
INVITAȚIE



Uniunea Arhitecților din România, 
Sucursala Sibiu, vă invită la: 

INAUGURAREA OFICIALĂ A „CENTRULUI DE
CULTURĂ ARHITECTURALĂ”

din Sibiu – Piața Mică nr. 24 –
Pasajul spre Piața Aurarilor –

ce va avea loc JOI, 
31 OCTOMBRIE 2019,

ORA 17:00.
Acest eveniment important în viața Breslei 
arhitecților sibieni va cuprinde:
· Prezentarea sediului restaurat, aflat în 
clădirea-monument de secol al XV-lea, o 
lucrare de echipă a arhitecților specializați 
pe imobile clasificate, împreună cu firme 
specializate pe restaurări și cu firme de 
echipamente, finisaje și mobilier adecvate 
clădirilor istorice;
· Vernisarea expoziției de pictură „Întâlnire 
cu orașul” al  Arhitectei Cristina Țurlea;
· Lansarea cărții „Înnebunește-i!”, un roman 
polițist de strictă actualitate românească, în 
prezența autorului, Stelian Țurlea.

„CONFLUENȚA ARTELOR" - Primul Centru de 
Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților 
din România, de la Sibiu,  va fi gazda 
manifestărilor arhitecturale și ale artelor cu 
care se înfrățește: seri culturale, expoziții, 
conferințe ale arhitecților cu prezentări 
foto-v ideo,  a le  art i ș t i lor  p last ic i ,  
muzicienilor și literaților din Sibiu și din 
întreaga țară. Este rezultatul unui efort 
permanent al conducerii breslei arhitecților, 
de a contribui la INTEGRAREA ARTELOR, 
pentru asanarea spirituală a societății 
noastre, începând cu asigurarea COEZIUNII 
CREATORILOR  din toate breslele !

VĂ AȘTEPTĂM CU TOATĂ BUCURIA !



Expoziția, care va fi deschisă în perioada 1-
30 noiembrie 2019, la Centrul de Cultură 
Arhitecturală din Sibiu, adună sub titlul 
„Întâlnire cu orașul” o parte din tablourile 
recente ale arhitectei Cristina Țurlea. 
Picturile surprind pe pânză peisaje urbane în 
diferite anotimpuri, în diferite momente ale 
zilei, în tehnici diferite. Pe lângă alte nouă 
expoziții personale, Cristina Țurlea a 
participat la mai multe expoziții de grup în 
țară și străinătate.

Concomitent cu vernisajul, va avea loc 
lansarea romanului polițist „Înnebunește-i!”, 
de Stelian Țurlea, apărut la Editura Crime 
Scene Press. Unul dintre comentatorii 
cărților autorului, George Arion, el însuși 
autor de romane polițiste, scrie pe coperta a 
patra: „Cărțile polițiste ale lui Stelian Țurlea 
oferă o imagine parțială a creației sale de 
prozator. Dar intențiile sale sunt limpezi - 



scriitorul dorește să ne ofere o radiografie cât 
mai completă a realității în care trăim. 
Atunci când opera va fi gata, vom avea în fața 
ochilor o imagine complexă și tulburătoare a 
vremurilor noastre, deloc edulcorată, din 
moment ce în fiecare zi se întâlnesc 
emblemele fărădelegii – trafic de droguri și 
de carne vie, corupție la cel mai înalt nivel, 
șantaj, asasinate, și multă, multă minciună.”
O carte de strictă actualitate, cu un text 
trepidant.
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