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„ORAȘE ÎN CURS DE TRANSFORMARE / TRANSFORMATIVE CITIES” 13.00 -13.45

Speakers & Topics:

„Viitorul orașelor, în două scenarii / The future of cities, in two scenarios” 
Arh. Șerban Țigănaș, Președinte Ordinul Arhitecților din România

Arh. Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România, profesor la Facultatea de Arhitectura si 
Urbanism din Cluj Napoca, membru al Board-ului RBA: ”Orasul este facut din arhitectura, oameni si relatii, 
interactiuni. Atunci cand toate acestea nu sunt acordate, cand dilutia e prea mare sau din contra, presiunile sunt 
sufocante, starea de oras nu este atinsa sau se pierde prin dezagregare”.

Viitorul în arhitectură și urbanism, din experiența a șapte țări
The future in architecture and urbanism, the experience of seven nations

NEW
CITIES Luni, 13 Iunie 2016,

Teatrul Naţional, Bucureşti

CONFERINŢA INSPIRAŢIONALĂ INTERNAŢIONALĂ

DESPRE VIITOR ÎN ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

„Capacitatea orașelor de a se transforma /The transformative capacity of cities”
Prof. Dr. Joris Scheers, Președinte Consiliul European al Urbaniștilor (ECTP–CEU), Belgia

Prof.dr. Joris Scheers, Belgia, Președinte al Consiliului Urbanistilor din Europa (European Council of Spatial Planners) 
dar si un prestigios sociolog. A studiat cu pasiune fenomenul expansiunii urbane din America Latina, Africa si Asia. 
”Calitatea spatiului construit, a arhitecturii dar si a actului administrativ local poate fi rezolvarea problemelor actuale 
ale oraselor Europei”.

„Laser Valley - Land of Lights” 
Prof. Dr. Marian Moiceanu, Rector Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

Prof. dr. arh. Marian Moiceanu, Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, membru al 
Board-ului RBA, va prezenta o idee in premiera in Romania: dezvoltarea, la Magurele, orasul care gazduieste cel mai 
puternic laser din Europa, a unui ecosistem urban în care oamenii, tehnologia și natura vor evolua împreună.



NEW
CITIES PROGRAM

Speakers & Topics:

Arh. Gökhan AVCIOĞLU, Fondator GAD Architecture, Turcia

Arh. Gökhan AVCIOĞLU, fondator GAD Architecture, Turcia, este o figura emblematica pentru arhitectura turca pe plan 
mondial; autor a numeroase proiecte de referinta in Statele Unite, Dubai, Rusia, Libia, Ucraina si Turcia, intervievat de 
cele mai importante publicatii de arhitectura din lume, dar si de New York Times, invitat in emisiuni prestigioase - la 
BBC si Channel 4.

„Antropologie spațială / Spatial humanities”
Prof. Dr. Vintila Mihailescu, Antropolog 

Prof.dr. Vintilă Mihăilescu, antropolog, membru al Board-ului RBA, este autor, publicist, psihosociolog și antropolog 
cultural roman, este șeful Catedrei de Sociologie la Școala Națională de Științe Politice (SNSPA). A fost director al 
Muzeului Țăranului Român. ”Cetățenii au început să privească altfel, recuperativ, propriul oraș. Apar astfel, unde nu te 
aștepți, inițiative locale sau chiar individuale de „regenerare urbană”, Vintila Mihailescu, in ”Dilema Veche”.

„ORAȘE UMANE / HUMAN CITIES”13.45 - 14.15

„ORAȘE ÎN CURS DE TRANSFORMARE / TRANSFORMATIVE CITIES” 13.00 -13.45

„Dezvoltarea durabila a oraselor – Solutii Saint-Gobain pentru cladiri verzi / 
The sustainable development  of cities - Saint-Gobain solutions for green buildings”
Oana Davidoglu, Marketing Manager Saint-Gobain
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CITIES PROGRAM

Speakers & Topics:

„Reinventând orașul prin intermediul istoriei / Reinventing the city through history”
Victor Neumann, Istoric al culturii

Prof. Victor Neumann este istoric și filozof al culturii, profesor de istoria modernă a României și istoria modernă a 
Europei la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. Este adeptul revalorificarii 
patrimoniului, ca exponent al trecutului istoric, in spatiul urban contemporan.

Orașul sustenabil, un oraș la modă / The sustainable city, an in-trend city” 
Ioana Ciolacu, arhitect, fashion designer

Ioana Ciolacu este architect si designer de formatie, dar care s-a redescoperit in moda. Castigatoare a prestigiosului 
premiu European Fashion Award Berlin dar si a premiului Designer for Tomorrow Award conferit de Stella McCartney, 
este printre liderii tinerei generatii de designeri de moda cu mare succes in strainatate. ”Orașul sustenabil este un 
oraș la modă” crede Ioana Ciolacu.

„REINVENTAREA ORAȘELOR / REINVENTING CITIES”14:15 - 14.45

PAUZĂ14:45 - 15:30
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Excelenta Sa Kisaburo ISHII, Ambasadorul Japoniei în Romania

Excelenta Sa, Domnul Kisaburo Ishii, Ambasador al Japoniei in Romania, cu o experienta de 30 de ani in planificare 
urbana: ”Planificarea urbană cu abordare rigidă și convențională nu este suficienta. Trebuie combinata cu un model de 
politică urbană comprehensivă și flexibilă”

„Orașul compact super-înalt / Supertall Compact City” 
Arh. Tetsuo Harada , General Manager al Dep. de Design al TAKENAKA CORPORATION,  Japonia, profesor 
la Universitatea  din Osaka

Arh. Tetsuo Harada este autorul celei mai inalte cladiri din Japonia - Abeno Harukas - un spatiu multifunctional care 
domina cerul orasului Osaka, are 300 m inaltime, este nod pentru reteaua de metrou si gazduieste un muzeu, parc, 
hotel, spatii comerciale. Arh. Tetsuo Harada crede in conexiunea arhitecturii cu orasul si natura, tema inspirata de 
locuintele urbane traditionale japoneze, numite "Machiya".

„Experiența japoneză privind Noile Orașe / The Japanese experience regarding New  Cities” 
I Arcas,nginer de mediu & designer Jesus Alberto Pulido  RYUICHI ASHIZAWA ARCHITECTS, Japonia

Biroul de arhitectura din care face parte este castigatorul din acest an al ”ARCHDAILY BUILDING OF THE YEAR 
AWARD – Industrial Architecture”. ”Orasul ideal pentru mine este nu cel care care corespunde unui ideal estetic, ci cel 
care gaseste o cale de a functiona ca un organism viu, in schimbare permanenta”.

„FILOSOFIA JAPONEZĂ PRIVIND NOILE ORAȘE /
THE JAPANESE PHILOSOPHY REGARDING NEW CITIES”

15:30 - 16.00 Țara invitată: JAPONIA

Partener oficial Finanțator și producător Inițiatori și organizatori Parteneri instituțional

Parteneri media principaliPartener cultural Parteneri media Asociații partenere



NEW
CITIES PROGRAM

Excelenta Sa dna Stella Ronner-Grubačić, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România

Excelenta Sa, Doamna Stella Ronner-Grubačić, Ambasador al Regatul Tarilor de Jos in Romania, o mare sustinatoare a 
conceptului de ”Green City”: ”Orasul ideal este cu mult verde. Oamenii sunt mai fericiti si se simt mai bine inconjurati 
de spatiu verde”.

„Orașe verzi / Green Cities” 
Arh. urb. Niek Roozen, Fondator Niek Roozen bv garden and landscape architects, Olanda

Arh. peisagist Niek Roozen, Niek Roozen bv garden and landscape architects, Regatul Tarilor de Jos, este cunoscut 
prin conceptul “The Green City Philosophy”, care este o strategie “verde” de dezvoltare urbana, folosind influenta 
pozitiva a plantelor asupra mediului. Din 1998, Niek Roozen a fost implicat in numeroase proiecte de amenajare 
urbana de anvergura, cele mai multe in China”.

„ORAȘE INTELIGENTE & ORAȘE VERZI / SMART & GREEN CITIES” 16:00 - 16:30 

„Conceptul olandez de rețea inteligentă de stocare a energiei termale / The 'Dutch Smart hermal 
Grid” 
Arh. urb. & designer Marco Vermeulen, Director Studio Marco Vermeulen, Olanda

Arh. urbanist Marco Vermeulen, Director Studio Marco Vermeulen (SMV), Regatul Tarilor de Jos, este un pasionat al 
proiectelor care folosesc solutii ingenioase de generare a energiei. ”In anii urmatori, vor fi asezari urbane care se vor 
aproviziona cu energia geotermala pe care o vor produce”.

Țara invitată: OLANDA
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Marian Popa, Manager Deutsche Bank Global Technology 

Marian V. Popa are peste 30 de ani de experiență în poziții de conducere în cadrul unor companii importante IT&C din 
România și Europa. Intre 2004-2012, a fost CEO al Endava CEE, un proiect greenfield pe care l-a dezvoltat de la 40 la 
800 de angajați. Crede ca este important să ne întrebăm cum folosim arhitectura din punct de vedere practic.

Arh. Bolesław STELMACH, Fondator Stelmach I Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o. o., Polonia

Arh. Bolesław STELMACH, unul din arhitectii de top din Polonia, specializat in planificare urbana si designul 
arhitectural al oraselor, peisajelor si locuintelor. Este supranumit ”stapanul sticlei si betonul”, fiind castigator a 
numeroase premii in Polonia si a prestigioase competitii internationale de design. Proiectele sale sunt considerate 
pro ecologice, reusind imbogatirea peisajului, cu respectarea spatiului cultural.

„ORAȘELE ÎN SOCIETATEA POST-INDUSTRIALĂ /
CITIES IN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY” 

Arh. Przemyslaw LUKASIK, Fondator Medusa Group, Polonia

Arhitectul polonez Przemyslaw Lukasik este cunoscut pentru spectaculoasele adaptari ale unor spatii industriale 
dezafectate. Cel mai cunoscut proiect este casa Bolko Loft, creata de Przemyslaw Lukasik pentru propria sa familie, 
prin transformarea intrarii unei vechi mine de carbune intr-o locuinta functionala.

16:30 - 17:00

Arh. Balázs CSAPÓ, Arhitect PALATIUM Stúdió Kft., Ungaria

Arh. Balázs CSAPÓ - Arhitect PALATIUM Stúdió Kft., Ungaria, castigator al Cemex Building Award 2015, Infrastructure 
and Urbanism. Este autorul proiectului statiei de metrou M4 din Budapesta, cel mai mare proiect de infrastructura 
din capitala Ungariei din ultimele decenii, premiat la nivel international: 2016 Golden A' Design Award in Architecture, 
Building and Structure Design Category; 2015 ArchDaily Building of The Year Award- Public Architecture.

Florin Mindirigiu, CEO ABplus Events, organizator 

Florin Mindirigiu - CEO ABplus Events, organizator, este creatorul si dezvoltatorul, in ultimii 20 de ani, al celor mai 
importante evenimente mari dedicate arhitecturii si constructiilor: CAMEX, CONTRACTOR, INGLASS, RIFF, LAUD, GIS 
atat in Romania, cat si in Ungaria, Polonia.

17.00 - 17.15 „Lansare „Romanian Building Awards” - 
Premiile Naționale pentru Spațiul Construit” 
Cel mai mare eveniment de recunoaștere a excelenței în proiectarea și execuția spațiului construit 

“Mesaj al Boardului Romanian Building Awards”
Inițiatori și organizatori RBA: Ordinul Arhitecților din România, Universitatea de Arhitectură și
Urbanism ”Ion Mincu”, Federația Patronatelor Societăților din Construcții și Asociația Pro Event 
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