închis
inside

eveniment în spaţiu deschis
outside

eveniment conex bienalei
event related to the biennial

eveniment conex expoziţiei „Enough is Enough” 
event related to the exhibition “Enough is Enough”



27
AMAIS - Atelier 
de empatie pentru 
nevăzători
AMAIS - Empathy workshop 
visually impaired persons

10:00 - 13:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Vernisaj expoziţie 
„Elemente uitate” 
- fotografii despre 
arhitectura lui Ciprian 
Porumbescu, de Laurian 
Ghiniţoiu
“Forgotten elements” 
exhibition vernissage - 
photographs about the 
architecture of Nicolae 
Porumbescu, by Laurian 
Ghiniţoiu
(perioadă expoziţie / open 
between: 30 Sept. - 25 Oct., 
15:00-21:00)

18:30
Poșta Mare, intrare 
strada Cicio Pop

30

Sep

Sep

Expoziţia-concurs Beta 
2020: Conferinţe juriu 
Fotografie
Beta competition 2020: Jury 
conferences, Photography 
category

19:30-21:00
Garnizoana militară din 
Piaţa Libertăţii

Vernisaj expoziţia-
concurs Beta 2020
Beta competition 2020: 
Selected Works Exhibition 
Vernissage 
(perioadă expoziţie / open 
between: 1-21  Oct., 10:00 - 
20:00)

18:30
Piaţa Libertăţii

1Oct



Conferinţă Leo Van 
Broeck și dezbateri 
| politici publice de 
arhitectură și dezvoltare 
teritorială
Conference by Leo van Broeck 
and debates | on land use and 
public policies in architecture

18:00
online

Tur de arhitectură: 
Arhitectura modernă - 
Dincolo de Bauhaus, ghid 
Rudolf Graef
Architecture Tours: Modern 
architecture - Beyond 
Bauhaus, guide Rudolf Graef

10:00 - 14:30
through the city

Seară de film UrbanEye
UrbanEye movie night, film 
screening:  Do More with 
Less  (2017 | 87 min | Ecuador, 
Spania) 

19:30
Faber

Atelier de văiugă - 
facilitator Lidia Păcurar, 
Terrapia
Workshop by Terrapia (adobe 
bricks) - facilitator Lidia 
Păcurar

15:00 - 17:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

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

10:00 - 13:00
through the city

Atelier copii  9-12 ani, 
#responsabilitate
Workshop for children of 9-12 
years, #responsibility 

10:00 - 12:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“
in colaborare cu Asociaţia De-a 
Arhitectura 
in collaboration with De-a Arhitectura 
Association

2

4

5

3

Oct

Oct

Oct

Oct



Seară de film UrbanEye
UrbanEye movie night, film 
screening: Natura Urbana 
(2017 | 71 min | Marea Britanie, 
Germania)

19:30
Faber

Tur expoziţie „Enough 
is Enough” - ghidat de 
Alexandra Trofin din 
echipa Beta
„Enough is Enough” exhibition 
tour - guided by Alexandra 
Trofin from Beta team

17:00 - 18:30
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Tur expoziţie „Enough 
is Enough” pentru 
adolescenţi (12-18 ani), 
#responsabilitate
„Enough is Enough” exhibition 
tour for teens (12-18 years), 
#responsibility

10:00 - 12:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

în colaborare cu Asociaţia De-a 
Arhitectura
in collaboration with De-a Arhitectura 
Association

Tururi ghidate și picnic la 
Uzina de Apă Urseni
Guided tours and picnic at the 
Water Plant Urseni

13:00 - 18:00
Calea Urseni 26

în colaborare cu Aquatim
in collaboration with Aquatim

Seară de film UrbanEye
UrbanEye movie night, film 
screening: Anthropocene: The 
Human Epoch (2018 | 87 min | 
Canada)

19:30
Faber

Proiecţie film „Demain”, 
precedată de o discuţie 
despre managementul 
deșeurilor din construcţii
“Demain” film screening, 
preceded by a discussion 
on waste management in 
constructions

17:00 - 19:00
19:30 - 21:00
Grădina Institutului 
Francez

în colaborare cu Institutul Francez și 
Retim
in collaboration with the French 
Institute și Retim

6 9

10
7

8

Oct
Oct

Oct

Oct

Oct



Inaugurare instalaţie 
Privește Orașul
Inauguration of Privește 
Orașul installation

ora urmează a fi anunţată
Piaţa Alexandru Mocioni 
/ Sinaia

în colaborare cu Asociaţia Timișoara 
2021 - Capitală Europeană a Culturii
in collaboration with ATCCE 2021

Viitorul practicii 
de arhitectură, 
astăzi: Atelier ACAN 
(Architects Climate 
Action Network)
Future of Architecture 
Practice, Today: Workshop 
ACAN 

19:30 - 21:00
online

parte a programului Future Architecture 
Platform
part of the Future Architecture Platform 
programme

Tur expoziţie „Enough 
is Enough” - ghidat de 
Alexandru Todirică din 
echipa Beta
„Enough is Enough” exhibition 
tour - guided by Alexandru 
Todirică from Beta team

17:00 - 18:30
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Conferinţe BIM
BIM conferences
keynote speaker: Daniela 
Bălănoiu

17:00-19:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Conferinţă 
ABRUPTARHITECTURA 
/ Cristina Constantin & 
Cosmin Pavel
Lecture 
ABRUPTARHITECTURA / 
Cristina Constantin & Cosmin 
Pavel

18:30
online

Conferinţă: Cetăţenii, 
Universitatea și Orașul. 
Noi moduri de a 
împărtăși cunoașterea 
prin educaţie angajată
Conference:The Citizens, the 
University and the City. New 
ways of sharing knowledge 
through engaged pedagogies

18:30
online

11 14
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Tur de arhitectură: 
Spaţiul și percepţia - 
Clădiri de învăţământ, 
ghid Cristian Blidariu
Architecture Tours: Space 
and perception - Educational 
buildings, guide Cistian 
Blidariu

10:00 - 14:00
through the city

Tur de arhitectură: 
Pieţele și harta 
orașului - Patrimoniu în 
așteptare, ghid Sergiu 
Sabău
Architecture Tours: The public 
squares and the city map - 
Heritage on hold, guide Sergiu 
Sabău

10:00 - 13:00
through the city

Atelier BIM
Workshop BIM

10:00 - 16:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Ateliere de olărit și 
fierărie, desfășurate în 
paralel
Pottery and blacksmith 
workshops, held in parallel

10:00 - 16:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Viitorul practicii de 
arhitectură, astăzi - 
Prezentări
Future of Architecture 
Practice, Today  - Lectures:  
Unfolding Pavilion, Atlas of 
emerging practices, Future 
Histories

18:00 - 20:30
locaţia urmează a fi 
anunţată

parte a programului Future Architecture 
Platform
part of the Future Architecture Platform 
programme

Vernisaj expoziţie „New 
Tradition” - la masă cu 
arhitectura și arta din 
Sudul Tirolului
 „New Tradition. At a table 
with architecture and art 
from South Tyrol”  exhibition 
vernissage 
(perioadă expoziţie / open 
between: 18 Oct. - 6 Noi., 
10:00 - 20:00)

10:00 - 20:00
Bastionul Theresia, 
Galeria Corp D, langa 
Calpe Gallery

in colaborare cu SKB - Südtiroler 
Künstlerbund
in collaboration with SKB - Südtiroler 
Künstlerbund

17

18

Oct

Oct



Proiecţie film în 
premieră: Regio Earth 
* Romania, regia: Ioana 
Dorobanţu
Film screening: Regio Earth * 
Romania, directed by: Ioana 
Dorobanţu

19:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Expoziţia-concurs Beta 
2020: Prezentări lucrări 
selectate
Beta competition 2020: 
Selected Works Presentations

toată ziua
locaţia urmează a fi 
anunţată

Expoziţia-concurs Beta 
2020: Conferinţe juriu
Beta competition 2020: Jury 
conferences

11:00 - 15:00
locaţia urmează a fi 
anunţată

Tur de arhitectură: 
Proprietăţi și locatari - 
Arbore genealogic, ghid 
Dan Bunea
Architecture Tours: Estates 
and tenants - Family tree, 
guide Dan Bunea

10:00 - 13:00
through the city

Tur expoziţie „Enough 
is Enough” - ghidat de 
curatori
„Enough is Enough” exhibition 
tour - guided by the curators

12:00 - 13:30
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

Expoziţia-concurs Beta 
2020: Gala de premiere
Beta competition 2020: 
Awards ceremony

19:00 
locaţia urmează a fi 
anunţată

Petrecere încheiere Beta 
2020
Beta 2020 Closing party

21:00 
Faber

Proiecţie film și 
dezbatere - „In 
Comparison”, Harun 
Farocki
Film screening & debate - „In 
Comparison”, Harun Farocki

18:00
Muzeul de Transport 
Public „Corneliu Miklosi“

in colaborare cu Art Encounters
in collaboration with Art Encounters

20

22-23

24

25

Oct

Oct

Oct

Oct



Deschidere Beta / Vernisaj expoziţie 
„Enough is Enough”
Deschidem ediţia Beta 2020 în 
spaţiul principalului eveniment 
al bienalei - expoziţia „Enough is 
Enough”. Seara va continua cu 
scurte prezentări despre program 
și expoziţie și un program artistic 
pregătit de partenerii noștri de la 
Aethernativ.

Tur expoziţie „Enough is Enough”
Curatorii expoziţiei - Anca Cioarec, 
Brîndușa Tudor și Ilka Ruby - vor fi 
ghizi 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.

Simpozion „Heritage Responsibility”
Eveniment dedicat patrimoniului 
arhitectural care propune o întâlnire 
cu experţi în domeniul cercetării și 
protejării acestuia, pentru a dezbate 
împreună importanţa adaptării 
patrimoniului construit la realitatea 
socio-economică și a schimbărilor 
de mediu.

AMAIS - Atelier de empatie pentru 
nevăzători
Un atelier senzorial de grup, care 
introduce arhitecţii în lumea 
persoanelor cu deficienţe de vedere, 
pentru a putea înţelege modul în 
care acestea experimentează mediul 
construit. Asociaţia Metodelor 
Alternative de Integrare Socială își 
propune să construiască contexte 
de socializare între persoanele tipice 
și cele cu dizabilitati.

Vernisaj expoziţie „Elemente uitate” 
Deschiderea către public a Palatului 
Poștelor ca spaţiu expoziţional 
neconvenţional, pentru a itinera 
expoziţia de fotografie a lui Laurian 
Ghiniţoiu, care documentează 
arhitectura uitată a lui Nicolae 
Porumbescu.

Vernisaj expoziţia-concurs Beta 
2020
Cele 66 de lucrări - exemple 
de bună practică în domeniul 
arhitecturii - și 20 de fotografii 
/ 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 
1-22 octombrie.

Expoziţia-concurs Beta 2020: 
Conferinţe juriu Fotografie
Conferinţele ofertă suport 
expoziţiei-concurs Beta 2020 pentru 
a contura o serie de caracteristici 
din perspectiva calităţii fotografiei 
de arhitectură, oferind cadrul 
potrivit pentru discuţii libere și 
dialog în jurul tendinţelor actuale în 
fotografie.

Conferinţă Leo Van Broeck și 
dezbateri | subiect: politici publice 
de arhitectură
În relaţie cu expoziţia „Enough is 
Enough” vă propunem un eveniment 
online, în 2 părţi:
- o prezentare susţinută de 
arhitectul Leo van Broeck despre 
politici publice și dezvoltare 
teritorială, urmată de o discuţie 
moderată, la care se alătură alţi 
profesioniști.

Tur de arhitectură: Locuirea de 
altădată - Elisabetin și parcurile sale
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.

Atelier copii  9-12 ani, 
#responsabilitate
Pornind de la expoziţia „Enough is 
Enough”, Asociaţia De-a Arhitectura 
aduce în atenţia celor mici moduri 
practice prin care fiecare din noi 
putem devenii mai responsabili faţă 
de mediul construit.

Tur de arhitectură: Arhitectura 
modernă - Dincolo de Bauhaus
Tur ghidat care marchează cei 
100 de ani de la înfiinţarea Școlii 
Bauhaus, facilitat de arh. Rudolf 
Gräf - o promenadă de-a lungul 
străzilor și bulevardelor dezvoltate 
în perioada interbelică, trecând în 
revistă o serie de clădiri de locuit 
sau publice cu diferite funcţiuni, 
care apar în Timișoara după 
demolarea fortificaţiilor cetăţii la 
începutul secolului al XX-lea.

Atelier de văiugă, Terrapia
Atelierul facilitat de arh. Lidia 
Păcurar este o introducere în 
tehnica de realizare a cărămizilor de 
văiugă, testând diferite reţete pentru 
a înţelege avantajele și limitările 
acestui material.



Seară de film UrbanEye, proiecţie: 
Do More with Less
Proiecţia „Do More with Less” ne 
îndreaptă atenţia spre arhitectura 
ecuadoriană contemporană, în 
contextul unei crize financiare 
constante, care a determinat 
această disciplină să se 
reinventeze și să caute inovaţia în 
utilizarea resurselor locale atât de 
subestimate.

Seară de film UrbanEye, proiecţie: 
Natura Urbana
Maidanele din Berlin sunt unice. 
Apărute în urma devastării din 
timpul războiului, haosului economic 
și divizării geo-politice, aceste spaţii 
s-au transformat în laboratoare 
pentru botaniști, artiști și oameni 
obișnuiţi care căutau un moment de 
răgaz. Filmul explorează diversitatea 
spontană a plantelor în aceste spaţii, 
ilustrând istoria complexă a orașului 
imediat după război și până în zilele 
noastre.

Seară de film UrbanEye, proiecţie: 
Anthropocene: The Human Epoch
Filmul urmărește cercetarea 
făcută de o echipă internaţională 
de oameni de știinţă, Grupul 
Anthropocene, care susţine că 
Holocenul a fost înlocuit de Epoca 
Antropocenă la mijlocul anilor ’50, 
în urma unor schimbări majore 
provocate de om. La intersecţia 
dintre artă și știinţă, filmul ilustrează 
într-un mod experenţial și non-
didactic un moment critic în istoria 
geologică și prezintă o experienţă 
provocatoare și de neuitat asupra 
impactului speciei noastre.

Proiecţie film „Demain”
O proiecţie de film realizată în 
parteneriat cu Insistutul Francez, 
care oferă soluţii în rezolvarea unor 
situaţii de ordin social, economic și 
ecologic, precedată de o dezbatere 
privind managementul deșeurilor 
din construcţii, ce aduce împreună 
reprezentanţi ai reţelei de salubrizare 
a orașului Timișoara, urbaniști și 
invitaţi din domeniul administrativ. 
Tur expoziţie „Enough is Enough”
Tur facilitat de arh. Alexandra 
Trofin (membră a echipei Beta 
2020) dedicat antreprenorilor, 
dezvoltatorilor și persoanelor care 
intenţionează să construiască mai 
responsabil, pornind de la proiectele 
selectate în expoziţie.

Tur expoziţie „Enough is Enough” 
pentru adolescenţi (12-18 ani), 

#responsabilitate
Turul ghidat al expoziţiei principale 
„Enough is enough” realizat în 
colaborare cu De-a Arhitectura se 
adresează adolescenţilor preocupaţi 
de rolul care le revine în diminuarea 
proceselor care duc la degradarea 
climatică a planetei.

Tururi ghidate și picnic la Uzina de 
Apă Urseni
Prin seria de 3 tururi ghidate în 
colaborare cu Aquatim - facilitate 
de Violeta Mihalache și Loredana 
Leordean - deschidem publicului 
fosta Uzină de Apă din Urseni care 
tratează apa potabilă a orașului 
din 1912. La umbra platanilor vechi 
de peste 100 de ani organizăm un 
picnic, prilej de socializare între 
tururi.

Inaugurare instalaţie Privește Orașul
Anul acesta,  Campania Privește 
Orașul se oprește în Piaţa 
Sinaia. Arhitectul Marius Catalin 
Moga în colaborare cu Studio 
Circular, vor realiza o invervenţie 
ca urmarea a unui proces care 
implică și antrenează publicul 
larg, profesioniști, grupuri civice și  
comunitatea locală, în descoperirea 
și utilizarea responsabilă a 
potenţialului nefolosit al pieţei. 
Inaugurarea intervenţiei va avea 
loc printr-un specatcol prezentat 
de Tearul pentru Copii și Tineret 
”Merlin”.

Conferinţă ABRUPTARHITECTURA / 
Cristina Constantin & Cosmin Pavel
O CULTURĂ A RECICLĂRII. 
CONSTRUIND CU GARAJE 
PREFABRICATE
Urmaș al “Epocii de Aur”, acest 
modul prefabricat de 3,0 x 5,6m 
devenise deja ceva mai mult decât 
un garaj. Convertit în cămară, 
atelier, birou, fostul garaj era o 
extensie a locuinţei de la bloc.  Pe 
la sfârşitul anilor 2000 autorităţile 
cer desfiinţarea unor garaje 
devenite parazitare. Prin recuperate, 
alăturare, relaţionare, cele cinci 
garaje merg mai departe, sunt 
altceva decât ceea ce au fost la 
început menite să fie.



Conferinţă: Cetăţenii, Universitatea 
și Orașul. Noi moduri de a împărtăși 
cunoașterea prin educaţie angajată
Discuţia va porni de la rezultatele 
studioului „Cetăţenii și Rezilienţa 
în București”, ce a fost dezvoltat 
în contextul Masterului de Design 
Urban (MAUD), Sheffield School 
of Architecture (SSoA), University 
of Sheffield, în anul academic 
2019-2020. Îndrumătorii, studenţii 
și partenerii studioului, împreună 
cu practici invitate vor reflecta 
asupra rolului civic al Universităţii și 
vor chestiona potenţialul său de a 
transforma societatea.  

Viitorul practicii de arhitectură, 
astăzi: Atelier ACAN (Architects 
Climate Action Network)
Conferinţă neconvenţională și atelier 
- ambele online - despre urgenţele 
climatice și ale biodiversităţii, 
despre locul pe care îl ocupă 
arhitectura în cadrul acestora și 
cum te poţi implica pentru a face 
o diferenţă. Un forum distractiv 
și incluziv, în care participanţii să 
își poată exprima părerile și să 
interacţioneze cu ceilalţi, pentru a-și 
împărtăși preocupările.

Tur expoziţie „Enough is Enough”
Tur ghidat de arh. Alexandru Todirică 
(membru al echipei Beta 2020), 
dedicat profesorilor din învăţământul 
primar, secundar inferior (gimnazial) 
și secundar superior (liceu) pentru 
prezentarea tendinţelor actuale din 
practica de arhitectură responsabilă 
cu mediul - subiect de foarte mare 
interes pentru generaţiile viitoare.

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 de arhitectură: Spaţiul și 
perepţia - Clădiri de învăţământ
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.
Wokshop 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.

Viitorul practicii de arhitectură, 
astăzi - Prezentări
Există nenumărate proiecţii de viitor 
despre practica de arhitectură și 
despre rolul (și responsabilitatea) 
unui arhitect în prezent. De la 
organizaţii profesionale, la reviste de 
arhitectură și practicieni - cu toţii 
își pun aceste întrebări - iar dintre 
posibilele răspunsuri, noi, în cadrul 
Beta, ne dorim să le promovăm 
pe acelea care vorbesc despre 
responsabilitate, inconvenienţă și 
atitudine pro-activă.

Tur de arhitectură: Pieţele și harta 
orașului - Patrimoniu în așteptare
Traseul prin Piaţa Unirii, Piaţa 
Sfântul Gheorghe, Piaţa Libertăţii și 
Piaţa Victoriei va aduce în prim-plan 
istoria celui mai vechi cartier al 
orașului și imediata sa vecinătate. 
Turul aduce în discuţie aspecte 
legate de apariţia și evoluţia acestor 
pieţe în timp, rolul lor actual, clădiri 
semnificative și personalităţi care au 
avut un rol important în conturarea 
imaginii pe care ne-o prezintă ele 
astăzi. Ghid tur: Sergiu Ioan Sabău

Ateliere de olărit și fierărie, 
desfășurate în paralel
Din 2006, la conacul Petre P. Carp 
din Ţibănești, se organizează un 
program cultural intitulat „Batem 
fierul la conac!” - care include o 
serie de workshopuri de meșteșuguri 
tradiţionale și tehnici experimentale. 
Dintre acestea, vă propunem în 
cadrul Beta, în relaţie cu „Enough is 
Enough”, două ateliere desfășurate 
în paralel: de fierărie și de olărit.



Vernisaj expoziţie „New Tradition” 
- la masă cu arhitectura și arta din 
Sudul Tirolului
Expoziţie itinerantă al cărui 
concept expoziţional se bazează pe 
binecunoscuta ospitalitate a Tirolului 
de Sud, exprimând caracterul 
cultural și multilingv al acestuia. 
Fiind o regiune în care se vorbesc 
trei limbi, cu o scenă culturală 
multiplă, expoziţia își propune să 
extindă invitaţia la masa comună. 
Vizitatorii iau un loc în cadrul acestei 
mese, unde sunt „servite” preparate 
arhitecturale și artistice. 

Proiecţie film în premieră: Regio 
Earth * Romania, regia: Ioana 
Dorobanţu
Filmul urmărește transmiterea 
cunoașterii constructive locale 
în cadrul școlii de vară itinerante 
despre artă, arhitectură și design 
cu pământ, care a avut loc la 
Buzad (România, 2018). Peste 40 
de formatori și participanţi din 11 
ţări s-au întâlnit pentru a explora 
împreună diferite tehnici de 
construire cu pământ. Filmul face 
parte din proiectul „Despre pământ. 
Oameni și casele lor din Banat”.

Expoziţia-concurs Beta 2020: 
Prezentări lucrări selectate
Prezentarea publică a lucrărilor 
selectate în etapa de preselecţie a 
expoziţiei-concurs Beta 2020, de 
către autorii acestora, în faţa juriului.

Expoziţia-concurs Beta 2020: 
Conferinţe juriu
Conferinţele juriului oferă suport 
expoziţiei-concurs Beta 2020, 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 2020: Gala 
de premiere
După prezentările proiectelor 
selectate și finalizarea procesului 
de jurizare, se vor decerna premiile 
expoziţiei-concurs Beta 2020 pentru 
proiectele care au întrunit criteriile 
de calitate stabilite de membrii 
juriului. Decernarea premiilor se va 
realiza într-un cadru festiv.

Petrecere încheiere Beta 2020
Într-un cadru informal, închidem 
ediţia de anul acesta a bienalei 
timișorene de arhitectură Beta 2020.

Tur de arhitectură: Proprietăţi și 
locatari
Tur facilitat de arh. Dan Bunea pe 
un traseu care cuprinde 4 etape 
distincte: o porţiune a Bulevardului 
3 August 1919, Bulevardul C.D. Loga 
și o porţiune a Bulevardului Mihai 
Viteazul. Conceptele urbanistice 
sunt strâns legate de biografia 
locuitorilor acestor zone și de 
arhitectura publică instituţională. 

Tur expoziţie „Enough is Enough”
Curatorii expoziţiei - Anca Cioarec, 
Brîndușa Tudor și Ilka Ruby - vor 
fi ghizi într-un tur care oferă atât 
o sinteză de conţinut, cât și detalii 
despre deciziile și soluţiile adoptate 
în procesul de realizare a expoziţiei.

Proiecţie film și dezbatere - „In 
Comparison”, Harun Farocki
Filmul „In comparison” conectează 
expoziţia „Enough is Enough” din 
cadrul Beta de expoziţia Harun 
Farocki - Ar trebui ca realitatea 
să înceapă a Fundaţiei Art 
Encounters. Filmul lui Farocki 
permite ochilor și urechilor noastre 
să ia în considerare diferite tradiţii 
ale producţiei de cărămidă în 
comparaţie - și nu în competiţie, nu 
ca o ciocnire a culturilor. Farocki ne 
arată diverse situri de producţie a 
cărămizilor - în culorile, mișcările și 
sunetele lor.
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