
 
 

SINTEZĂ A BULETINULUI INFORMATIV UIA NR. 3/2016  

 Activitatea UIA și a organizațiilor partenere: 

 Ședința Comitetului Științific pentru Campania Mondială Urbană, Praga, 14-16 martie 2016: 

organizată de UN-Habitat, în pregătirea conferinței HABITAT III și a Agendei ONU 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă; s-au prezentat proiectul intitulat Orașul de care avem nevoie 2.0 și rezultatele 
campusurilor de reflecție urbană, care vor fi apoi supuse Adunării Generale a Partenerilor (GAP), ca 
o contribuție a organizațiilor partenere ale UN-Habitat, printre care și UIA; conferința HABITAT III va 
avea loc în Quito, Ecuador, în perioada 17-20 octombrie 2016, având ca temă Dezvoltarea urbană 
durabilă: viitorul urbanizării?; mai multe informații: https://www.habitat3.org; 
http://www.worldurbancampaign.org; 

 Modificări în componența echipei Secretariatului UIA: plecarea lui Nicolas Jelansky, director 

financiar și administrativ, care a contribuit la organizarea a două Congrese mondiale trienale UIA, 
Tokyo (2011) și Durban (2014); 

 Întâlnire Thomas Vonier, Secretar General UIA-arhitecți marocani, Paris, martie 2016: menită a 

pregăti conferința din deschiderea COP 22 (Marrakech, Maroc, 7-18 nov. 2016), similară celei ce a 
precedat COP 21 de la Paris (decembrie 2015); 

 Conferința și workshop-ul Programului de Lucru UIA Arhitectura și copiii, Sofia, 14-16 martie 
2016: organizate în colaborare cu Uniunea Arhitecților din Bulgaria, s-au axat pe identificarea 

modalităților de educare a elevilor în privința spațiului și a mediului construit, precum și a posibilităților 
de cunoaștere interdisciplinară;  

 Evenimente naționale și internaționale: 

 Bienala Internațională de Arhitectură din Costa Rica, 4-7 mai 2016: organizată de Colegiul 
Arhitecților din Costa Rica (CACR), având ca temă Arhitectura – calitatea vieții, dedicată culturii, 

educației, spațiului public și infrastructurii și declarată de ”interes cultural” de președintele țării și de 
Ministerul Tineretului și Culturii; 

 Expoziția Costa Rica construită la tropice, Roma, Italia, 15-29 martie 2016: organizată de 

Colegiul Arhitecților din Costa Rica (CACR), prezintă proiecte și realizări care ilustrează 
angajamentul Colegiului pentru diferite sectoare din domeniile resurselor naturale, educației și 
mediului înconjurător Pan-American; 

 Trienala de Arhitectură București, 15 septembrie-9 octombrie 2016: organizată cu sprijinul 
Ordinului Arhitecților din România și al revistei Arhitext; expoziția, având ca temă Drifting 
Architecture, va pune în lumină arhitectura din Centrul și Estul Europei și recentele sale transformări; 
mai multe informații: http://www.east-centricarch.eu/triennale/home/drifting; 

 Premii, distincții: 

 Premiile Institutului Japonez al Arhitecților 2016: Marele Premiu: Shigeru Ban, Nobutaka Hiraga 

și Keita Sugai pentru Muzeul de Artă al Districtului Oita; alte 2 premii: Takaharu Tezuka și Yui Tezuka 
pentru Clinica Sora no Mori, precum și Tomotsune Honda pentru Jurin no Ie (Casa din pădure); 
primele premii pentru  arhitectură sustenabilă: Yoshihiko Iida pentru Școala de Asistente din Okinawa 
și Koichi Yasuda pentru (((cell))); premiul de excelență pentru edificiile cu peste 25 de ani vechime:  
3 clădiri: Tour of the Arts din Mito (Districtul Ibaraki) – 1990, autori Arata Isozaki și Andrea Maffei 
Associates; Shinjuku Mitsui Building – 1997, autor Mitsui Fudosan Co., Ltd. NIHON SEKKEI, Inc. și  
Gas Building – 1933, autor Takeo Yasui Architects & Engineers, Inc.; premiile pentru tineri arhitecți 
(acordate de public): Jun Yanagisawa -  CONTEMPORARIES și Kazuyasu Kochi; proiectele premiate 
pot fi vizionate pe   website-ul UIA: http://www.uia.archi/en/exercer/nouvelles/10505#.Vs7hE1IU5QU; 

 Premiile de excelență ale Institutului Australian al Arhitecților: 3 premii la categoria realizări 
internaționale: Premiul Jørn Utzon: Biblioteca Pico Branch din Santa Monica, California (SUA), autor 
Koning Eizenberg Architecture Inc.; celelalte două premii: Hotelul Aman din Tokyo, Japonia (pentru 
designul de interior), autor Kerry Hill și Gloucestershire Garden Room din Londra, Marea Britanie, 
autor Robert Grace Architecture; mai multe informații: http://architecture.com.au; 

 Membri Onorifici ai Institutului American al Arhitecților 2016: arh. sudanez Hayder Ali, 

vicepreședinte UIA și arh. japonez Yoshihiko Sano, fost comisar al Congresului UIA de la Tokyo, din 
2011; mai multe informații: http://www.aia.org/practicing/awards/2016/honorary-fellows/; 

 In Memoriam: Paul Pholeros, arhitect, umanist și activist australian, fondator și director al organizației 
non-profit Healthhabitat, dedicată îmbunătățirii condițiilor de viață ale populațiilor indigene din Australia, 
profesor la Universitatea din Sydney și vicepreședinte al Arhitecților de Urgență (Australia), deținător al 
Premiului UIA Vassilis Sgoutas în 2008 și al Premiului World Habitat, acordat de UN-Habitat în 2011.  

 Diverse: Declarație comună Camera Arhitecților din Turcia (CAT)-Uniunea Arhitecților din 
Federația Rusă (UAR): menită să reafirme și să consolideze relațiile de prietenie și cooperare 

profesională dintre cele 2 Secții Membre UIA, pe fondul divergențelor dintre guvernele celor 2 state; 
declarația se poate citi online pe site-ul UIA 
http://www.uia.archi/sites/default/files/UAR-CAT/UAR-CAT-DECLARATION-05022016-FR.pdf. 
 
 
Mariana Ionescu 
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