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Avem deosebita plăcere de a vă invita la Exxpoziția Un
niversală EX
XPO Milano
o 2015,
niment ce are
a loc o data
d
la cincii ani, unde arhitectura de calitate se îmbina cu arta
even
gasttronomică, instalații artiistice și perfforming-uri. Pe perioada 1 Mai- 31 Octombrie
e, Milano
devine spatiul d
de prezenta
are global, unde
u
mai mult de 140 de
d țări își vo
or prezenta ultimele
tehn
nologii ca ra
aspuns al unei
u
nevoi vitale:
v
abilita
atea de a asigura alim
mente sanattoase și
sufic
ciente pentrru întreaga populație,
p
fa
ara a afecta echilibrul na
atural al Plan
netei.
O platformă
p
p
pentru schimbul de idei și soluții pe tem
matica alim
mentației, sttimulând
crea
ativitatea fiec
carei țări pa
articipante șii promovând
d inovația pentru un viittor sustenab
bil, Expo
Mila
ano 2015 vva oferi tutrror posibilita
atea de a descoperi și gusta ce
ele mai inte
eresante
prep
parate culina
are ale lumiii.
Pag
gina oficială a Expo Mila
ano 2015: http://www.e
h
expo2015.o
org/en/indexx.html
Câte
eva dintre pavilioanele
p
c o deoseb
cu
bita
importanță arhittecturală prezente suntt:

Regatul Un
nit al MariiBriritanii – Wolflfgang
Buttress

Pavvilion Zero –A
Arh. Michelee de Lucchi

United Arab
b Emirates – Foster + Partners
P

Italiaa – Stefano Boeri, Richa
hard Burdett,
t,
Marrk Rylanderșși Jacques Herzog
H

Vietnam – VoTrongNgh
V
hia
Slovenia – SoNoArhiteekti

Rom
mania – ArtlilineşiAdest Architecture
A
Franța – X-TU
SUA
A – Arh. Jam
mes Biber
Brai
aizlia – Arh. R
Raphael Fran
ança
Spaania – B720 Fermín Vazzquez
Arqu
quitectos

Slow Food
d Pavilion – H
Herzog & dee
Meuron
Instalații:

The Wings – Studio Daaniel Libeski
kind
Gerrmania – SC
CHMIDHUBE
ER /+ Milla&
&
Part
rtner + Nüsssl

The Tree Of
O Life – Arh. Marco Baliich

