Vineri, 6 octombrie 2017, ora 17.00 a avut loc, la Bastionul Theresia în Timișoara, în cadrul celui deal doilea modul din cadrul secțiunii trei a programului (re)START! Practici de restaurare, evenimentul
“Artist Talk”, care a prilejuit o întâlnire-eveniment pe probleme de intervenții urbane (urban design) în
zonele istorice, cu prof.dr.arh. Michele Molè (IT) și prof. dr. arh. Dorin Ștefan (RO).
Michele Molè este fondatorul și Directorul Creativ al NEMESI (1997). Nemesi Studio este o firmă de
proiectare arhitecturală și urbană cu o abordare riguroasă, dar mereu deschisă noilor provocări. Arhitectura
Nemesi provine dintr-o cercetare aprofundată și continuă a formelor de exprimare contemporane,
combinată cu un studiu atent al introducerii contextului de referință în dialog cu teritoriul înconjurător.
Michele a absolvit Universitatea ”La Sapienza” din Roma. A obținut doctoratul în Teoria Arhitecturii
Contemporane, cu teza ”Proiectul diferenței: semnificația în design-ul contemporan”. A fost profesor al
laboratorului de design la Facultatile de Arhitectură Ludovico Quaroni și Valle Giulia din Roma, precum și la
Universitatea din Ferrara. Predă regulat la universități și instituții culturale. Odată cu cercetarea și testarea
noilor tendințe arhitecturale, i-au fost acordate o serie de premii printre care se numără Medalia de Merit
pentru Cultură și Artă a Președinției Republicii Italiene.
Dorin Ștefan este absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (1975). În 1979
devine asistent universitar la catedra de proiectare a aceleiași universități, lucrând în același timp și în
cadrul Centrului de Proiectare. Între 1979-1989 a desfășurat o activitate de proiectare în asociație cu
arhitectul Emil Barbu Popescu. Este membru fondator al Societății Arhitecților Români și doctor în
arhitectură cu teza „Privire asupra orașului – o încercare de perspectiva post-structuralistă”. Anul 2002 a
fost, poate, o „triplă răsplată”, fiind comisar pentru România la Bienala de Arhitectură de la Veneția,
devenind și profesor universitar și vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România.
La “Artist Talk”a participat, ca invitat si artistul vizual Marius Leonte. Evenimentul a fost moderat
de arh. Raluca Pescar si prof.dr.arh. Radu Radoslav .
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