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Oradea, gazdă a adunării

generale anuale a Rețelei

orașelor Art Nouveau

Între 6 și 8 mai 2019, Oradea găzduiește adunarea
generală din acest an a Rețelei orașelor Art
Nouveau (Réseau Art Nouveau Network  – RANN), al
cărei partener este din anul 2011. Cu această
ocazie, marți, 7 mai, în Sala Mare a Primăriei a avut
loc o conferință de presă, la care au participat
Theo Huguenin-Elie, președintele RANN, Anne-Lise
Alleaume, coordonatorul rețelei, Philippe Thiery,
secretarul general al organizației, din partea
Primăriei Oradea �ind prezenți viceprimarul Florin
Birta, Adriana Lipoveanu, director adjunct al
Instituției Arhitectului Șef Angela Lupșea

E ziua lui Moise 
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LPG - 2.71 RON

Grand
Hotel

Astoria****
www.astoriaoradea.ro

Oradea, Teatrului u 1-2

Tel: +40 259 430 508

Hotel Atlantic****

Motorină - 401.6 FT

LPG - 234.1 FT

Hotel

Obester****
str. Péter�a nr. 49, 

Tel.: +36 52 696 161, 

www.hotelobester.hu 

Grand Hotel

Instituției Arhitectului Șef, Angela Lupșea,
directorul executiv al Fundației de Protejare a
Monumentelor Istorice Bihor și Ramona Novicov,
consultant științi�c în cadrul Fundației de
Protejare a Monumentelor Istorice Bihor.

„După cum știți, din 2011 Oradea a fost acceptat să devină
partener în Rețeaua orașelor Art Nouveau, la inițiativa
Primăriei municipiului Oradea, împreună cu Fundația de
Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor. Membrii
și partenerii rețelei însumează 22 de instituții din 16 țări, din
care 12 sunt în Uniunea Europeană, ceea ce ne face să �m
mândri că facem parte din această rețea exclusivistă Art
Nouveau”, a spus viceprimarul Florin Birta în deschiderea
conferinței.

La rândul său, Theo Huguenin-Elie, președintele RANN, a
prezentat membrii echipei care l-au însoțit la vizita din
Oradea, oferind, de asemenea, detalii despre Rețeaua orașelor
Art Nouveau, care în acest an sărbătorește 20 de ani de
existență, precum și despre curentul Art Nouveau în general și
cel orădean în special.

„Art Nouveau-ul din Oradea exprimă practic toate stilurile
existente în cadrul acestui curent: lovitura de bici, geometricul
și vernacularul. Este prima particularitate excepțională
existentă la Oradea. Cea de a doua particularitate excepțională
pe care am găsit-o la Oradea este densitatea. Ce ne-a frapat la
Oradea este faptul că nu putem să facem doi-trei pași fără să
ne întâlnim cu acest stil Art Nouveau. Am dori să subliniem
faptul că la Oradea există o mare provocare pentru anii
următori, cea referitoare la partea de restaurare, respectiv
conservarea acestui patrimoniu. Am dori pe de altă parte să
mulțumim Primăriei municipiului Oradea pentru sprijinul pe
care îl acordă în restaurarea acestui patrimoniu”, a spus Theo
Huguenin-Elie, președintele RANN, subliniind în același timp
rolul calitativ și științi�c pe care îl are Municipiul Oradea în
cadrul rețelei.

De asemenea, președintele RANN a prezentat detalii privind
două evenimente pe care le organizează rețeaua: o conferință
internațională care va avea loc în perioada 29-30 noiembrie
2019 la Bruxelles și concursul anual de fotogra�e, care a fost
lansat săptămâna trecută și care se va încheia în data de 10
iunie, având ca temă scări în stil Art Nouveau (Art Nouveau
Staircases).
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www.hotelatlantic.ro

Oradea, Iosif Vulcan u 9

Tel: +40 359 172 263

Hotel

Ramada****
www.ramadaoradea.ro

Oradea, Calea Aradului 9,

Tel: +40 359 403 333

Hotel

Continental Forum****
www.continental-forum-

oradea.continentalhotels.ro 

Oradea, Aleea Ștrandului u 1

Tel: +40 372 598 800

Restaurant Allegria
www.lallegria.ro

Oradea, str.Republicii 33

Tel: +40 359 449 899

Restaurant Cyrano
www.facebook.com/Cyrano2004

Oradea, str. Republicii 7

Tel: +40 728 284 722

Restaurant Rosecas
www.rosecas.ro  

Aranybika***
Debrecen, str. Piac 11-15

Tel: +36 20 363 6121

www.hotelaranybika.com

Hotel

Divinus*****
Debrecen, Bld. Nagyerdei 1, 

Tel: +36 52 510 900

www.hoteldivinus.hu 

Hotel

Lycium****
Debrecen, str.Hunyadi 1-3.

Tel: + 36 52 506 600,

www.hotellycium.hu

Látóképi csárda
Debrecen-Látókép, Külterület 99.,  

Tel: +36 52 414 477,

pe facebook: Latokepi csarda

Paripa
Csárda
Debrecen,

Pac Tanya

43

Tel: +36 52 534 801

www.paripacsarda.hu

Play Pub House Étterem
Debrecen, Szent Anna u. 14,

Tel: +36 70 940 0140

În ceea ce privește Adunarea generală, în cadrul acesteia se
vor discuta probleme administrative și planul de activități ale
organizației, precum și aderarea unor posibili membri,
instituții sau orașe la rețea. Un alt oraș din România cu care se
poartă cele mai avansate discuții în acest sens este Timișoara.

În perioada 2017-2019 Oradea a inițiat și a depus un proiect
în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea,
având ca obiectiv protecția și promovarea sustenabilă a
moștenirii culturale Art Nouveau în regiunea Dunării. În cadrul
acestui proiect, anul trecut, pentru prima dată au fost
organizate Zilele Art Nouveau în Oradea. În acest an
municipalitatea va organiza a doua ediție a evenimentului,
care va avea loc între 15-16 iunie.

  „Vom începe o campanie de promovare pentru Zilele Art
Nouveau. Din păcate nu putem să o ținem în 10 iunie, așa cum
am ținut-o anul trecut, 10 iunie �ind Ziua Mondială declarată
Art Nouveau, din cauza unui alt eveniment care a fost
plani�cat de Municipiul Oradea încă de anul trecut. Vor �
evenimente spectaculoase, cel puțin la nivelul celor de anul
trecut. Nu dorim să dezvăluim încă amănuntele �indcă vrem să
constituie o surpriză”, a spus d-na director Adriana Lipoveanu.

În cadrul acestei rețele, Oradea bene�ciază de vizibilitate prin 
imagini care sunt prezentate pe site-ul www.artnouveau-
net.eu, mediatizarea evenimentelor Art nouveau din Oradea,
schimburi între specialiștii Art Nouveau, posibilitatea de a
participa și de a susține prelegeri la conferințele din cadrul
proiectelor Art Nouveau, posibilitatea găzduirii la Oradea a
unor expoziții internaționale și multe alte posibilități care pun
în valoare Art Nouveau-ul orădean.

„Oradea este singurul oraș din România partener în Rețeaua
Art Nouveau și totodată, suntem primul oraș din România care
vom deschide un muzeu Art Nouveau care în acest moment se
reabilitează pe fonduri europene”, a spus viceprimarul Florin
Birta.
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