LUCIAN SANDU‐MILEA
Data nasterii : 25 octombrie 1986
Nationalitatea : român
Adresa : Bd Carol Nr.53, Sector 2, Bucuresti
E‐mail : lucian.sandu.milea@gmail.com
Telefon : 0742537986
EDUCATIE:
[.] 2001‐2005 Liceul de Arta “George Apostu ”, Bacau, arhitectură
[.] 2005‐2012 Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” ‐ Bucureşti,
absolvent arhitectură.
Programe PC : Autodesk AutoCAD Architecture, Autodesk 3d Studio Max , Adobe Photoshop,
Adobe After Effects, Adobe Premiere, Rhino+Grasshopper, Processing.
Limbi straine : Engleza, Franceza ‐ scris vorbit nivel mediu .
ACTIVITATEPROFESIONALA
[] 2010 Cofondator platforma de prezentari tridimensionale de arhitectura
www.Pre‐view.ro ;
[] 2011 Octombrie‐Decembrie , Intern‐Arhitect practica profesionala , SYAA,
Bucuresti ;
[ ] 2012 iunie‐prezent, Cofondator Carol 53 ‐ program pilot ce urmareste
revitalizarea unui monument de arhitectura si creearea unui cadru neutru în care par?i divergente
sau convergente ale societă?ii î?i pot confrunta ?i dezbate ideile, redefini comunicarea între acestea
?i contura noi raporturi între genera?ii, ocupa?ii ?i interese în scopul dezvoltării ora?ului ?i culturii
acestuia.
~~ coordonare, organizare evenimente, lucrari de protectie si stoparea
degradarii, PR & social‐media.
~ initiere si organizare Expozitie Banda Desenata noiembrie 2012 ‐ participanti :
SEFEU, Remus Brezeanu ; Dan Raul Pintea ; Bazil Ungerea ; Alexandra Zidariu ; Octav Ungureanu ;

Iulia Burlac ; Andreea Chirica ; Matei Branea ; Akira .
~ initiere sesiune libera de improviatie muzicala “Contrapunct” decembrie 2012;
~ initiere si organizare expozitie Street‐Art in cadrul NAG ‐ “Zona de Zbor” ‐
participanti : SP.SH, Lumin, Creaturi Dragute, Raid, Mist, Roq, .
<<<<<<www.facebook.com/casacarol53;
<<<<<<casacarol53.wordpress.com ;
[ ] 2012 iunie, Artist invitat/Coordonator Atelier Street‐Art ”Orasul Posibil”
din cadrul evenimentului
+/‐ Galati, actiune de constientizare a potentialului spatiului urban, editia a II‐a, organizat de
Asociatia Plusminus ;
[ ] 2012 noiembrie, Prezentare proiect Carol 53, coordonator/strategie
Workshop Grădina Boemă ‐Cluj‐Napoca, alaturi de AStA, atelier MASS, , Kallo Angela, Radu Morar,
Septimiu Jugrestan, Silviu Aldea .
[ ] 2013 martie, Cofondator Erfiga ‐ Cluj‐Napoca, Str I.P. Hasdeu nr 74. ‐‐‐
Comunitate de gândire slobodă şi creativă în formare. Pereţi – să poţi expune, spaţiu – să po?i juca,
scenă – să po?i cânta. Un loc să vii ‐ experimental ‐ să te întorci. Sus ?inem creativitatea.
~ initiere si organizare expozitie deschidere spatiu “Încolteste Erfiga” ‐
participanti : Bianca Trifan ; Alexandru Mora; Ada Muntean; Pavel Curagău; Norbert DakoGraff;
[ ] 2014 septembrie , Initiator/coordonator evenimentul „Noaptea Caselor‐
Un circuit al spațiilor domestic-culturale din București.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐https://www.facebook.com/noaptea.caselor/ ---www.nopateacaselor.ro
[ ] 2014 octombrie – Participant la workshopul ‐ Petrila ‐ Regenerarea unui
peisaj industrial – desen si amenajare pe statie de pompe in colaborare cu Ion Barbu si
artistii/arhitectii participanti la workshop. ‐‐ asociatia Plusminus.
[ ] 2015 august – Workshop Petrila – Zilele Patrimoniului industrial – desen
pe podul ce leaga ansamblul minier de oras‐ in colaborare cu Ion Barbu si participantii la workshop .
[ ] 2015 septembrie – Atelier de street‐art Galati, desenul unui perete
impreuna cu Obie Platon, Erps, Imagini ‐organizat de Asociatia Plusminus ;
[ ] 2015 septembrie – Organizare si coordonare eveniment Noaptea Caselor
#2; http://noapteacaselor.tumblr.com/
[ ] 2016 martie ‐iunie ‐‐ Participare la Workshopul ‐ TBI: youth, city and
heritage ‐ Idija – Slovenia , organizarea unei expozitii intr‐o mina de mercur abandonata.
[ ] 2016 iunie ‐‐ Participare la Workshopul – Laborator Braila – B‐LAB,
coordonare si indrumare echipe de studenti si desenarea unui perte in fosta fabrica de bere Muller
EXPOZITII

[ ] 2002 Mai – Expoziţie personala de grafică si pictură, Bibioteca Judeteană
„C.Sturza”, Bacău
[ ] 2004 Martie – Expoziţie grafică, Braşov;
[ ] 2011 Iulie – Participare expozitie colectiva “Inventatorii urbani la Galati
”‐ proiect reACTIV Galati 2050;
[ ] 2011 Decembrie – Expozitie in cadrul deschiderii “The BOLD Squat ‐
Aftermath”, Bucuresti ;
[ ] 2012 Iulie – Participare expozitie colectiva in cadrul deschiderii Carol
53, Bucuresti;
[ ] 2013 Mai ‐‐ Participare expozitie colectiva Gradina Boema in cadru
Zilelor Arhitecturii ‐‐Cluj‐Napoca .
[ ] 2013 Iunie ‐‐ Participare expozitie colectiva Contempora 6 ‐Alchemia,
Bucuresti;
[ ] 2013 Iunie ‐‐ Participare Expoziţie colectivă de artă contemporană @
Parcarea Ciclop, Bucuresti;
[ ] 2013 Iunie ‐‐ Desenarea calcanului de pe strada Arthur Verona in cadrul
Street‐Delivery 2013 ‐ impreuna cu Irlo, Akira, Nae, Lux, Nego;
[ ] 2013 Iunie ‐‐ Desenarea unui perete Gara Nord Train‐Delivery 2013 ‐
impreuna cu Irlo, Akira, Nae, Pisica Patrata, Ada Musat, Sinboy;
[ ] 2014 martie ‐‐ Expozitie „Aglomerari de volume locuite „‐‐ Carol 53;
[ ] 2015 aprile ‐‐ Expozitie grup Entropic erosion: human cityscapes” cu
Razvan Anghelache, Alexandra Baciu, Vlad‐Iulian Fodor, Bianca Ionita, Ana Maistru, Ana
Petrovici‐Popescu, Sever Petrovici‐Popescu, Constantin Rusu ‐‐ Carol 53;
[ ] 2015 Octombrie ‐‐ Expozitia "Camuflarea luminilor la orașe" ‐Carol 53‐‐
din cadrul evenimetului Art on Display ‐impreuna cu Octav Avramescu.
[ ] 2015 Noiembrie – Expozitie Robii lui Dumnezeu ‐500 de ani de sclavie –la
invitatia artistului George Vasilescu – Bibioteca Metropolitana Bucuresti .
[ ] 2016 februarie – participare expozitie de grup – ART Tandem ‐Brasov, .
[ ] 2016 martie – expozitie Living Cities – Spatiu Kube‐Musette ‐Bucuresti,

[ ] 2017 mai – expozitie cu tehnologie VR - V/ART, Virtual Reality Meets Street Art -Bucuresti;
[ ] 2017 octombrie – expozitie +IMAGINE– Spatiu Atelier -Vasile Lascar 39- Bucuresti;

[ ] 2018 iunie – speaker invitat in cadrul - Conferinţele Eruditio: Valoarea Arhitecturii în Arhitectura Valorii .
[ ] 2018 iunie – expozitie PULS > BUCURESTI in cadrul evenimentului TUMULT Space – Atelier -Vasile
Lascar 39, .

PUBLICATII
[ ] 2012 Iunie ‐ Arhitext /nr 4 Utopii soft ‐ In Between Bucureşti ‐impreuna cu
studioBASAR ( Alex Axinte, Cristi Borcan )
[ ] 2012 Noiembrie‐ Ilustratie‐ Orasul Posibil. In(ter)ventii in spatiul urban
postcomunist, coautor textul “Conservarea Viitorului ”.
[ ] 2013 martie ‐ COLOSUS 888‐ banda desenata “Deja‐vu”.
[ ] 2013 iulie‐august ‐ Zeppelin 116 ‐ text si ilustratie “Nod cultural si de voie
buna in curs de amenajare. ”
[ ] 2013 septembrie‐ Zeppelin 117‐ text si ilustratie “Teatru in casa , doua
spectacole de teatru la Carol 53”
[ ] 2014 septembrie‐ 25‐Trans Magazine ‐ Zürich ‐ text si ilustratie “CAROL 53
‐Between adaptability and Transgression”;
[ ] 2016 august ‐ “ Urban Makers “‐ Exploration, Tactics and Actions into Braila, Romania- text si ilustratie foto
“About Young Architects and Places in Braila “;
[ ] 2017 septembrie‐ ilustratie - “2,14 Scoli de Arhitectura “‐

