
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Expoziția „Arhitectura Interbelică a Bucureştiului şi Regalitatea” la Opera Națională București 

 

Centrul de Excelenţă în Arhitectură, Arte şi Audiovizual (C.E.A.A.A.) şi partenerii săi, împreună cu 

Opera Naţională Română din Bucureşti, Muzeul Național Peleș, O.A.R. Bucuresti, prezintă proiectul 

expoziţional "Arhitectura Interbelică a Bucureştiului şi Regalitatea",  sub auspiciile Familiei Regale 

a României, eveniment realizat şi dedicat cu ocazia Centenarului Regelui Mihai, a Centenarului 

Operei Române şi a împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Ordinului Arhitecţilor din România.            

 

Expoziţia pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul 

european. Aceasta va fi deschisă publicului larg în perioada 21 octombrie – 21 noiembrie 2021, la 

Opera Naţională București. Accesul la expoziție se realizează la spectacolele din repertoriu sau în 

cadrul tururilor ghidate. Pentru programare tur ghidat este necasar să trimiteți un mail la 

bilete@operanb.ro  

 

În 2017, 2018 şi 2019 expoziţia a fost itinerată în Europa: Bruxelles – Belgia, Barcelona – Spania, 

Stockholm – Suedia, Londra – Marea Britanie dar și în România: la Palatul Suțu –Muzeul 

Municipiului București, la Castelul Pelișor – Muzeul Național Peleș și la Palatul Regal – Muzeul 

Naţional de Artă., Muzeului Naţional al Ţăranului Român. 

 

Expoziția „Arhitectura Interbelică a Bucureştiului și Regalitatea”, semnată de dr. arh. Luca Matei 

Stoian, are un conținut complex și de maxim interes pentru publicul larg și cuprinde panouri de 

fotografie de arhitectură modernă, edificii relevante pentru arhitectura modernistă a Capitalei din 

perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est – europeană cu cele mai numeroase 

monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. 

 

„Pentru arhitectură bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități 

pe care nici o altă capitală din estul european nu a cunoscut-o. 

Luca Matei Stoian este, aşi putea spune, un discipol al meu,  reprezentantul unei generații tinere de 

arhitecţi extrem de promiţătoare, foarte europene, pe care l-am descoperit cu ani în urmă, un 

cunoscător admirabil al arhitecturii europene, interbelice mai ales, căruia îi datorăm punerea în  

lumină a extraordinarei arhitecturi românești interbelice, din timpul lui Carol al II-lea în legătură 

cu Italia. 

Ceea ce a reuşit arhitectul Luca Matei Stoian, este să realizeze o expozitie absolut remarcabilă, cu o 

deschidere de orizonturi şi ea absolut remarcabilă. Este o expozitie foarte bună, bine făcută, prin 

text şi fotografiile ei descoperim o lume întreagă a arhitecturii modern Romaneşti pe care noi o 



 
 

 

ignorăm şi nu ştim deseori că avem una din arhitecturile moderne cele mai bune din Europa. În ori 

ce caz, lui Luca Matei Stoian îi datorăm această deschidere, care nu contează numai pentru istoria 

arhitecturii ci contează pentru întreaga istorie a culturii Româneşti.” Academician Răzvan 

Theodorescu, Viceprședintele Academiei Române, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și 

Audiovizual a Academiei Române 

 

„La 25 octombrie 2021 se împlinesc 100 de ani de la nașterea ultimului suveran al României, Mihai 

I, pe care Muzeul Național Peleș îl omagiază într-un mod special, prin organizarea expoziției 

Centenar. Regele Mihai I și prin editarea unui frumos album biografic, care vine să pună în valoare 

un prețios material iconografic, în mare parte inedit.”  Dr. Narcis-Dorin Ion, Manager Muzeul 

Național Peleș 

 

„Cu acestă ocazie Centrul de Excelenţă în Arhitectură, Arte şi Audiovizual (C.E.A.A.A.) în 

parteneriat cu Muzeul Național Peleș, în cadrul expoziţiei „Arhitectura Interbelică a Bucureştiului 

și Regalitatea” prezintă o imagine a destinului ultimului nostru suveran, prin recursul la fotografii 

de epocă cu Regelui Mihai I. În acest an aniversar al Operei Naționale București îmi amintesc cu 

emoție momentele în care împreună cu regretatul domn Mihai Stephanescu, nepotul compozitorului 

și Fondatorul Operei Române ne gândeam, plănuiam, cum vom sărbători o suta de ani de la 

Instituționalizarea Operei. Speranțele de atunci s-au concretizat în acest an, prin urmare dorim încă 

un secol de glorii Operei Naționale București și tuturor celor care se află în slujba ei, manageri, 

artiști, și spectatori și mai ales profesori și compozitori! La mulți ani Operei din România, La mulți 

ani Opera World!” Doru Gogulancea, Romanian Opera Fans 

 

Cu această ocazie dorim să mulțumim, pentru sprijinul acordat, partenerilor noștri: Opera Naţională 

Bucureşti, Muzeul Național Peleș, O.A.R. Bucuresti, Igloo Media, National TV, Casa Memoriala 

Compozitor George Stephanescu, Didaskalia, Crama Rotenberg, Regata, Centrul Cultural Judetean 

Arges, Romanian Opera Fans- Doru Gogulancea, dar și sponsorilor noștri: VISION FARMA TRADE 

SRL, CATENA, Lucas & Partners Architecture Studio, M.N.G. ART S.R.L., GLULAM S.A., 

GIP.S.R.L. Ne exprimăm gratitudinea tuturor colaboratorilor și instituțiilor de prestigiu din țară și 

străinătate, care au susținut cu profund interes acest proiect cultural. 

 

Parteneri media Opera Națională București: Radio România Cultural, Radio România Muzical, 

Forbes România, RFI România, Romantic FM, Radio Seven, Radio Itsy Bitsy, România TV, Zile și 

Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Marea Dragoste, Leviathan, 

Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, Revista Timpul, 9am.ro., Kudika, Garbo, Ballet 

Magazine, Mediatrust  

 


