CONGRESUL UIA TOKYO 2011
Congresul Mondial de Arhitectură, ediţia a 24-a, organizat de Uniunea Internaţională
a Arhitecţilor (UIA) şi Comitetul Japonez de Organizare (JOB), va avea loc în
perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2011, la Tokyo, Japonia. Tema congresului
este Design 2050, propunându-şi să contureze o viziune a unei lumi durabile pentru
viitorul arhitecturii şi al oraşelor în secolul al XXI-lea.
Arhitecţii din peste 120 de ţări şi regiuni, precum şi specialişti din alte domenii ale
spectrului social se vor angaja în dezbateri animate. Congresul se doreşte a fi o
ocazie excelentă pentru participanţi de a obţine o mare cantitate de informaţii de
ultimă oră direct de la sursă şi, în acelaşi timp, de a inter-relaţiona cu noi colegi.
În acest sens, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
1. Au început înscrierile on-line pentru participarea la Congresul UIA de la Tokyo,
pe
site-ul
oficial
al
Congresului,
versiunea
în
l.
engleză:
http://www.uia2011tokyo.com/en/
Participanţilor care se înscriu până pe 31 iulie li se oferă o reducere a taxei de
înregistrare, astfel:
40 000 JPY (aprox. 442 $ SUA sau 328 euro) pentru participanţi şi 24 000
JPY (265 $ SUA sau 197 euro) pentru persoanele însoţitoare.
Secţiile Membre UIA care nu sunt membre OECD vor beneficia de trei
înregistrări gratuite. Înscrierile pentru aceste locuri trebuie transmise până pe
28 februarie 2011.
2. Lansarea unui concurs internaţional pentru studenţii arhitecţi, în vederea
identificării celor mai bune soluţii de proiectare pentru una din cele patru teme
referitoare la situri specifice de la periferia oraşului Tokyo, în perspectiva
evoluţiei lor până în 2050.
Proiectele pot fi transmise până pe 31 martie 2011.
Informaţii suplimentare se găsesc accesând link-ul :
http://www.uia2011tokyo.com/en/callfor/
3. Lansarea expoziţiei 10 000 de arhitecţi din întreaga lume, care nu se
adresează numai Secţiilor Membre UIA, ci este deschisă tuturor arhitecţilor din
întreaga lume şi îşi propune să prezinte arhitecturi şi culturi variate. Expoziţia
este on-line şi este accesibilă publicului larg de oriunde, 24 de ore din 24.
Întrucât această expoziţie vă va prezenta proiectul şi portretul, va fi o bună
ocazie de a le face cunoscute întregii lumi. O expoziţie pe panouri va fi afişată
în mai multe spaţii din jurul Forumului Internaţional din Tokyo, locul principal
de desfăşurare a Congresului UIA. Arhitecţii sunt invitaţi să participe la
expoziţie prin transmiterea proiectelor lor în vederea examinării.
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul:
http://www.10000architects.com/index.html

