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Fațadele și peisajul urban în atenția Forumului Internațional de
arhitectură și Inginerie SHARE
OMA, MVRDV, WERNER SOBEK, ROSS BARNEY Architects, KURYLOWICZ & Associates,
WIZJA architectural office, MOSBACH paysagistes, KARRES+BRANDS, MAPA Architects,
HAWORTH TOMPKINS, eM4 sunt doar câteva din birourile care vor fi reprezentate de
fondatori sau parteneri în programul de la București.
Ediția de toamnă a SHARE Bucharest 2018, Forumul Internațional de Arhitectură și Inginerie, dedicată
fațadelor și peisajului urban, va avea loc în data de 9 octombrie la Hotel Radisson Blu București.
Membrii OAR, arhitecți cu drept de semnatură, beneficiază până la data de 15 septembrie 2018 de
înscriere fară taxă.
Prezentăm în cele ce urmează invitații speciali și principalii speakeri din cadrul forumului:
Reinier de Graaf, partener OMA, arhitect olandez, teoretician al arhitecturii, urbanist și scriitor. Este
partener al biroului OMA (Office for Metropolitan Architecture), fondat de Rem Koolhaas și autor al
cărții Four Walls and a Roof: The Complex Nature of a Simple Profession.
De Graaf este responsabil pentru proiectele de construcții și dezvoltare urbană în Europa, Rusia și
Orientul Mijlociu și a coordonat masterplanul pentru Skolkovo Innovation Centre (“Russian Silicon
Valley”) Este implicat în dezvoltarea proiectelor Amsterdam Airport Schiphol și Hamad International
Airport în Qatar.

Carol Ross Barney, FAIA, s-a aflat în avangarda designului spațiului civic încă de la fondarea biroului
său în 1981. În calitate de arhitect, urbanist, mentor și educator a susținut întotdeauna că designul
de calitate trebuie să fie un drept, nu un privilegiu.
De aproape două decenii, studioul său lucrează la proiectul The Chicago River, realizările sale susținând
un angajament profund față de rolul pe care arhitectura îl joacă în calitatea vieții.
Carol a fost onorată cu peste 100 de premii pentru design, printre care șașe premii naționale ale
Institutului de Arhitectură din Statele Unite, peste 40 de premii AIA Chicago, două premii AIE pentru
mediul înconjurător, AIA Chicago Lifetime Achievement Award, AIA Premiul Thomas Jefferson pentru
arhitectura publică și Medalia de Aur din AIA Illinois.
Roland Bechmann, CEO Werner Sobek a început să lucreze pentru Werner Sobek în 2000, devenind
curând principalul director și apoi director general și partener. Roland conduce departamentul de
competiții și este specialist în managementul proiectelor,structuri ușoare și construcții de oțel.
Stefan De Koning, Senior Associate MVRDV s-a alăturat firmei în 2002 și coordonează departamentul
de proiecte pentru India și Sud Estul Asiei.
Stanisław Deńko, arhitect din galeria personalităților contemporane ale arhitecturii poloneze, premiat
pentru intreaga activitate profesională și didactică de către Asociația Arhitecților Polonezi (SARP),
distins în 2012 de către Președintele Poloniei, cu distinctia Crucea Cavalerului din Ordinul Polonia
Restituta si in 2011 cu distinctia de aur a Camerei Arhitectilor din Polonia, Deńko este in acelasi timp
professor asociat la Facultatea deArhitectura si Urbanism a Universitatii Tehnice din Cracovia si la
Facultatea de arhitectura si arta A. Frycz Modrzewski. Arhitectul va prezenta la București fațada
innovatoare a proiectului Serenada Shopping Mall premiat cu Property Design Awards 2018.
Ewa Kurylowicz profesor, arhitect , general designer și vicepreședinte al studioului de arhitectură
Kurylowicz și Asociații din 2011,șeful departamentului de design independent și teorie a arhitecturii
de la Facultatea de Arhitectură a Universitații Tehnice din Varșovia. Printre proiectele recente

amintim Forumul Național de Muzică ,Varșovia (2015), Warminska Shopping Mall din Olsztyn (2014),
stadionul orașului Bialystok (2014), Facultatea de Limbi Străine a Universitații din Varșovia
Catherine Mosbach, arhitect peisagist francez , designer al grădinilor Louvre Lens la care a lucrat în
echipă cu laureații premiului Pritzker, Kazuyo Sejima și Ryue Nishizawa de la SANAA.
Membrii OAR, arhitecți cu drept de semnatură, beneficiază până la data de 15 septembrie 2018 de
înscriere fară taxă.
Formularul pentru înscrieri poate fi accesat la următorul link https://whova.com/web/bucha_201810/
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Urmăriți-ne pe www.share-architects.com și pe canalele de facebook , twitter și instagram pentru a fi
la current cu noutățile.

