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    Sot, ajo është një ilustratore teknike dhe arkitektonike e suksesshme 

dhe krijuese modelesh e njohur. Meadows është një ilustratore e aftë e 

shkencës dhe mjekësisë.

    Që nga viti 1985, Meadows furnizoi me interpretime arkitektonike,     Që nga viti 1985, Meadows furnizoi me interpretime arkitektonike, 

modele dhe projekte të zhvilluar me arkitektë dhe programues të 

specializuar nga i gjithë vendi. Ishte presidente dhe themeluese e 

Architectural Arts Inc. , dhe mbeti në këtë post nga viti 1997 deri në vitin 

2008.

    Ka dhënë mësim për art teknik dhe figurativ në Qendrat e Arteve     Ka dhënë mësim për art teknik dhe figurativ në Qendrat e Arteve 

Sebring dhe Lake Placid dhe ka punuar si animatore kompjuterike për 

Ken Sneeden and Associates.

    Nga viti 1975 deri më sot, ka punuar për futuristin e njohur Jacque 

Fresco për zhvillimin dhe promovimin e Projektit Venus. Ka marrë pjesë 

në projektimin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërtesave të Projektit 

Venus, një qendër kërkimore dhe planifikuese prej 85 hektarësh.

    Roxanne Meadows ka përgatitur projekte, modele dhe ka përfaqësuar     Roxanne Meadows ka përgatitur projekte, modele dhe ka përfaqësuar 

plane tredimensionale për qytete të ndryshme dhe propozimet e tjera të 

prezantuar nga Projekti Venus gjatë 35 viteve të fundit. Shumë nga ato 

janë shfaqur në gazeta të ndryshme dhe revista, si dhe në televizion, në 

dokumentarë, nëpër filma, në faqe interneti dhe blogje.

    Ajo, së bashku me z. Fresco, ka folur dhe ka drejtuar konferenca të     Ajo, së bashku me z. Fresco, ka folur dhe ka drejtuar konferenca të 

ndryshme në të gjithë botën si një futuriste që prezantonte qëllimet dhe 

propozimet e Projektit Venus.

Roxanne Meadows studioi në Moore 
College of Art dhe u diplomua në Artet 
të Bukura nga Maryland Institute of Art. 
Studioi për shumë vite nën drejtimin e 
Jacque Fresco, modele tre 
dimensionale teknike dhe arkitektonike.

Roxanne Meadows
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Në vitin 2010 Jacque Fresco dhe Roxanne Meadows 
udhëtuan në mbi 18 Shtete dhe bënë më shumë se 26 
prezantime të suksesshme për Projektin Venus.

Turne Botëror

    Brenda ndërtesave ekzistuese dhe qendrës së konferencave mund të shihen modele, vizatime, projekte, 

manifeste, libra dhe prezantime në video. Këto janë hapat e para që janë realizuar në mënyrë që të ndihmojnë 

dikë të shikojë, të ndjejë dhe të prek të ardhmen.

    Ndërtesat e treguara janë forma e gjerave që do të vijnë, jo vetëm forma e arkitekturës, por një mënyrë 

jetese që është e arritshme tani. Mund të jetë e pastër, e sigurt, e teknologjisë të lartë, estetikisht e 

kënaqshme dhe në harmoni me natyrën. Projekti Venus tregon më të mirat e shkencës dhe teknologjisë duke 

ruajtur ekuilibrin e natyrës.

Shumë nga këto ide po bëhen realitet TANI. Faza e parë e 
Projektit Venus është qendra kërkimore 85 hektarëshe në 
Florida-n e pacënuar Jug-Qëndrore, ku e ardhmja aktualisht 
po merr formë.

Qendra Kërkimore
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Gazeta

Revista

Fushatë Reklamuese e Projektit Venus
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