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 Programe de Lucru UIA: consolidarea cooperării între  Programul de Lucru UIA Sport și Recreere și Asociația 

Internațională pentru Facilități Sportive și de Recreere (IAKS), prin elaborarea unei rețele globale performante 

a arhitecților consacrați proiectării, construcției, modernizării și managementului facilităților sportive și de 

recreere și participarea membrilor UIA la Congresul Internațional IAKS de la Köln, Germania (27-30 octombrie 

2015); mai multe informații despre Programul de Lucru UIA Sport și Recreere: http://www.uia-sport.com. 

 Concursuri Internaționale:  
 Concursul Internațional pentru Tineri Arhitecți din Antalya: concurs anual de idei deschis tinerilor arhitecți 

din întreaga lume (născuți după anul 1976), în coordonare cu Forumul Tinerilor Arhitecți  și sprijinit de UIA, cu 

tema Arhitectura fără frontiere: spații educaționale pentru copii; data-limită de înscriere a proiectelor: 2 martie 

2015; mai multe informații: http://www.uia.archi/en/participer/concours/9445#.VMdu3Fr0po8. 
 Rezultatele Concursurilor Internaționale pentru cele 4 instituții culturale din Budapesta (Parcul Liget): 

Muzeul de Etnografie: Premiul I: Vallet de Martinis DIID (Franța), Premiul II: bFarchitecture (Belgia); Premiul 

III: Graeme Massie Architects (Marea Britanie - Scoția); 
Centrul Muzical Maghiar: Premiul I: Sou Fujimoto Architects (Japonia), Premiul II: ARCVS Projektni biro 

(Serbia); Premiul III: AVA | Andrea Vattovani, architecture (Austria);   
Muzeul Arhitecturii și Muzeul Fotografiei (care formează un complex unitar): Premiul I: Középülettervezö 

(Ungaria), Premiul II: Giorgio Santagostino (Italia) și Monica Margarido (Portugalia) de la GSMM architetti, 

Premiul III: LEAD - Laboratory for Explorative Architecture & Design Ltd. (Hong Kong – Anvers, Belgia); mai 

multe informații: http://ligetbudapest.org/competition/index.php?page=page&id=106. 
 

 Premii, distincții: 

 Membri de onoare ai Institutului Regal de Arhitectură din Canada (RAIC): Vassilis Sgoutas, fost președinte UIA, 

pentru activitatea sa în slujba celor mai defavorizate categorii ale populației și a persoanelor cu dizabilități din 

întreaga lume; a creat Programul de Lucru UIA Arhitectura pentru Toți și Premiul care-i poartă numele, care 

recompensează angajamentul arhitecților pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populațiilor care trăiesc 

sub limita sărăciei; Zita Coob, antreprenor social și fondator al Fundației Shorefast, care-și propune să 

revitalizeze  cultura și economia Insulei Fogo din Terra-Nova, Canada; mai multe informații: 

https://www.raic.org/news/raic-names-2015-honourary-fellows-zita-cobb-and-vassilissgoutas. 
 Mențiune specială a juriului în cadrul Premiilor media pentru arhitectură 2014 din Ungaria: Laszlo Földes, 

Membru al Consiliului UIA din 2008 până în 2014, pentru proiectul unei locuințe unifamiliale din cărămidă, situată 

în Pilisborosjenő; mai multe informații: http://www.archdaily.com/544119/the-long-brick-house-foldes-

architects/. 
 Premiile Institutului Australian al Arhitecților 2014: ediție dominată de proiecte comunitare (locuințe colective, 

obiective culturale, educaționale și medicale): Categoria proiecte internaționale: Marra + Yeh architects pentru 

proiectul Rainforest Shelter din Malaysia; Premiul Jørn Utzon: echipa Denton Corker Marshall pentru Centrul 

vizitatorilor și de expoziții din Stonehenge, Marea Britanie; mai multe informații:  
http://wp.architecture.com.au/news-media/national-architecture-awards-2014- 

winners/#sthash.7S5ByYin.ZmJPgf7S.dpbs 

 

 Evenimente: 

 Congresul Național de arhitectură spaniolă, Madrid, 8-9 mai 2015: are ca temă Pionierii arhitecturii spaniole  

moderne: a învăța dintr-un proiect și este dedicat arhitecților născuți la începutul sec. al XX-lea, lucrărilor lor și 

valorilor pe care le-au transmis; mai multe informații: http://www.alejandrodelasota.org/ii-congreso-nacional-de-

arquitectura-2015/ 
 Conferința Națională a Institutului American al Arhitecților (AIA), Atlanta, 14-16 mai 2015: va fi dedicată temei 

Impact și va fi deschisă prin discursul inaugural al fostului președinte american Bill Clinton; mai multe detalii 

despre conferința AIA 2015: http://convention.aia.org/ 
 2015 – Anul arhitecturii irlandeze: serie de evenimente inaugurată la Londra, pe 14 ianuarie 2015, incluzând, 

printre altele, o expoziție de arhitectură irlandeză care va fi prezentată în cadrul Festivalului de Arhitectură de 

la Londra din luna iunie a.c., la Bienala de Arhitectură din Chicago, în octombrie, precum și la Bienala  de 

Arhitectură și Urbanism din Hong Kong și Shenzhen, în noiembrie; mai multe informații: 

http://www.irishdesign2015.ie 
 

 Diverse: 

 Alegeri în Secțiile Membre UIA: Philippe Klein, președinte al Consiliului Internațional al Arhitecților Francezi 

(CIAF); Eljesi Surdulli, președinte al Asociației Arhitecților din Kosovo (AAK) pentru perioada 2015-2017. 

 Bursă de studii Norman Foster: RIBA va oferi 6 000 lire sterline unui student arhitect din orice țară a lumii; 

câștigătorul își va alege tema de studiu, dar bursa trebuie folosită pentru a finanța o călătorie de studii/cercetare 

http://www.uia-sport.com/
http://www.uia.archi/en/participer/concours/9445#.VMdu3Fr0po8
http://ligetbudapest.org/competition/index.php?page=page&id=106
https://www.raic.org/news/raic-names-2015-honourary-fellows-zita-cobb-and-vassilissgoutas
http://www.archdaily.com/544119/the-long-brick-house-foldes-architects/
http://www.archdaily.com/544119/the-long-brick-house-foldes-architects/
http://www.alejandrodelasota.org/ii-congreso-nacional-de-arquitectura-2015/
http://www.alejandrodelasota.org/ii-congreso-nacional-de-arquitectura-2015/
http://convention.aia.org/
http://www.irishdesign2015.ie/


privind modalitățile de asigurare a supraviețuirii orașelor noastre; data-limită de depunere a cererilor: 24 aprilie 

2015; mai multe informații: http://www.architecture.com/fosterscholarship 
 Activitatea Fundației Arhitecții de Urgență: 5 ani de reconstrucție în Haiti, materializată în construirea și 

reabilitarea a 18 facilități medicale, 15 clădiri comunitare, 200 de locuințe, 3 școli și 1 orfelinat; procesul este în 

desfășurare: se construiesc locuințe în vecinătatea centrelor medicale, o maternitate și o școală; fundația este 

laureată a Premiului UIA Vassilis Sgoutas 2014; mai multe informații: http://www.archi-urgent.com. 
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