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La conferència de la paisatgista italiana Laura Zampieri va girar al voltant de la vegetació.
Una vegetació que, per Zampieri, ha de -ser sempre que es pugui- autòctona. La
paisatgista va insistir en la prioritat d'intervenir el mínim possible el paisatge. La forma
més segura de planificar i intervenir en contextos d'incertesa, per Zampieri, és aconseguir
que les actuacions siguin reversibles. Una intervenció que no modifica l'objecte és, en
bona part dels casos, més completa.

El paisatge juntament amb el territori, la ciutat i l'habitatge, va ser l'eix central de la
tercera Jornada de Síntesi del Congrés d'Arquitectura que centrada en els objectes de
l'arquitectura.
Zampieri és, juntament amb Paolo Ceccon fundadora de l'estudi d'arquitectura i
paisatgisme Czstudio, que va néixer el 2006 amb l'objectiu de desenvolupar treballs de
recerca i projectes d'arquitectura i paisatge. Actualment l'estudi centra la seva activitat en
la transformació de l'espai urbà complex, parcs públics i privats, projectes i estudis de
recerca d'arquitectura i paisatge d'infraestructures de mobilitat, gestió de recursos
ambientals i energies renovables.
En 2001 i 2008 l'estudi va ser finalista en la II i la V Biennal Europea de paisatge, Rosa
Barba de Barcelona, en el 2008 i 2010 han estat seleccionats en "Landscape Architecture
Europe 2008-2010' de LAE Foundation ? Wageningen (NL), en el 2012 han estat
finalistes al Premi "Medaglia d'Oro per l'Architettura italiana" de la Trienal de Milan (IT) i
en el 2013 han rebut el premi Architect Honor Award, per The American Institute of
Architects ? AIA (USA).
Zampieri imparteix classes com a professors de projectes arquitectònics i arquitectura del
paisatge a la Universitat de Venècia IUAV, la Universitat d'Udine UNIUD, i el Master
d'Arquitectura i Paisatge de Barcelona i de Milà.
Podeu veure la intervenció de Laura Zampieri per al Congrés d'Arquitectura 2016 aquí [1].
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