
Membrii juriului Bienalei de Arhitectură Bucureşti, ediţia a X-a, 2012

Secţiuni:
Arhitectura locuinţei (proiectul locuinţei este unul din proiectele fundamentale ale 
societăţii care prin conformare, echipare, adecvare, influenţează echilibrul familiei şi 
implicit echilibrul colectivităţii, constituindu-se în factor important al calităţii vieţii.

Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie,  proiecte care promovează 
dotările specifice ale comunităţii (birouri, administraţie, servicii, comerţ, cultură, 
învăţământ, sănătate, sport, agrement, spaţii de cult, spaţii de producţie), aducând prin 
conformarea, echiparea şi adecvarea lor contribuţii semnificative la organizarea 
habitatului construit. 

Tehnologie, inovaţie şi sustenabilitate în arhitectură - proiecte care aplică 
tehnologii inovative privind reducerea consumului de energie şi materii prime, 
reducerea influenţelor negative asupra climei prin utilizarea de tehnologii nepoluante, 
limitarea consumului resurselor neregenerabile, conservarea energiei (casa pasivă) şi 
producerea de energie nepoluantă.

Studii şi proiecte finalizate şi nerealizate, studii şi proiecte de sertar, participari 
la concursuri, proiecte de idei, a căror concepte creative pot contribui la dezvoltarea 
spaţiului arhitectural al locuinţei, dotărilor comunitare şi de producţie, al spaţiului 
patrimoniului cultural, al spaţiului public, al peisajului, care propun concepte inedite, 
aplicarea unor tehnologii de vârf apte să modifice abordarea specifică a domeniului).

Membri juriu:
Rosa Cervera (Spania)
Javier Pioz (Spania)
James Horan  (Irlanda)
Viorel Simion (Franţa)
Viorel Hurduc (România, Bucureşti)
Iulia Stanciu (România, Bucureşti)
Tiberiu Bucşa (România, Cluj)

Secţiune:
Arhitectura spaţiului interior, design de produs şi scenografie - proiecte care 
promovează spaţiul interior şi obiectele purtătoare de calitate cât şi un spaţiu sugestiv 
al spectacolului.
Membri juriu:

Cristina Mănciulescu (Franţa)
Gabriela Tabacu (România, Bucureşti)
Cristian Corvin (România, Bucureşti)
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Secţiune:
Arhitectura prin cuvânt, publicaţii, publicistică, reportaje, studii scrise şi scenarii care 
contribuie la promovarea valorilor arhitecturii, a patrimoniului cultural contruit, a spaţiului 
interior si public.
Membri juriu:

Mircea Lupu (Elveţia)
Teodor Octavian Gheorghiu (România, Timişoara)
Vlad Gaivoronschi (România, Timişoara)
Mihaela Criticos (România, Bucureşti)
Anca Sandu Tomaşevschi (România, Bucureşti)

Secţiune:
Arhitectura patrimoniului cultural –  proiecte de conservare, reabilitare, conversie şi 
restaurare a patrimoniului construit existent. 
Membri juriu:

Eleni G. Gavra (Grecia)
Constanţa Carp (România, Bucureşti)
Călin Hoinărescu (România, Ploieşti)

Secţiuni:
Arhitectura spaţiului public (design urban, amenajări permanente sau temporare ale 
spaţiilor publice, peisagistică), contribuţii care adaugă infrastructurii publice componente 
culturale.

Planificare spaţială, strategii, viziuni si operaţiuni urbanistice şi de amenajare a teritoriului 
sustenabile, care propun schimbarea percepţiei asupra modului de abordare a dezvoltării 
prin studii şi proiecte cu mare putere de comunicare către actorii urbani şi care reuşesc să 
catalizeze real generarea de spaţii construite de calitate.
Membri juriu:

Constantin Spiridonidis (Grecia)
Key Imaguire Junior (Brazilia)
Alexandru Sandu (România, Bucureşti)
Tiberiu Florescu (România, Bucureşti)
Victor Moraru (România, Sibiu)

Secţiune:
Arhitectura prin imagine, fotografie, desen, grafică, graphic-design, arte plastice, arte 
decorative film, tv sau alte modalităti vizuale de comunicare.
Membri juriu:

Marina Teodorescu (România, Bucureşti)
Vlad Eftenie (România, Bucureşti)
Hortensia Anton (Botescu)  (România, Timişoara)

Preşedinte UAR Comisar bienală,
Prof.dr.arh. Peter Derer           Prof.dr.arh. Gociman Cristina Olga
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