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 EEEXXXPPPOOOZZZIIIŢŢŢIIIEEE   DDDEEE   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIIIII   ŞŞŞIII   CCCAAARRRIIICCCAAATTTUUURRRĂĂĂ   

«««   FFFEEERRREEESSSTTTRRREEE   NNNOOORRRVVVEEEGGGIIIEEENNNEEE      &&&.........      UUUMMMOOORRR   »»»   

«««   NNNOOORRRVVVEEEGGGIIIAAANNN   WWWIIINNNDDDOOOWWWSSS   &&&.........   HHHUUUMMMOOORRR   »»»      
 

VERNISAJ:  miercuri 19 iunie 2019, 17,30 H 
Galeria de expoziţii a UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMANIA 

 

 

Miercuri, 19 iunie 2019, orele 17,30, la sediul Uniunii Arhitecţilor din 
Romania – str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, Bucureşti, va avea loc 

vernisajul expoziţiei de fotografii şi caricatură « FERESTRE NORVEGIENE & UMOR» 

(NORWEGIAN WINDOWS & … HUMOR”) -  autori : Teodora-Gabriela SANDU şi  arh.  
Marin CREŢU - CREM. 

 

Lucrările fotografice sunt realizate în toamna anului 2018, în Norvegia - Insulele 
Lofoten, un colţ de rai care ar putea fascina pe orice călător prin frumuseţea 

transformată de zei în fiecare moment al lumii într-o veritabilă operă de artă. Casele 

fără garduri, ferestrele fără perdele în spatele cărora lumina este aprinsă mai tot 
timpul, simplitatea şi culoarea, natura şi relieful care sunt veritabili maeştri scenografi 

ai unor tablouri unice de care călătorul se va îndrăgosti din prima clipă în care va păşi 

pe acest tărâm de vis.   

 
Umorul care « însoţeşte » ferestrele, prin caricaturile « lui CREM », creionează 

teme variate, majoritatea fiind realizate fără cuvinte, iar unele fiind prezentate la 

diverse concursuri internationale de profil. Evenimentul expozitional va reaminti 
publicului fructuoasa colaborare a lui CREM la revista « URZICA » şi la alte publicaţii 

de profil încă din 1968.  

 
Atât afişul expoziţiei, cât şi pliantul realizat pentru acest vernisaj (ataşat), 

precum şi materialul publicitar aferent, vă pot oferi împreună câteva amănunte vizuale 

şi informative cu privire la eveniment. Expoziţia va fi deschisă în perioada 19-26 
iunie 2019, zilnic între orele 11.00 - 17.00. 

 

Expoziţia a fost realizată cu sprijinul nepreţuit al Uniunii Arhitecţilor din 

România şi al Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucureşti, exprimându-ne întreaga 
noastră recunoştinţă pentru deschiderea acestora manifestată pentru realizarea unor 

evenimente culturale deosebite. 

 
Aşadar vă asteptăm cu drag să petreceţi câteva clipe frumoase şi să călătoriţi  pe 

« Calea Nordului »... Norway... însoţiţi de umor,  într-o atmosferă prietenoasă la 

expoziţia  « FERESTRE NORVEGIENE & ... UMOR ». 
 

VĂ ASTEPTĂM  LA  EVENIMENT! 
             

        S.G.T. 2019  
* v-am fi recunoscători dacă aţi promova acest eveniment atât ca ştire culturală cât şi vizual pe site,  prin 
imaginea afişului expoziţiei. 


