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ARHIVA PENTRU ETICHETA: FUNDATIA ART ENCOUNTERS

Proiectul Artiști Români în prim-plan
dechide ediția a patra a Bienalei Art
Encounters/FOTO
25 ianuarie 2021 în Cultura de Marcel Hoster

Fundația Art Encounters din Timișoara va lansa cea
de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters prin

Opinii, Zâmbete amare

Vom avea şi stadion
şi sală polivalentă,
dar ce facem cu
ele? Sportul de
performanţă,
“cenuşăreasă”
administraţiei Fritz?

intermediul proiectului ”Artiști români în prim-plan”.
Acesta se va desfășura în perioada 25-30 ianuarie,
online pe Facebook și pe website-ul Art Encounters.
Publicul îi va putea cunoaște pe curatorii acestei
ediții, Mihnea Mircan și Kasia Redzisz, dar și pe…
Etichete: fundatia art encounters, Landscape in a Convex
Mirror”, ovidiu sandor

Lucrările unui mare cineast german,
Harun Farocki, expuse în premieră la
Timișoara
21 septembrie 2020 în Cultura de Daniela Stoian

Lucrările realizate de Harun Farocki, unul dintre cei
mai importanți cineaști germani vor fi expuse la

25 ianuarie 2021 de Ino Ardelean

Peste trei ani, în 2024,
Timişoara va avea, în
sfârşit, un nou stadion. Cel
puţin aceasta este
promisiunea preşedintelui
Consiliului Judeţean, Alin
Nica, acesta adăugând că
noul stadion va fi ceva
deosebit, inclusiv din
punct de vedere cromatic,
culorile alb-violet fiind
predominante. Adică
vechile culori ale lui Poli,
clubul care tot în acest an
îşi…

în cadrul unui eveniment organizat de
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastrăTimişoara
pe
debanat.ro
utilizăm fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea
Art Encounters și Centrul Cultural German
butonului „Am înțeles”,Fundația
sunteți
de
acord
cu stocarea cookie-urilor primare și terțe.
Timișoara. Evenimentul are loc în perioada 1 – 31
Mai multe informații
găsiți în secțiunea Politica de Confidențialitate
octombrie 2020. Realizată cu sprijinul unor instituții de
renume,
precum Goethe
Harun Farocki GbR
Citeşte tot articolul
Am
înțeles
PoliticaInstitut,
de cookie-uri
și…

https://debanat.ro/stiri-despre/fundatia-art-encounters

1/11

26/01/2021

fundatia art encounters Archives - deBanat.ro - spune realitatea!

Etichete: centrul cultural german timisoara, fundatia art
encounters, Harun Farocki

Citeşte şi următoarele
articole de acelaşi autor:
Războiul de trei zile al

Bienala Art Encounters Timişoara a
primit Înaltul Patronaj al Președintelui
României
06 mai 2019 în Cultura de Marcel Hoster

“capetelor umflate”
din PNL
„Noul PSD”, la fel ca
„vechiul PSD”. Nu a
putut scăpa de tutela

Una dintre cele mai de succes acţiuni culturale din

lui „Felix” Voiculescu

Timişoara ultimilor ani, Bienala Art Encouters, a

Desemnarea

primit, luni, Înaltul Patronaj al Președintelui României

prefecţilor: PNL,

pentru ediţia 2019. Acordarea recunoaşterii a fost

baronizare cu

anunţată, la Primăria Timişoara, de către Sergiu

premeditare

Nistor, consilier prezidențial la Departamentul Cultură,
Culte şi Centenar. Pentru a treia oară prezentă în
viaţa culturală a…
Etichete: bienala Art Encounters, fundatia art encounters,
Inaltul Patronaj, presedintele Romaniei

O altfel de istorie. România în
cartografia europeană prezentată la
Bastionul Theresia

Klaus Vaterland, Opinii

Noroc cu masca.
Dominic Fritz,
mușcat de fund de
mai mulți „flămânzi”
din Timișoara

04 decembrie 2018 în Cultura de Dana Popa

Muzeul Național al Banatului și Fundația Art
Encounters îi invită pe timișoreni la expoziția „Hartă și
Teritoriu. România in Cartografia Europeană sec. XV
– XIX”, ce se va desfășura la Bastionul Theresia, în

23 ianuarie 2021 de Eugen Sasu
7 decembrie
2018 –fișiere
28 februarie
Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastrăperioada
pe debanat.ro
utilizăm
de tip 2019.
cookie. Prin continuarea
navigării pe site sau prin apăsarea
va avea
loc joi,
6 decembrie, primare
de
butonului „Am înțeles”,Vernisajul
sunteți deexpozitiei
acord cu
stocarea
cookie-urilor
și
terțe.
adevărat, mai mulți
la ora 18.00.
reunește…
Mai multe informații
găsiți Expoziția
în secțiunea
Politica de ConfidențialitateEtimișoreni
au fost nevoiți
să
se
programeze
la
Etichete: bastion theresia, fundatia art encounters, muzeul
Am
înțeles Politica de cookie-uri
vaccinare în alte centre
national al banatului, Romania in cartografia europeana

https://debanat.ro/stiri-despre/fundatia-art-encounters
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Timișoreanul Ovidiu Șandor, desemnat
Comisar General Europalia pentru
România
24 octombrie 2018 în Cultura de Ioana Toma

Fondatorul Art Encounters, timișoreanul Ovidiu
Șandor, a fost desemnat Comisar General al părții

vecine. Sânnicolau Mare,
Deta, Lipova, Caransebeș,
Oravița, Moldova Nouă,
Chișinău Criș sunt printre
centrele ce vor fi vizitate
de timișoreni într-un
adevărat turism medical la
finalul acestei ierni. Prins
cu probleme importante
la…

române pentru Festivalul Internațional de Arte
Europalia 2019, la care România are statut de țară

Citeşte tot articolul

invitată.
Etichete: festivalul europalia comisar pentru romania,

Citeşte şi următoarele

fundatia art encounters, ovidiu sandor timisoara

articole de acelaşi autor:
Liderul de sindicat

Se cauta artisti rezidenti la Bienala Art
Encounters
09 august 2017 în Cultura de Cristina Tomescu

poartă întotdeauna
mască
Cacealmaua PSD.
Cum și-au bătut joc

Fundația Art Encounters a deschis competiția pentru

niște șmecheri de

ultimul său program de rezidențe artistice din 2017,

milioane de

care va coincide cu perioada de desfășurare a

pensionari

bienalei Art Encounters. Cel care va fi desemnat

Femeia cu barbă sau

câștigător va putea afla, chiar de la sursă, ce îți

loteria „meritocrației”

trebuie ca să ajungi la Tate Modern Londra sau
Centre Pompidou.
Etichete: art encounters, artist rezident, bienala, fundatia
art encounters, rezident, Timişoara

PRIETENII NOȘTRI
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Facebook, prin care aduce
tot felul de acuze actualei
administraţii, cele mai
recente ţinând de…
Citeşte tot articolul

Citeşte şi următoarele
articole de acelaşi autor:
Încă una… şi s-au
făcut şapte. O nouă
apariţie editorială
marca Maria Grapini.
Acum, alături de
“filoputinistul” Nicoale
Ţăran
Ce ne mai distrăm!
Vorbeşte Şoşoacă
Jurnal de campanie
(7) Parlamentarii de
Timiş de care ne
despărţim,
parlamentarii care
continuă

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe debanat.ro utilizăm fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea
butonului „Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe.
Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidențialitate
Am înțeles Politica de cookie-uri
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deBanat.ro
22.771 aprecieri

Îmi place Pagina

Opinii, Ziaristu' de terasă

Primul hater al
Timişoarei, Nicolae
Robu, enervat pe
“promisiunile
mincinoase” ale lui
Dominic Fritz. Ce
promitea candidatul
Robu în 2012

22 ianuarie 2021 de Ziaristul de
(pe) terasa

Dintr-un mare inamic al
haterilor Nicolae Robu a
devenit, indiscutabul, cel
mai prolific hater al
Timişoarei. Neacomodat
încă cu banca de rezerve,
acolo unde l-au trimis
timişorenii, zilnic, dacă nu
chiar de două ori pe zi, el
produce postări pe

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe debanat.ro utilizăm fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea
butonului „Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe.
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Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe debanat.ro utilizăm fișiere de tip cookie. Prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea
butonului „Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare și terțe. ARHIVA
Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidențialitate
Am înțeles Politica de cookie-uri
ianuarie 2021
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COMENTARII RECENTE

Boomer la Noroc cu
masca. Dominic Fritz,
mușcat de fund de mai mulți
„flămânzi” din Timișoara
Nelu la Primarii se schimbă,
gunoaiele rămân. Mizerie
stradală ca-n vremea lipsei
contractului de
salubrizare/FOTO
sdgbvregb la Primarii se
schimbă, gunoaiele rămân.
Mizerie stradală ca-n
vremea lipsei contractului
de salubrizare/FOTO
reagerg la Fritz ne anunță
că avem de așteptat:

Pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe debanat.ro utilizăm fișiere de tip cookie. Prin continuarea
navigării
penoisite sau prin apăsarea
Timișoara nu
primește
butonului „Am înțeles”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor primare șifluxuri
terțe.de vaccinare până pe
Mai multe informații găsiți în secțiunea Politica de Confidențialitate 8 februarie
victoraggio la Vom avea şi
Am înțeles Politica de cookie-uri
stadion şi sală polivalentă,
https://debanat.ro/stiri-despre/fundatia-art-encounters
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dar ce facem cu ele?
Sportul de performanţă,
“cenuşăreasă” administraţiei
Fritz?
@BTS la Vom avea şi
stadion şi sală polivalentă,
dar ce facem cu ele?
Sportul de performanţă,
“cenuşăreasă” administraţiei
Fritz?
Bilanţ național
coronavirus în ultimele 24
de ore - Stiri24PLUS la
Bilanţ coronavirus. 1.551 de
infectări şi 65 de decese, în
ultimele 24 de ore
Anamaria la Alin Nica nu
este de acord cu decizia de
menținerea carantinei la
Dumbrăvița/Update. Se
revoltă şi primarul Horia
Bugarin
Noile fluxuri de vaccinare
nu se vor deschide până
pe data de 8 februarie Banat NEWS la Fritz ne
anunță că avem de
așteptat: Timișoara nu
primește noi fluxuri de
vaccinare până pe 8

februarie navigării pe site sau prin apăsarea
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