
COMUNICAT DE PRESĂ

Specialiști din România, Olanda, Germania, Spania, Polonia, Italia și Liban
 în arhitectura peisageră și design urban vor prezenta

 la Expo conferința LAUD București ediția 2015

Din programul Expo Conferinței LAUD – exemple de bune practici din   șapte țări:

Arhitectura peisajului şi designul urban sunt reprezentate la cel mai înalt nivel, la Expo 
conferinţa LAUD București ediția 2015 de reprezentanți ai profesiei din Germania, Spania, 
Italia, Liban, Olanda, Polonia și România. Expo conferința va avea loc pe 24 iunie 2015, la 
Crowne Plaza Hotel București, fiind organizată de Asociația culturală PRO Event, ABplus 
Events și Ordinul Arhitecților din România, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectura și 
Urbanism "Ion Mincu" ș i Registrul Urbaniștilor din România (RUR), cu susținerea 
Ambasadei Olandei la București și a Institutului Polonez București.

Evenimentul se adresează arhitecţilor, arhitecţilor peisagişti, urbaniştilor, primarilor, 
arhitecţilor şefi de oraşe, city managerilor, directorilor din cadrul primăriilor şi companiilor 
cu soluţii pentru arhitectură, soluții pentru design şi amenajarea spaţiilor exterioare. Publicul  
va fi format din peste 200 de participanţi. Scopul conferinței este de a promova exemplele de 
bune practici din spațiul european și nu numai în ceea ce priveşte arhitectura peisajului şi designul  
urban contemporan.

Noutățile ediției 2015 a Expo Conferinței LAUD:

Primul master class din România dedicat patrimoniului industrial și regenerării urbane  
postindustriale va fi susținut în data de 24 iunie, la Crowne Plaza Hotel București, de prof. 
emerit Peter Latz, câștigătorul primului premiu european „Rosa Barba Landscape Architecture 
Award”, Barcelona, Spania. Evenimentul este realizat în co-organizare cu Institutul Național al 
Patrimoniului ș i se desfășoară în cadrul seriei de evenimente organizate cu prilejul Expo 
Conferinței Internaționale LAUD București dedicată arhitecturii peisagere, designului urban 
și patrimoniului industrial. 

Invitatul Special al ediției LAUD 2015 este   dl.   Peter Latz, landscape architect și urbanist originar 
din Germania. Peter Latz a primit în 2014 premiul "Friedrich-Ludwig-von-Sckell Ring of Honor 
2014" din partea Academiei de Arte Frumoase din München, în semn de recunoaștere ca fiind unul 
dintre cei mai de seamă arhitecți de landscape, care a influențat această profesie la nivel mondial.  
Peter Latz  este câștigătorul primului premiu european Rosa Barba Landscape Architecture Award,  
Barcelona, Spania, în anul 2000, cu proiectul dedicat patrimoniului cultural şi arhitecturii 
industriale „Landschaftspark Duisburg-Nord”. Proiectele sale de regenerare urbană post-
industrială au la bază materializări care presupun integrarea în ţesutul urban a unor noi amenajări.  
Biroul său Latz+Partner a fost comisionat să realizeze master planul pentru spațiul din jurul 
clădirilor din site-ul UNESCO World Heritage „Völklinger Hütte”. Oțelariile din Völklinger, 
"Völklinger Hütte", au fost înscrise în patrimoniul mondial UNESCO în anul 1994, fiind primul  
monument industrial adăugat pe această listă și singura oțelărie integrată din secolele 19 și 20 ce a  
rămas intactă. 



Ediția 2015 a Expo Conferinței LAUD este prezidată în calitate de Chairman de arh. Șerban 
Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România. 

Vor conferenția laureați ai ultimelor ediții ale concursurilor internaționale pentru arhitectură,  
amenajarea și designul spațiilor urbane: Arch. María GONZALES & Arch. Juanjo López DE 
LA CRUZ,  Fondator Sol 89, Spania (Winner Philippe Rotthier European Prize of Architecture  
2014 - the Grand Prix for the Best Intervention in a Built Landscape); Arch. Tilman LATZ, 
Director Latz+Partner, Germania (Winner International Architecture Award; the Green Good  
Design Award); Arch. Luca PERALTA, Director Luca Peralta Studio, Italia (Winner AR Future 
Projects Award, category Old&New, MIPIM 2014, Cannes, Franța) ; Arch. Marwan ZGHEIB, 
Președinte MZ Architects, Liban (Winner Masterplanning Award of the prestigious MIPIM 
Architectural Review Future Project Awards, 2013 and 2012 edition; Winner LEAF Award 2014 for 
Best Future Building of the Year); Arch. Peter van deer Toorn VRIJTHOFF, Partener 
ALLDesign, Olanda (Heritage and Environment Award 2008; “Oman Green Award” 2012); 
Arch. Krzysztof INGARDEN, President Ingarden & Ewy Architects, Polonia (A-Design 
Platinum Award 2015 & 2014 edition; 2014 UIA Medal – „Friendly Spaces of UIA”; 2013 
„ICONIC AWARD 2013”- German Design Council; t h e Polish Architects Association 
prestigious Honorary Award 2009).

În cadrul sesiunii plenare de deschidere vor susține prezentări Arh. Tiberiu Florescu, Decanul 
Facultății de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", și Arh. 
Gheorghe Pătrașcu, arhitectul-șef al Capitalei. 

O altă noutate în programul Expo conferinței LAUD   ediția 2015 este aceea a prezentării 
susținute în cadrul evenimentului de   Ambasada Olandei, care va fi reprezentată de dl. Leon JH 
SMET, expert al conceptului „Green City”. 

LAUD București (tematica: landscape architecture, urban design, heritage) face parte dintr-un 
proiect european care se desfășoară în acest an în România, Polonia și Ungaria, alături de expo 
conferințele tematice INGLASS (Glass architecture & Glass engineering), RIFF (Roofs, 
Insulations, Façades) ș i GIS (Interior architecture & Interior design), parte din rețeaua de 
evenimente creată de organizatorul profesionist ABplus Events.

Sponsori: Semmelrock Stein Design; Siatec; The Green City.

Arhitecții membri ai Ordinului Arhitecților din România și specialiștii atestați cu drept de 
semnătură de către RUR, care profesează în cadrul birourilor de arhitectură sau urbanism, 
beneficiază de participarea la eveniment fără taxă de participare. 

Înregistrarea la conferință se face pe site-ul evenimentului: www.ielaud.eu.


