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Această carte este editată sub egida p+4 publicAtions, un pro-
gram editorial fondat la București de AsociAțiA pepluspAtru. 
Dedicat artei și arhitecturii românești contemporane, progra-
mul explorează mediul cărții ca punct de întâlnire între cerce-
tarea științifică, experimentul în design și ideile și subiectele 
abordate de artiști și arhitecți în practica lor. 

This book is edited under the aegis of p+4 publicAtions, a 
publishing programme founded in Bucharest by pepluspAtru 
AssociAtion. Devoted to Romanian contemporary art and 
architecture, the programme explores the medium of book as 
a connecting point between the scholarly research, the exper-
iment in design and the ideas and subjects tackled by artists 
and architects in their practice.
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