
 

 

 

 

 

Reporting from the.... Biennial Awards 

   

Astăzi, 28 mai, la ora 11, a avut loc în Ca' Giustinian, sediul principal al Bienalei 

de la Veneția, ceremonia de acordare a premiilor pentru expozițiile participante 

în cea de-a 15-a ediție a Bienalei Internaționale de Arhitectură. 

 

Juriul alcătuit din Hashim Sarkis (Președinte, Liban, USA), Pippo 

Ciorra (Italia), Sergio Fajardo(Columbia), Marisa Moreira Salles (Brazilia) 

și Karen Stein (SUA) a decis astfel: 

 

Leul de aur pentru cea mai bună participare națională 

Pavilionul Spaniei - UNFINISHED, Giardini; 

 

două mențiuni pentru pavilioanele Japoniei - art of Nexus, Giardini - și al 

Perului - OUR AMAZON FRONTLINE, Arsenale, Sale d’Armi; 



 

 

Leul de aur pentru cea mai bună participare în expoziția Reporting from the 

Front  

Gabinete de Arquitectura (Solano Benítez; Gloria Cabral; Solanito Benítez, 

Paraguay) 

 

Pavilionul Central, Giardini; 

 

Leul de argint pentru cel mai promițător tânăr participant la expoziția Reporting 

from the Front 

NLÉ (Kunlé Adeyemi, Olanda) 

Pavilionul Gaggiandre, Arsenale 

 

o mențiune specială  

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo 

Pavilionul Central, Giardini; 

 

La propunerea lui Alejandro Aravena, Colegiul director al Bienalei de la Veneția 

i-a acordat Leul de aur pentru întreaga activitate arhitectului brazilian Paulo 

Mendes da Rocha . 

 

La o primă analiză, juriul a selectat și premiat acele expuneri concepute cu 

simplitate de mijloace și cu mesaj direct și puternic vizual către vizitatori - 

proiecte arhitecturale care aduc plusvaloare în calitatea mediului construit și a 

vieții unor comunități aflate în situații problematice. Rămâne ca vizionarea 

expozițiilor să valideze o selecție care s-a concentrat pe dimensiunea 

conceptuală și acționară, așa cum spunea Aravena, sau a fost o altă 

demonstrație politică (politică a Bienalei, evident...).  

 

Premierul italian Matteo Renzi, aflat la ceremonie, a anunțat semnarea 

destinației unui fond de 500 milioane de euro pentru dezvoltarea și 

îmbunătățirea periferiilor urbane. 

 

 Mai multe informații: http://www.labiennale.org 

http://uarsibiu.us13.list-manage.com/track/click?u=9068c79fb17071604bd7bc35b&id=55a5f7e22b&e=75092f4623
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