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SINTEZĂ A BULETINULUI INFORMATIV UIA NR. 1/2016  

 Activitatea UIA și a instituțiilor sale partenere: 

 Angajamentul UIA față de schimbările climatice, în cadrul Alianței mondiale pentru 
clădiri și construire: alianță internațională constituită la Paris, pe 3 decembrie 2015, cu 
ocazia Zilei construirii, în cadrul COP21, fiind formată din țări, orașe, organizații publice și 
private din sectorul construcțiilor, care se angajează să pună în practică proiecte ambițioase 
menite să contribuie la scăderea încălzirii globale cu 2 grade Celsius sau mai mult; mai multe 
detalii: http://www.uia.archi/en/s-informer/copwad#.VoqFLFJSRgg, http://www.uia.archi/fr/s-
informer/copwad; 

 Campusul Urban, Kuching, Malaysia, 24-27 ian. 2016:  având ca temă Sănătate și stare de 
bine: orașul care ne trebuie, va reuni 25 de experți urbaniști care vor analiza aspectele ce fac 
din oraș un loc al dezvoltării, oferind elementele necesare pentru sănătatea locuitorilor săi: 
calitatea aerului, spațiile verzi, mobilitatea, patrimoniul și locuințele; se poate participa online 
pe site-ul conferinței: www.thriveurban.info; 

 Concursuri naționale și internaționale: 

 Concursul internațional  de proiectare pentru restructurarea Muzeului Național de 
Istorie a României: organizat de Ordinul Arhitecților din România, având ca scop 
reconfigurarea spațială și arhitecturală a Muzeului Național de Istorie a României din 
București; concursul, cu o singură etapă, se bucură de sprijinul Ministerului Culturii din 
România, este conform cu reglementările UNESCO-UIA și a fost aprobat de UIA; data lansării: 
1 februarie 2016; mai multe detalii se vor găsi pe site-ul oficial al concursului, 
http://oar.squarespace.com/concurs-new-mnir/, începând cu 1 februarie 2016; 

 Premiul Internațional Velux 2016 pentru studenți arhitecți: recompensează studenții 
arhitecți și profesorii lor din întreaga lume pentru cele mai bune rezultate în explorarea luminii 
naturale ca sursă de energie și viață; proiectele concurente pot fi clădiri în care lumina soarelui 
se asociază cu arhitectura pentru a rezolva problemele comunităților urbane sau lucrări de 
cercetare în domeniul utilizării luminii într-un spațiu public; vor fi 2 etape, prima regională, cea 
de-a doua internațională, la faza internațională participând proiectele regionale selectate; 
înregistrarea se face online pe site-ul Velux, http://iva.velux.com/competitions/international-
velux-award/pages/award-brief, până pe 1 aprilie 2016, iar data-limită de transmitere a 
proiectelor este 15 iunie 2016; 

 Premiul Internațional al Institutului Regal al Arhitecților Britanici (RIBA): este o 
recunoaștere a unei clădiri exemplare, indiferent de mărimea, felul sau bugetul acesteia, 
construită în ultimii 3 ani de un arhitect calificat, oriunde în lume; data-limită de înregistrare: 9 
februarie 2016; mai multe informații: www.architecture.com/Awards2016; 

 Premiile Arhitecturii Estoniene: premiul oferit de Asociația Arhitecților din Estonia: arh. 

Peeter Pere și echipa sa pentru Complexul Estonia de Sud; premiul oferit de Ministrul estonian 
al Culturii: Kadarik Tüür pentru proiectele: Patinoarul din Tondiraba, Institutul de Fizică din 
cadrul Universității din Tartu și Pavilionul de Muzică din Viljandi; alte 16 premii au fost 
acordate unor proiecte de arhitectură de interior, arhitectură peisajeră, restaurare a clădirilor 
de patrimoniu și unor opere teoretice și critice; mai multe informații: 
http://arhliit.ee/english/news/eal/winners2015; 

 Evenimente internaționale: 

 Bienala Internațională de Arhitectură, San José, Costa Rica, 4-7 mai 2016: organizată de 

Colegiul Arhitecților din Costa Rica (CACR), având ca temă Arhitectura = Calitatea vieții; 
proiectele vor fi grupate în 6 categorii: arhitectură, urbanism, arhitectură peisajeră, reabilitarea 
patrimoniului arhitectural, cercetare și publicații; o secție a expoziției va fi dedicată studenților 
arhitecți; premiile acordate vor fi: Marele Premiu Național pentru un proiect din Costa Rica, 
Marele Premiu Internațional și Premiul pentru Studenți; data-limită pentru înscriere: 20 
februarie 2016; mai multe informații: http://www.bienalcostarica.com; 

 Premii, distincții: 

 Medalia de Aur a Institutului American al Arhitecților (AIA) 2016: echipa soților arhitecți 
Robert Venturi și Denise Scott Brown, pentru lucrările de cercetare teoretică, precum Learning 
from Las Vegas și proiectelor lor, de ex. Aripa Sainsbury a Galeriei Naționale din Londra sau 
birourile Departamentului Haute Garonne din Toulouse, Franța; Robert Venturi a primit 
Premiul Pritzker acum 25 de ani; recent, comunitatea arhitecților a fost impresionată de o 
petiție cu mii de semnături care cerea acordarea Premiului Pritzker acestui cuplu; mai multe 
detalii: http://www.aia.org/press/releases/AIAB107714; 

 Premiul America: acordat arhitectului Bruno Stagno din Costa Rica, în cadrul Seminarelor de 
Arhitectură Latino-Americană, pentru activitatea sa susținută în favoarea arhitecturii 
sustenabile în America Latină; este fondatorul și directorul Institutului pentru Arhitectură 
Tropicală din San José, autorul standardelor pentru arhitectură sustenabilă în zonele cu climă 
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tropicală, RESET, susținute și promovate de UIA în limbile engleză, franceză și spaniolă; mai 
multe detalii: despre Bruno Stagno: http://www.brunostagno.info/, iar despre arhitectura din 
zonele tropicale: http://www.arquitecturatropical.org/; 

 Premiul Isamu Noguchi 2016: acordat pentru al treilea an consecutiv, câștigătorii din 2016 
fiind arh. japonez Tadao Ando și sculptorul Elyn Zimmerman; Tadao Ando, laureat al Medaliei 
de Aur UIA în 2002, este al doilea arhitect  recompensat cu acest premiu, după Lord Norman 
Foster, în 2014; mai multe informații despre Archdaily: 
http://www.archdaily.com/778312/tadao-ando-wins-2016-isamu-noguchi-award; 

 In Memoriam:   

 Russell V. Keune: arhitect american decedat în decembrie 2015; a fost copreședintele 
Comisiei UIA privind Exercitarea Profesiei în anii 2000 și a reprezentat UIA în Organizația 
Mondială a Comerțului (WTO), precum și în variate probleme legate de comerțul internațional 
în serviciile de arhitectură;  

 Joan Seirlis: arhitectă din Africa de Sud decedată în decembrie 2015; a fost membră a 

Programului de Lucru UIA Arhitectura pentru Toți, fiind o susținătoare ferventă, timp de peste 
20 de ani, a accesibilității universale și a proiectării și construirii de clădiri și medii construite 
fără obstacole; pentru mai multe detalii, vizitați site-ul Universal Design – Architecture without 
barriers: http://universaldesign.co.za. 
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