Ziua Internationala ART NOUVEAU va fi sarbatorita in
9 ?i 10 iunie in Pia?a Unirii cu tururi ghidate, muzica cl
asica, expozi?ie foto ?i proiec?ii de lumini Vineri , 8
Iunie 2018, 15:13

În acest weekend, respectiv sambata, 9 iunie ?i duminica, 10 iunie vor avea loc mai mu
lte manifestari cultural-artistice organizate cu prilejul Zilei Internationale Art Nouveau.
Toate aceste activita?i sunt posibile prin proiectul "Dunarea" coordonat de Institu?ia Ar
hitectului ?ef din cadrul Primariei Oradea. Proiectul Dunarea se afla in implementare de l
a 1 ianuarie 2017 pana la data de 30 iunie 2019, avand o valoare de 1,6 milioane euro,
din care 320.000 de euro revin ora?ului nostru pentru manifestarile specifice.
În cadrul manifestarilor din acest weekend, vor avea loc mai multe tururi ghidate in i
nterioarele palatelor Art Nouveau, cu punct de plecare din fa?a Palatului Episcopal G
reco-Catolic din Pia?a Unirii nr. 3.
Sambata ?i duminica, de la ora 21:00, iubitorii de muzica vor putea asculta in Pia?a Un
irii concertul de muzica clasica sus?inut de ansamblul de suflatori al Filarmonicii O
radea, cu un repertoriu al anilor 1920.
De la ora 22:00, atat in 9, cat ?i in 10 iunie, cei prezen?i vor putea urmari un inedit sp
ectacol de proiec?ie cu lumini, sunet ?i culoare pe fa?ada Palatului Vulturul Negru.
Sambata, de la ora 20:00, in Pia?a Unirii, langa statuia lui Mihai Viteazul, va avea loc e
xpozi?ia fotografica ?i vernisajul "Valurile Art Nouveau".
"Proiec?ia de lumini de tip "architectural mapping" este realizata de firma care a ca
?tigat ?i Festivalul Luminii organizat la Bucure?ti. Palatul Vulturul Negru prezinta foa
rte multe decora?ii pe care oradenii nu le observa pe fa?ada. În cadrul spectacolului de pro
iec?ie cu lumini vor avea ocazia sa vada imagini dedicate simbolului coco?ului, al st
upului de albine, ini?ialele proprietarilor Complexului Vulturul Negru:Kurländer Ede
si Adorján Emil, personalitati marcante ale orasului la acea vreme, precum ?i d
ecora?iunile de interior din sala de cinema, balustrade ?i elemente de feronerie. Sp
ectacolul va avea o durata de 5 minute ?i se va relua din 10 in 10 minute intre ora 22:00 ?
i 23:00", a spus Angela Lup?ea, directorul executiv al Funda?iei de Protejare a Mo
numentelor Istorice Bihor.
Programul detaliat al manifestarilor poate fi vizualizat in ata?ament.
VIDEO : https://www.facebook.com/PrimariaOradea/videos/1939259256092866/

