
De-a arhitectura povestită a început!
Bucureşti / 1-5 aprilie 2013
în cadrul săptămânii Școala Altfel anul școlar 2012-2013

Prima ediție a conferințelor „de-a arhitectura povestită” a debutat pe 1 aprilie 2013, în 
Aula Bibliotecii Centrale Univesitare Carol 1, cu sprijinul brandului de origine germană YTONG, 
cunoscut pentru implicarea la nivel internațional în proiecte de arhitectură.

Arhitecți  renumiți  precum  Dorin  Stefan,  Andrei  Serbescu,  Irina  Băncescu,  Cristina 
Constantin,  Mirela  Vlăduta,  Cosmin  Pavel,  Robert  Marin,  Romina Grillo,  Ciprian  Răsoiu,  Liviu 
Vasiu, Matei Vlăsceanu, Tudor Vlăsceanu, Alex Axinte, Cristi Borcan, Loredana Brumă, Stefan 
Simion, Irina Melita au acceptat invitația  Asociatiei De-a arhitectura de a susține o serie de 
conferințe povestite, adaptate varstei și  nivelului de înțelegere a copiilor. Încă de la primele 
conferințte arhitecții au fost bine primiți de copii, cu curiozitate, interes, cu naivitatea vârstei, au 
fost activi, au pus întrebări. 

 În prima conferință copiii, cei mai mici invitați (clasele1-3), au aflat povestea ciripita a 
unei case spusă de Abruptarhitectura, în care au descoperit că o casă are sentimente, că este 
îngrijorată de venirea noilor proprietari, că este fericită când aceștia o repară, când îi refac 
grădina, că este bucuroasă când se naște un copil în familie și apoi speriată că nu mai încape 
familia în camerele ei mici. Casa este mândră de munca arhitecților care o ajută să crească 
mare, cu un nou corp ce i se potrivește perfect.
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ADNBA îi sfătuiește pe copii să își păstreze puterea de a visa și de a se juca și atunci 
când vor crește mari. Ei arată ce anume îi inspiră pe ei, care sunt ingredientele dincoace și 
dincolo de ușa unei case, plecând de la lumea filmelor, a artelor, până la călătorii in jurul lumii  
și povești de Jules Verne.
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Arhitecții  de la  Unu la unu le povestesc copiilor cum arhitectul pentru a face o casa 
combină visele tuturor membrilor familiei. Precum croitorul face o haina dupa măsurători, așa și 
arhitectul face o casă care să li se potrivească perfect membrilor ei. Ei le vorbesc despre o 
casă fantasctică,  cu secrete,  cu ferestre  către 2 lumi  diferite,  cu focul  ce strânge membrii  
familiei impreună, cu o curte interioară ce se poate transforma mereu și mereu.

Nuca Studio îi  indeamnă pe copii  să  se  uite  atent  în  jurul  lor,  să  observe,  să  pună 
întrebări, să înțeleagă care este sensul lucrurilor. Le prezintă copiilor o lume de joacă, plină de 
prieteni imaginari, un labirint plin de senzații și culori.

Conferinţele se adresează copiilor din clasele I-VII, fiecare seminar fiind conceput pentru 
o altă categorie de vârstă. Copii vor afla ce înseamnă mediul construit şi cum ne influenţează el 
viaţa de zi cu zi, ce este arhitectura sau cum se construieşte o casă, dar şi  când şi cum s-au 
hotărât vorbitorii sa devină arhitecţi, de-a ce se jucau cand erau copii şi ce satisfacţii le aduce 
această meserie.

Asociația  De-a  arhitectura își  doreste  să  contribuiască  la  modul  în  care  va  arăta 
România peste 20 de ani, când acești copii vor crește și vor fi în postura de a lua decizii, pentru 
ei sau pentru comunitate. Speram ca peste un timp aceasta prelegere, care pentru cei mai 
multi dintre copii este prima conferință, va trezi amintiri plăcute sau poate chiar emoții

YTONG este  primul  brand care sprijină  financiar  proiectul.  Asociația De-a arhitectura 
speră  ca  proiectul  ambițios  de  a  schimba  mentalitatea  românilor  în  ceea  ce  privește 
importanța arhitecturii  și  calitatea locuirii  să  primească sprijin  și  din mediul  privat,  pentru a 
putea continua. 

ÎI  asteptăm  pe  cei  interesați,  arhitecți,  copii,  părinți,  profesori  să  ne  fie  alături  în 
următoarele zile de conferințe, 4 și 5 aprilie. Rsvp – corina@de-a-arhitectura.ro

Despre De-a arhitectura 

www.de-a-arhitectura.ro
http://www.facebook.com/DeAArhitectura
office@de-a-arhitectura.ro

 „De-a arhitectura este o asociaţie care își propune dezvoltarea și promovarea educației de arhitectură  
și mediu construit, prin predarea în școli de stat și private a cursurilor de arhitectură pentru copii. Asociaţia  
a fost creată de arhitecţi români: Mina Sava, Vera Marin,  Eliza Yokina, Corina Croitoru, Claudia Pamfil și  
Miruna  Grigorescu.  Împreună  cu  Filiala  Teritorială   Bucureşti  a  Ordinului  Arhitecţilor  din  România  şi  în  
parteneriat cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Universitatea Bucureşti,  Asociaţia de-a  
arhitectura a dezvoltat un program cultural care include un program educaţional numit „de-a arhitectura  
în oraşul meu”. Acesta este un curs de cunoştiinţe de arhitectură şi mediu construit pentru clasa a IV-a, ce  
poate fi utilizat pentru materia opţională. În prezent, în primul său an,  programul rulează ca curs pilot în 7  
școli de stat și private din București, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Primele etape de dezvoltare a programului cultural fost finanţată din fondul Taxa de Timbru de Arhitectură  
acordată  de  Ordinul  Arhitecţilor  din  România  în  urma  concursurilor  de  proiecte  culturale.  În  prezent  
asociaţia a iniţiat un proiect de strângere de fonduri, numit “Creştem împreună un oraş”, pentru extinderea 
proiectului programului educaţional la nivel naţional, pentru anul şcolar 2013-2014..

Parteneri media: Zeppelin, Igloo, Arhiforum, Arhimania, Architravel, Spatiul Construit,  Itsybitsy, Infinit Edu,  
Roaba de Cultura, Copilul.ro

Multumiri: ANTONESCU PR & CONSULTING, BCU, arh Lucian Calugarescu, arh. Monica Popescu
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