COMUNICAT UIA
CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARHITECTURĂ
PROIECTAREA CENTRULUI CULTURAL DIN BAMIYAN,
AFGANISTAN
UNESCO, împreună cu Guvernul Afganistanului, anunţă lansarea unui concurs internaţional deschis, cu o
singură fază, pentru proiectarea Centrului Cultural din Bamiyan, Afganistan. Centrul va fi construit în
apropierea Peisajului Cultural şi Vestigiilor Arheologice din Bamiyan, recunoscute de UNESCO drept bun
de Patrimoniu Mondial. Proiectul câştigător ar reprezenta prima etapă în realizarea unui edificiu
emblematic, demn de acest sit unic şi de patrimoniul său nepreţuit. UIA a aprobat acest concurs, fiind
considerat în conformitate cu reglementările UNESCO-UIA privind concursurile internaţionale de arhitectură
şi urbanism.
OBIECTIVE
Concursul îşi propune să consolideze cultura şi istoria ca fundament al unităţii afgane, respectând, în
acelaşi timp, sensibilităţile culturale ale diferitelor grupuri etnice. Centrul Cultural din Bamiyan se doreşte a fi
un loc de reconciliere, de consolidare a păcii şi de dezvoltare economică în Afganistan. Centrul va fi un
spaţiu pentru schimburi de idei şi cunoştinţe, precum şi un loc dinamic de întâlnire a comunităţilor care vor
aduce un omagiu tradiţiilor din trecut şi vor elabora proiecte de viitor.
Centrul va avea circa 2 200 m² pe un sit de 26 000 m² şi trebuie să cuprindă spaţii pentru expoziţii,
spectacole teatrale şi muzicale, cercetare şi învăţământ.
CALENDAR
Data-limită pentru înscrierea proiectelor on-line: 22 ianuarie 2015
Reuniunea juriului: 25-31 ianuarie 2015
JURIU








Zahara Bereshna, Afganistan, arhitect
Young Joon Kim, Coreea, arhitect
Robert Knox, Canada, Marea Britanie, arheolog
Elizabeth O’Donnell, SUA, arhitect, Decan interimar al The Cooper Union
Ajmal Maiwandi, Afganistan, arhitect, CEO al Trustului pentru Cultură Agha Khan
Jukka Jokilehto, Consilier al Directorului general al ICCROM, arhitect, Membru al Consiliului
Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS)
Cameron Sinclair, SUA, arhitect, Director al Fundaţiei Jolie Pitt, co-fondator al Architecture for
humanity

PREMII
Se va acorda un Premiu I, în valoare de 25 000 dolari SUA, precum şi 4 Premii II, fiecare în valoare de
8 000 dolari SUA.
ELIGIBILITATE
Concursul este deschis arhitecţilor cu drept de semnătură şi echipelor multidisciplinare conduse de un
arhitect.
Nu există taxă de înscriere. Limba de desfăşurare a concursului este engleza.
INFORMAŢII
Secretariatul concursului:
UNESCO Office
House 647, Jami Watt, PD-10, Shahr-e-Naw Kabul, Afghanistan
http://bamiyanculturalcentre.org
Contact : bc.centre@unesco.org

