
 

 

Conferintele profesionale - resurse pentru arhitectură  

8 octombrie 2010, ora 18:30 

Evenimente în cadrul Bienalei de Arhitectură Bucureşti 2010 

Organizatori: Uniunea Arhitecţilor din România, revista Arhitectura, asociaţia Zeppelin 

Locaţie: Galeria ¾, etaj 3, Teatrul Naţional Bucureşti, un spaţiu al MNAC, intrarea pe lângă 

Casa de Bilete. 

 
Preşedintele juriului: arh. Nanne de Ru (Olanda) 

 

Nanne de Ru este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai noii generaţii de arhitecţi 

olandezi. După primirea  unui master de excelenţă la Berlage Institute, Postgraduate Laboratory 

of Architecture din Rotterdam şi a unei diplome de inginerie arhitecturală la Hogeschool van 

Amsterdam în 1999, a lucrat în cadrul biroului AMO/OMA din Rotterdam, condus de către Rem 

Koolhaas la cercetări şi proiecte de amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură.  

  

Împreună cu Charles Bessard, a fondat biroul Powerhouse Company, cu sedii în Rotterdam şi 

Copenhaga. Dedicat în acelaşi timp practicii şi cercetării în domeniul locuirii sociale, 

urbansimului comunitar, identităţii urbane, biroul a câştigat numeroase premii, dintre care:  

 

2009 - Europe 40 under 40 Award for emerging architects (câştigător). 

2009 - Marcus Prize - Award for best upcoming practice in the world (nominalizare). 

2008 - Prix Special d'Architecture - Ecole Speciale d'Architecture a Paris (câştigător) 

2008 - Mies van der Rohe Award - European Award for best building in Europe (nominalizare). 

2008 - AM / NAi Award 2007-2008 - bi-annual award for best building by architect under 40 

(câştigător). 

2008 - Dutch Design Award 2008 (câştigător în cadrul categoriei “cel mai bujn design interior”). 



Powerhouse Company a organizat, în colaborare cu Netherlands Architecture Institute (NAI), 

expoziţia “Rien ne va Plus/Faites vos Jeux”, dedicată relaţiei dintre arhitectură, speculaţie 

imobiliară şi criza economică. Expoziţia este prezentată la Bucureşti în cadrul BAB 2010 între 

16 septembrie – 21 noiembrie în spaţiul Pavilion Unicredit. 

http://www.powerhouse-company.com  

 

Arh. Łukasz Zagała, Polonia 

 

Łukasz Zagała este fondator, împreună cu Przemo Łukasik, al biroului Medusa Group.  

 

Proiectele lor variază de la operaţii complexe la scară mare a oraşului, la restaurări şi reabilitări,  

propuneri alternative pentru locuinţe sau intervenţii în spaţiul public şi design de obiect.  

 

Pe lângă premii naţionale, Medusa Group a câştigat o nominalizare în cadrul premiilor Mies van der 

Rohe, ediţia din 2004, iar lucrările lor au fost prezentate în 12 expoziţii dedicate fenomenului arhitectural  

din Polonia sau din Europa centrală şi de est şi în peste 60 de publicaţii naţionale şi internaţionale.  

 

Łukasz Zagała este membru al juriului expoziţiei româneşti din cadrul BAB 2010. 

 

www.bab.ro  

www.e-zeppelin.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


