
INGLASS: PRIMUL EVENIMENT DIN ROMÂNIA DEDICAT STICLEI ARHITECTURALE

Pe 12 aprilie, la JW Marriott Grand Hotel Bucureşti, va avea loc Conferinţa de Arhitectură INGLASS, 
primul eveniment din România dedicat sticlei şi aplicaţiilor sale în arhitectură.

Cât de transparentă a devenit arhitectura românească? 
Este Bucureştiul o provocare pentru arhitecţi şi pentru liderii mondiali din domeniul sticlei?
Care sunt limitele pe care sticla le impune arhitectului?

Arhitecţii răspund pe 12 aprilie la INGLASS!  

Peste 230 de invitaţi din Canada, Germania, Luxemburg şi România vor discuta despre înfăţişările sticlei şi despre limitele transparenţei.

Invitat special este celebrul arhitect Dan S. HANGANU, ale cărui realizări fac parte din patrimoniul arhitectural al lumii. 

Născut la Iaşi în 1939, Dan S. Hanganu este unul dintre cei mai valoroşi arhitecţi români. În aprilie 2008,  Dan S. Hanganu 
a primit Medalia de Aur a Institutului Regal de Arhitectură din Canada, cea mai înaltă distincţie acordată în domeniul 
arhitecturii în Canada. Numele lui Dan S. Hanganu este legat de clădiri celebre şi originale precum studioul Cirque du 
Soleil, turnul de birouri Hydro Quebec, Mănăstirea Saint- Benoit-du-Lac, Muzeul de arheologie şi istorie Pointe-a-Calliere, 
Şcoala de Înalte Studii Comerciale din Montreal sau Pavilionul de Design de la UQAM. În întreaga sa carieră, arhitectul 
a primit peste 45 de premii de excelenţă pentru proiectele şi lucrările realizate atât în Canada, cât şi în străinătate.  
Dan S. Hanganu este membru al Academiei Regale Canadiene de Arte şi membru de onoare al Academiei Române, 
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arhitectură din Laval şi al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu 
din Bucureşti, membru al Ordinului Arhitecţilor din Quebec şi al Asociaţiei Arhitecţilor din Ontario, profesor universitar 
de arhitectură la Universităţile Montreal şi McGill şi profesor asociat la universităţi din Statele Unite, Argentina, 
Chile, Mexic, Columbia, China, Franţa şi Italia.



Vă invităm la „o dezbatere despre sticla arhitecturii şi arhitectura sticlei”, cu arhitecţii Dan S. Hanganu, Şerban Ţigănaş, Călin Negoescu, Vlad Gaivoronschi, 
Adrian Cristescu, Lilian Captari, Alexandru Bălan, Zeno Bogdănescu şi liderii mondiali din domeniul sticlei: Saint-Gobain Glass şi Guardian.

Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, Şerban Ţigănaş va vorbi la INGLASS despre arhitectura românească, care „încearcă să se reinventeze, 
inspirându-se şi folosind, uneori în exces, alteori fără profunzime, ceea ce pare a fi suportul expresiei contemporane”. 

Din program:  Arhitectura – mesaj într-o sticlă / Sticla ca (non)substanţă de contrast / Înfăţişări ale sticlei, de la meşteşug la high tech / Mixaj citadin – 
contraste, stereotomii, reflecţii... /  De la colaj la proiectare integrată / Clădiri independente energetic / Pereţii cortină în arhitectură / Limitele  
transparenţei / Scenografii urbane / Avatarele sticlei / Invovaţie şi transparenţă.

Arhitecţii Dan S. Hanganu şi Şerban Ţigănaş vor susţine alocuţiuni şi vor acorda interviuri pe 12 aprilie, 
în intervalul 11:40-12:00, la JW Marriott Grand Hotel Bucureşti, Constanţa Ballroom.

Persoană de contact: Bogdan Romaniuc, 0741/117.720.


