Unul dintre cei mai importanti specialisti internationali in proiectarea
cladirilor inalte, la RIFF 2014
Avner Yashar este directorul unuia dintre cele mai importante
birouri de arhitectura moderna din Israel, specializat in
planificarea si constructia cladirilor inalte. Arhitectul va
prezenta la RIFF 2014 proiectul B.S.R 3+4, Bnei Brak, un
complex de birouri compus din doua cladiri, de 35 si respectiv
39 de etaje de inalta clasa.
Fatada proiectului B.S.R 3+4 este caracterizata de un plafon
floor-to-floor, eficient energetic si de un perete cortina din
sticla. Centrul cladirii permite o divizie pentru zona inalta si joasa de circulatie
verticala, cu un total de opt lifturi de mare viteza si un lift de serviciu.
Yashar Architects este rezultatul a doua generatii de creativitate si excelenta in
arhitectura. Prezenta Yashar poate fi vazuta in multe dintre cladirile cele mai
renumite ale Israelului, precum Muzeul de Arta din Tel Aviv, Universitatea din
Tel Aviv sau Centrul Dizengoff. Yashar Architects si-a extins portofoliul si este
in prezent implicat in proiecte din Rusia, Ucraina, India, Romania, Bulgaria,
Slovacia, Republica Ceha, Lituania, Letonia, Ungaria si Cipru.
Despre participarea la RIFF 2014, Avner Yashar a declarat: ”Intre anii 20042009, am lucrat la mai multe proiecte in Romania, tara pe care am considerat-o
fascinanta, cu un mare potential si o dorinta puternica de a evolua si de a ajunge
la cele mai inalte standarde in arhitectura si constructii. Astept cu nerabdare sa
revad Romania si sa particip la RIFF 2014, pentru a impartasi munca mea si a
interactiona cu colegi din intreaga lume.”
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RIFF face parte din seria expoconferintelor internationale de arhitectura
organizate de ABplus Events in 2014 la Bucuresti, Varsovia si Budapesta,
impreuna cu Ordinul Arhitectilor din Romania, Asociatia Arhitectilor Polonezi si
Camera Arhitectilor din Ungaria. Mai multe aici.

