
PORTOFOLIU 2018

ARCEN
ARCEN S-A FORMAT CA GRUP DE INIȚIATIVĂ în 2008, în jurul campaniei 

„Trecutul care obligă”, prin care au fost deblocați 6 milioane de euro pentru 

consolidarea urgentă a Școlii Centrale, monument istoric, opera arhitectului 

Ion Mincu. ARCEN există ca organizație non-guvernamentală din 2010 și și-a 

propus ca misiune promovarea culturii, protejarea patrimoniului construit al 

capitalei și conservarea peisajului cultural istoric. 

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CULTURĂ, 
EDUCAȚIE ȘI NORMALITATE
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DIN 2010 ȘI PÂNĂ ACUM, ARCEN a căpătat 

teren prin trasee culturale, campanii de 

conștientizare, cursuri, conferințe, lecturi publice 

și evenimente compozite de promovare a 

poeziei. Toate aceste forme de manifestare 

publică s-au conturat în proiecte cu o 

identitate bine conturată, desfășurate anual.

CU BASTONUL PRIN BUCUREȘTI 
tururi ghidate pe trasee culturale și educative 

 pentru bucureșteni  . 3- 4 trasee noi în fiecare 

an . 25 -30 de tururi ghidate în perioada 

aprilie – septembrie  . 300-400 de participanți la 

fiecare tur

21 DE NOCTURNE 
lecturi de poezie contemporană, muzică și 

vin, discuții cu poeții, carte de poezie  . pe 

terasa blocului Magheru One și la Rezidența 

BRD – Scena9 . 8 evenimente în perioada 

 iulie – septembrie . 300-400 de participanți pe 

eveniment

NOAPTE ALBĂ LA  
PENSIONATUL DOMNESC DE FETE 
eveniment în cadrul rețelei Nopții Muzeelor .  
o temă nouă în fiecare an . a treia sâmbătă  

din mai . Școala Centrală și Rezidența  

BRD-Scena9 . 7000 de participanți

NOAPTEA DE SÂNZIENE
 eveniment cu ocazia sărbătorii populare 

Sânzienele .  23 iunie . elemente noi în fiecare 

 an . Școala Centrală  .  1000 de participanți

CATALOGBUCUREȘTI 
proiect de inventariere a imobilelor din cele 98 

de zone protejate din București  .  o platformă 

interactivă .  6 evenimente publice .  10-15 sesiuni 

de inventariere .  100 de voluntari implicați anual
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12

300+

40K+

80K+

1

ani de activitate

evenimente

followers pe Facebook

participanți

premiu Forbes

20 nocturne de poezie contemporană

5 ediții Noaptea Muzeelor

7 ediții Noaptea de Sânziene

ECHIPA
Echipa constantă ARCEN e formată din: 

 EDMOND NICULUȘCĂ, președinte și  

membru fondator  

ALBERTO GROȘESCU, vice-președinte  

MARIA PASCU, membru consilier

Din consilul director mai fac parte:   

ADRIAN BUTA, vice-președinte  

FRANCESCA MITEA, secretar general și 

membru fondator 

Lunar, avem 5-10 colaboratori, în funcție  

 de perioadă.
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TRASEELE CULTURALE CONCEPUTE 

DE ARCEN străbat cartierele centrale și 

pericentrale din București și îmbină poveștile 

orașului cu lecții de urbanism, arhitectură 

și istorie și cu invitații la implicarea civică în 

aspecte din viața orașului. ARCEN desfășoară 

tururi ghidate pe trasee noi în fiecare an, 

din 2010, în perioada aprilie-septembrie, cu 

intenția de a reface legătura locuitorilor cu 

orașul în care trăiesc. 

 

Fiecare traseu lansează invitația de a participa 

la reactivarea memoriei colective a orașului, 

la redescoperirea și imaginarea lui în viitor. 

Facem împreună exercițiul redescoperirii la pas 

a orașului cu care suntem obișnuiți, dar care 

ne ascunde aspecte nebănuite. Trecem zilnic 

prin anumite locuri, dar oare le și privim, le 

cunoaștem, le înțelegem? 

 

CU BASTONUL 
PRIN BUCUREȘTI

TRASEELE CULTURALE ARCEN
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PE UNDE AM PLIMBAT PÂNĂ ACUM 
BUCUREȘTENII? 
Calea Victoriei, zona Cișmigiu, zona Bucureștilor 

demolați (Izvor, Antim, Calea Rahovei), zona 

Amzei, fostele mahalale Mătăsari, Flămânda, 

Buzești, Pitar Moș, cartierul Armenesc și  

Cartierul Evreiesc.

7 ANI DE TRASEE-CULTURALE 
peste 200 de tururi . peste 40.000 participanți

ÎN 2018, APRILIE-IUNIE . 9 tururi prin 

Cartierul Evreiesc, Calea Moșilor și Cartierul 

Cotroceni . IULIE-SEPTEMBRIE . 7 tururi 

printr-un cartier negustoresc 

 

PARTENERI

Domeniile Sâmburești 

Aqua Carpatica
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NOCTURNELE ÎMBINĂ POEZIA ȘI POEȚII 

CONTEMPORANI cu muzică, voie bună și 

locuri inedite, atrăgând un public divers, care 

nu ezită să revină.

Poezia contemporană vorbește despre viața 

de zi cu zi, despre noi și despre vecinii noștri, 

despre zgomotele străzii și despre surprizele 

cotidiene. Poezia contemporană românească 

se preocupă foarte mult de viața noastră, dar 

n-are un public suficient de larg căruia să-i 

pese de viața ei.

21 NOCTURNE

POEZIE CONTEMPORANĂ
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Proiectul 21 DE NOCTURNE a avut prima ediție 

în 2015 și a crescut de la 3 evenimente inițial 

la 8 în 2017. În fiecare an am invitat poeți noi 

și am îmbunătățit formatul evenimentului, 

introducând pe lângă muzica dintre lecturi, 

momente de dans și teatru. 

Ediția din 2018 va pune accent pe elementele 

de spectacol și va aduce, pe lângă poezia 

contemporană românească, și poezie 

universală. Nocturnele vor avea loc atât 

pe terasa blocului Magheru One, cât și la 

Rezidența BRD-Scena9 (fosta Villa Rodizio,  

str. I.L. Caragiale, nr. 32).

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Magheru One 
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ÎN BUCUREȘTI EXISTĂ 98 DE ZONE 

CONSTRUITE PROTEJATE care cuprind mare 

parte din identitatea arhitecturală și urbanistică 

a orașului. Ele sunt protejate, însă, doar pe 

hârtie, pentru că nu se știe nimic nici despre 

conținutul lor, nici despre starea lor actuală. 

Aici, în doar 14% din suprafața Bucureștiului, se 

distruge cel mai mult prin demolare, mutilare 

sau construire anapoda. Numai că putem 

observa aceste lucruri doar punctual. Nu 

există nicio sursă, oficială sau neoficială, care 

se prezinte situația detaliată și să ofere o bază 

statistică pentru formularea unor măsuri de 

protecție și dezvoltare. 

CATALOG 
BUCUREȘTI

PATRIMONIUL ORAȘULUI CATALOGBUCUREȘTI va aduce toate 

informațiile necesare despre toate imobilele 

din zonele construite protejate într-un singur 

loc, pe o platformă  interactivă pe care oricine, 

de la autorități la simpli locuitori, s-o poată 

folosi pentru documentarea și justificarea 

intervențiilor arhitecturale și urbanistice, cât și 

pentru îmbunătățirea legislației cu privire la 

patrimoniu.

Proiectul urmărește să aducă împreună în 

jurul acestei cercetări experți în arhitectură, 

patrimoniu și urbanism, producătorii și 

distribuitorii de materiale de construcții, 

dezvoltatorii imobiliari, autoritățile locale, 

proprietarii și locuitorii din zonele protejate, 

activând întreaga comunitate.

Împreună vom găsi soluții pentru protejarea 

și dezvoltarea zonelor protejate din București 

într-un mod armonios.
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ÎN 2018

o platformă interactivă . 6 întâlniri cu 

comunitatea anual . 10-15 sesiuni de 

inventariere . 30 de experți și 100 de voluntari 

implicați . noi parteneriate instituționale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

INP 

OAR 

Institutul Francez 

UAIM
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ÎN FIECARE AN ÎN AJUN DE SÂNZIENE, 

în seara de 23 iunie, ARCEN organizează în 

frumoasa grădină interioară a Școlii Centrale 

un eveniment dedicat literaturii fantastice a lui 

Mircea Eliade prin care sărbătoarea populară a 

Sânzienelor a stârnit interesul în mediul urban.

 

NOAPTEA DE 
SÂNZIENE

EVENIMENTE
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La Sânziene se înjumătățește anul, iar la miezul 

zilei Soarele joacă pe cer. E ziua în care vara 

începe să dea înapoi, iar cucul amuțește, căci 

a cântat neîntrerupt trei luni. În dimineața de 

Sânziene fetele se spală goale în rouă pentru a 

fi drăgăstoase. Sânzienele sunt și o sărbătoare 

a iubirii, e ziua în care e bine să faci dragoste, 

căci Sânzienele aduc bucurie și rod celor care 

1000 de participanți anual . lectură din Mircea 

Eliade . tradiții populare . muzică și dans

  

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Școala Centrală

le serbează. La Sânziene păsările se jelesc 

căci începe vara să dea spre iarnă. Bărbații 

dau flori fetelor, căci de Sânziene, florile și tot 

câmpul încep să dea-napoi. Sânziana umblă în 

această zi, cea mai lungă din an, pe de-asupra 

pământului, cântă și dansează, însoțită de zâne 

tinere fecioare, purtând toate cununi de flori 

pe cap și spice de grâu.
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ÎN 2008 ECHIPA ARCEN A ORGANIZAT 

expoziția „Școala Centrală — Trecutul care 

obligă”, o expoziție manifest, urmată de o 

conferință de presă care lansa în spațiul public 

blocajul programului BEI — Banca Europeană 

de Investiții pentru consolidarea și restaurarea 

monumentului istoric categoria A Școala 

Centrală cu 6 milioane de euro, alocați, dar 

blocați din cauze juridice încă din anul  

2004-2005. 

În urma presiunii publice produse de echipa 

ARCEN, în 2010 a început șantierul de la 

Școala Centrală, finalizat în 2012. Din 2012 și 

până în prezent, ARCEN organizează în fiecare 

an evenimentul „Noapte Albă la Pensionatul 

Domnesc de Fete” în cadrul Nopții Muzeelor, 

punând în valoare un monument istoric 

important, reper urban al zonei istorice Icoanei 

și transformând un spațiu inaccesibil publicului 

în spațiu de vizitare și expunere.

NOAPTEA  
MUZEELOR  
LA ȘCOALA  
CENTRALĂ

EVENIMENTE



NOAPTEA MUZEELOR

ARCEN PORTOFOLIU 2018

13

Din 2017 am conectat evenimentul de la 

Școala Centrală cu activarea, în aceeași noapte, 

a Rezidenței BRD-Scena9 din apropiere cu 

intenția de a arăta potențialul cultural al zonei 

Icoanei. Vizitând ambele spații, participanții au 

umplut de viața străzile Icoanei și I.L. Caragiale. 

În 2018, rețeaua de spații conectate în această 

zonă se extinde mai mult în cadrul proiectului 

Cartierul din Centru.

TEMA NOPȚII ÎN 2018: COMUNITATEA 

7000 de participanți . premiere artistice 


