RAPORT DE ACTIVITATE 2015

-

În perioada iunie – septembrie filiala Transilvania a desfășurat o serie de activități de
anvergură și anume
Scena Urbană – Vocile focului în perioada 20 – 24 iunie, eveniment care a adunat
aproximativ 2.000 de spectatori. Acesta a combinat patru elemente: focul, o voce feminină,
una masculină și una de violoncel, oferind o operă arzătoare care timp de 30 de minute a generat
foc și emoţie în Piaţa Gării din Cluj-Napoca. O linie în flăcări trasează multiple direcţii în întuneric,
trasează traseele locomotivei staţionare din Cluj. Vocea contra și în sensul aleii de fier, cântecul
învăluie spaţiul și dispare cu viteza luminii la stele.
Evenimentul poate fi vizionat pe http://scenaurbana.ro/vocile-focului/
- Universitatea de Vară în perioada 01 – 14 iulie cu tematica Reabilitarea siturilor şi
monumentelor istorice, „MEMORIE ŞI COMUNICARE”
Evenimentele generate de acest proiect au fost multiple, au avut loc seri de
arhitectură din două în două zile, au avut loc work-shop-uri zilnice, au avut loc
deplasări (excursii de 3 zile) în secuime (Tg-Mureș, Covasna, Harghita și în
Oltenia (Valea Jiului, zona Horezu, Valea Oltului) pentru vizitarea monumentelor
istorice din zonele menționate.
- Tabăra de restaurare Corna, județul Alba care a generat în perioada 01-09 august
cursuri teoretice și practice în restaurarea arhitecturii tradiționale prin lucrări de
conservare-restaurare, acțiuni de documentare și promovare a patrimoniului
cultural al satului Corna.
-Seri de vară Clujene (organizat de echipa de la Scena Urbană) în perioada 14-16
august – a V-a ediție. Evenimentul a adus în acest an, două locații noi: malul
Someșului – zona Grigorescu și Cetățuia.
Vineri, 14 august a fost organizat Tur ghidat Cetățuie în limbile română, engleză,
maghiară, franceză, germane, s-a realizat o proiecție de film - Charlie Chaplin în
City Lights, iar sâmbătă, 15 august, după același tur ghidat Cetățuie a avut loc un
Spectacol vizual și muzică, o grădină pentru cel ce știe să privească
În tot acest timp, împreună cu cele 4 filiale implicate în proiectul BATRA 2015 am
organizat întâlniri, discuții/dezbateri și am demarat astfel în luna septembrie
proiectul Regionalei din acest an.
Mai mult, în luna iunie am susținut și un curs de pregătire profesională, la care stagiarii
au fost îndrumați de către reprezentanți ai ISU și Direcției Generale a Sănătății
Cluj.
Latura administrativă a generat în această perioadă 5 ședințe de Colegiu Director și una
de Consiliu Teritorial.
Pentru lunile următoare avem în desfășurare Regionala de Arhitectură, dar și activitățile
din cadrul Scenei Urbane – sesiunea de toamnă.
și teoretice și practice în restaurarea arhitecturii tradiționale prin lucrări de conservare-restaurare ( tencuieli,
caramida, piatra, moblier din lemn, amenajarea gospodariei traditionale) acțiuni de documentare si promovare
a patrimoniului cultural al satului Corna.
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