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Ordinul Arhitecţilor din România, BORŢUN•OLTEANU şi Millenium BTL au
colaborat anul acesta în vederea organizării celui mai important eveniment
dedicat arhitecţilor. Balului Arhitecţilor a avut loc sâmbătă, 26 februarie, în
spaţiile Casino-ului din Sinaia. Tema ediţiei din acest an a fost “Oraşul seamănă
cu tine”, având scopul de a evidenţia şi de a soluţiona o problemă emblematică
pentru starea oraşelor în care trăim: “Arhitectura Spaţiului Public”.

„Suntem încântaţi că am fost implicaţi în acest proiect. Problemele arhitecturii ne
ating pe fiecare dintre noi în mod concret, la tot pasul. Iar Ordinul Arhitecţilor, ca
organizaţie, trebuie să aiba un cuvânt mai greu de spus în deciziile privind spaţiul
public.”- declară Oana Dobre, Executive Managing Director, BORŢUN•OLTEANU. „Balul
Arhitecţilor este un proiect special, cu oameni deosebiţi şi minuţioşi, exact asa cum ne
plac nouă. Din punct de vedere al organizării, ne-a ajutat foarte mult şi locul, Casino
Palace fiind perfect pentru desfăşurarea unui eveniment dedicat reprezentanţilor
acestei profesii”, declară Anca Croitoriu, Account Executive Millenium BTL. Mesajul
principal, “Oraşul seamănă cu tine”, a fost reflectat în Conferinţa Profesională a OAR,
prin intermediul dezbaterii asupra “Arhitecturii Spaţiului Public”. Conferinţa a fost
susţinută de personalităţi importante ale vieţii publice şi culturale româneşti: Andrei
Pleşu, Gabriel Liiceanu, Mircea Cărtărescu, Dumitru Borţun, Dan Perjovschi, Cristi Puiu,
Ciprian Mihali şi Alexandru Bălăşescu. Conceptul evenimentelor din acest an, “Oraşul
seamănă cu tine”, a fost reflectat şi prin inaugurarea a trei instalaţii de arhitectură “Forum +” , “Pavilionul 0” şi “Instalaţia cu obiecte nomade”, proiectate de studiourile
de arhitectură studioBASAR, UNULAUNU şi SKBD. Seara Balului Arhitecţilor a
reprezentat mai mult decât un eveniment monden, devenind o celebrare a oraşului în
care a fost organizat. Printre invitaţi au fost Johnny Răducanu, Harry Tavitian, Maria
Răducanu & Maxim Belciug şi membrii Cvartetului Arpeggione. Echipa care a lucrat la
acest proiect: Oana Dobre - Executive Managing Director BORŢUN•OLTEANU, Andrei
Găitănaru - PR Manager BORŢUN•OLTEANU, Mădălina Mezdrea - Account Manager
BORŢUN•OLTEANU, Anca Croitoriu - Account Executive Millenium BTL, Ştefan
Petrescu - Director Proiect Millenium BTL.
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