ТРЕТ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС
ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Третиот меѓународен конгрес за ОДРЖЛИВАТА АРХИТЕКТУРА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ќе се одржи од 04-06 Октомври 2019 година во реномираниот и атрактивен простор на
Југословенската кинотека, во центарот на Белград. Конгресот е во организација на Здружението
EKOKULT+ и списанието за еко архитектура и култура ЕКО КУЌА, во соработка со
Архитектонскиот факултет на Универзитетот во Белград, Загреб и Подгорица.
Конгресот на ОДРЖЛИВАТА АРХИТЕКТУРА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ вклучува неколку
сегменти: предавања на познати светски архитекти и работилници наменети за архитекти,
студенти и докторанти, како и изложба на проекти и реализарани објекти на предавачите која ќе
биде отворена во фоајето на југословенската кинотека од 4-ти до 6-ти октомври. Наменет е за
архитекти, студенти, дизајнери, креативни заедници и експерти од сродни области.
Конгресот во сите сегменти ќе опфати значајни теми со фокус на одржлив, еколошки и
енергетски ефикасен пристап кон архитектурата со користење на обновливи извори на енергија,
соодветни материјали, современи технологии и системи на градење. Предавачите, авторитети
во овие области во светски размери, преку последните проекти и студии ќе им ги приближат на
публиката современите светски трендови во архитектурата, дизајнот и визуелните уметности во
целина, преку соодветен одржлив и еколошки пристап во креативните процеси и нови методи во
архитектонскиот дизајн, преку користење на обновливи извори на енергија, чисти и енергетски
ефикасни зелени технологии, незагадувачки и рециклирани материјали. Тоа исто така ќе биде
можност по трет пат да се разменат искуства во Србија со најважните светски и локални
предавачи и творци.
Предавачи на Конгресот се:
Thomas Rau / RAU / Холандија
Branislav Mitrović / MITARH / / Србија Maria Langarita /
LANGARITA – NAVARRO / Шпанија
Peter Pichler / PETER PICHLER ARCHITECTS / Италија
Vladimir Djurović / VDLA / Либан
Anu Puustinen / AVANTO / Финска
Idis Turato / TURATO / Хрватска
Robert Klun / KLUN AMBIENTI / Словенија

Во рамките на Конгресот ќе се одржат две работилници:
Работилница 1: Marco Lavit е основач на архитектонското и дизајн студио "Lavit",
рангиран на листата „Rising Talent Awards“.
Работилница 2: Robert Klun е истакнат словенечки архитект и дизајнер, поранешен
претседател на Здружението на дизајнери - Словенија. Основач на компанијата "KLUN
ambienti " и победникот на конкурсот за Експо на Словенија во Дубаи во 2020 година.
Карти се продаваат до пополнување на местата. За студентите е овозможено да купуваат
карти по цени за студенти. Повеќе информации на www.congress-saee.com
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