
COMUNICAT PRESA 

In data de 9 mai 2012, la sediul U.A.U.I.M. Bucuresti va fi inaugurata expozitia 
internationala de bioarhitectura cu titlul ”Complexitatea proiectelor contemporane 
pentru o arhitectura responsabila” realizata de catre Ekoproject - Roma. Aceasta 
expozitie itineranta face escala la Bucuresti dupa ce a fost expusa in diverse orase 
italiene: Milano, Benevento, Genova, Civitavecchia, Siracusa, Napoli, Messina, Fondi, 
Roma 

Evenimentul se deschide  la ora 9.30 cu o conferinta sub  titlul “ABORDAREA 
MULTIDISCIPLINARA A PROIECTELOR ECOSUSTENABILE: bun ele practici de 
urmat in sustinerea Protocolului de la Kyoto”  

Tema centrala a expozitiei este sustenabilitatea ambientala in arhitectura. Instrumentele si 
tehnicile necesare pentru a raspunde provocărilor ridicate de realizarea unor proiecte 
sostenibile cu siguranta exista in zilele noastre si, asa cum evidentiaza multe dintre 
proiectele arhitectilor prezenti in aceasta expozitie, este necesar ca informatia de 
specialitate sa ajunga la proiectant iar bunele exemple sa fie volanul pentru o “buna” 
arhitectura. In acest sens expunerea a mai mult de 40 proiecte raspunde asteptarilor celor 
interesati, atit ca tehnicieni in domeniu cit si ca simpli spectatori fascinati de acest domeniu 
al vietii de fiecare zi, rezultind un bun exemplu de sinteza a proiectarii responsabile usor 
de inteles pentru oricine.  

Proiectele selectionate demonstreaza solutii pentru diverse realitati din lume, realizate in 
baza conceptului de sustenabilitate, optimizind resursele locale disponibile si imbunatatind 
la maxim prestatiile de eficienta energetica a edificiilor realizate. Proiectele selectionate 
sunt de asemenea un exemplu optim pentru abandonarea arhitecturii de slaba calitate 
produsa mai ales in ultimele decenii si deschid noi posibilitati pentru arhitectura care 
doreste sa realizeze  o proiectare integrata si optimă intr-o viziune durabilă a viitorului. 

Sunt prezente opere ale marilor maestrii ai Arhitecturii care au pus creativitatea si 
tehnologia in serviciul economiei energetice si al reciclarii deseurilor:  E. AMBASZ,  M. 
CUCINELLA,  J. EBLE,  N. FOSTER,  T. HERZOG,  G. MINKE,  R. PIANO,  M. PICA 
CIAMARRA,  G. REINBERG,  P. SAMYN,  P. SOLERI,  A.  TOMBAZIS. 

Traim intr-o perioada de rapide si profunde schimbari globale, intr-o etapa in care deciziile 
noastre trebuiesc corelate cu salvgardarea viitorului planetei si ale generatiilor care vin. 

 Arhitectura este disciplina care transforma in timp mediul inconjurator. Este deci 
indispensabil ca arhitectura sa isi masoare fortele cu marile probleme ale acestui secol: 
utilizarea rationala a resurselor naturale, dezvoltarea sustenabila, economizarea 
resurselor energetice, procesele de urbanizare, integrarea sociala si siguranta.    
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