Expozi?ia Arhitectura ?i Regalitate poate fi vizitata in Pa
latul princiar din Cetatea Oradea pana in 25 aprilie
Luni , 10 Aprilie 2017, 15:06

În salile Palatului princiar din Cetatea Oradea a avut loc azi, 10 aprilie, vernisajul e
xpozitiei "Arhitectura ?i Regalitate". Expozitia va ramane deschisa in Cetatea Oradea p
ana in data de 25 aprilie 2017, putand fi vizitata in fiecare zi intre orele 9:00 - 17:00 (cu
excep?ia zilei de luni).
Realizata de Primaria Municipiului Bucure?ti, expozi?ia ?Arhitectura ?i regalitate" a fost
adusa la Oradea de catre Asocia?ia pentru Promovarea Turismului din Oradea ?i Re
giune (APTOR), cu sprijinul Creart, pentru a celebra evenimentul din 20 aprilie, care
marcheaza eliberarea orasului Oradea ?i intrarea sa in componenta Romaniei Mari, asa cu
m au hotarat delegatii Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.
Gazda vernisajului a fost Angela Lup?ea, director al Muzeului Ceta?ii Oradea, in de
schidere luand cuvantul Mihai Jurca, director al Asocia?iei pentru Promovarea T
urismului din Oradea ?i Regiune (APTOR) ?i sculptorul Ionel Stoicescu.
"Aceasta expozi?ie a fost organizata pentru a puncta ziua de 20 aprilie, dar am ales ca v
ernisajul expozi?iei sa aiba loc astazi, 10 aprilie, deoarece este ziua de na?tere a lui Ca
rol I. Mul?umim celor de la Creart care au facut posibila aceasta expozi?ie, mul?umim mun
icipalita?ii pentru ca aloca resurse pentru a celebra astfel de evenimente", a spus Mihai J
urca, directorul APTOR.
"Expozi?ia de fa?a reprezinta o trecere in revista a perioadei in care Romania a fost mo
narhie ?i reflecta modul in care s-a dezvoltat Romania sub domnia celor patru regi pe c
are i-a avut. Este evident ca nu putem atribui mo?tenirea arhitecturala doar c
onducatorilor unei ?ari, dar fiecare ?i-a lasat amprenta intr-un anumit fel. Faptul ca ac
easta expozi?ie circula acum este un lucru extrem de sanatos", a afirmat sculptorul I
onel Stoicescu.
Expozi?ia ?Arhitectura ?i regalitate" se desfa?oara sub Auspiciile Familiei Regale a Roman
iei, fiind realizata de acad. prof. dr. Razvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan,
prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, concep?ie grafica - arh. Octavian Carabela, c
urator - Ionel Stoicescu ?i este finan?ata de Centrul de Crea?ie, Arta ?i Tradi?ie al Munic
ipiului Bucure?ti (CREART), proiect sus?inut de Primaria Municipiului Bucure?ti.
Expozi?ia este completata de filmul documentar ?Re?edin?e ale Regalita?ii Romane" (subie
ct ?i scenariu acad. prof. dr. Razvan Theodorescu).
Expozi?ia a fost prezentata pentru prima oara publicului in luna mai 2016, la Castelul
Peli?or din Sinaia, cu ocazia Zilei Regalita?ii, fiind dedicata aniversarii a 150 de ani de la
sosirea lui Carol I in Romania ?i de la intemeierea Dinastiei Regale, precum ?i a 135 de an
i de la proclamarea Regatului Romaniei.
În ata?ament gasi?i o galerie foto.

