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 Activitatea UIA:  

 Congresul Mondial UIA, Seoul, Coreea de Sud, 3-10 septembrie 2017: cea de-a 26-a ediție a 
Congresului va avea loc la Centrul COEX și la Dongdaemun Design Plaza din Seoul, având ca temă 
Sufletul orașului, iar ca subteme Orașul și Cultura, Orașul și Viitorul & Orașul și Natura; s-au lansat 
cererile de lucrări de cercetare și de proiecte de arhitectură (realizate sau planificate), pe una din 
subtemele de mai sus, care pot avea și un alt subiect, cu condiția să aibă legătură cu tema centrală, 
Sufletul orașului, de ex.:  Pasiune (Artele și Pasiunea, Artele Spațiului Urban, Arhitectura și Artele); 

mai multe informații privind calendarul, modalitatea de înscriere și transmitere a lucrărilor se găsesc 
în cele 2 anunțuri atașate (Call for Papers & Call for Design Works), precum și pe website-ul 
Congresului: www.uia2017seoul.archi; a apărut primul număr al Buletinului Informativ dedicat viitorului 
Congres, care se poate descărca de pe site-ul Congresului: www.uia2017seoul.archi; a fost elaborat  
logo-ul pentru viitorul Congres UIA de la Rio de Janeiro, 2020, în urma unui concurs organizat de 
Institutul Arhitecților din Brazilia (IAB): autori – designerii brazilieni Glaucio Campelo (UniDESIGN) și 
Suzana Valadares Fonseca (PUC-RIO); tema viitorului Congres: Întreaga Omenire. O Lume. 
Arhitectura în secolul al XXI-lea.  

 Reuniunea Președinților Regiunii II UIA, Istanbul, 11 martie 2016: organizată de Camera 

Arhitecților din Turcia (CAT), a prilejuit schimburi de informații profesionale, împărtășirea contribuțiilor 
prețioase ale tuturor celor prezenți, evocarea situației actuale complexe din Regiune și impactul său 
asupra arhitecturii; alte subiecte abordate: proiecte de evenimente viitoare și pregătirea Congresului 
Mondial UIA de la Seoul.  

 Concursuri internaționale: 

 Rezultatele Concursului pentru Parcul Ecvestru din Yeongcheon, Coreea de Sud: Premiul I: 

proiectul Parcul veșnic tânăr al firmelor de arhitectură Now Architects, Grimshaw Architects, Group 
Han Associates Dohwa Engineering și DE Partners, Premiul II: proiectul Călătoria unui cal și Premiul 
III: proiectul Urmând natura; s-au acordat și 5 mențiuni; 

 Terra Awards 2016, primul Premiu internațional pentru arhitectură contemporană din pământ: 

concurs aprobat de UIA și sprijinit de numeroși parteneri, care-și propune să pună în evidență 
frumusețea și valoarea construcțiilor din lut. 

 Evenimente naționale și internaționale: 

 Conferința anuală a arhitecților australieni, Adelaϊde, Canada, 28-30 aprilie 2016: având ca 

temă Cât de curând este acum? și ca obiectiv să demonstreze modul în care proiectele prezentului 
configurează noile modele operaționale pentru arhitectură în lumea de mâine; 

 Premiul anual al Institutului Regal de Arhitectură din Canada (IRAC): se acordă birourilor de 

arhitectură în afirmare care produc o arhitectură inovatoare și de calitate, recunoscută de public;  

 Aniversarea a 60 de ani de existență a Institutului Arhitecților din Hong Kong (HKIA): realizată 
printr-o campanie intitulată 60 de ani de proiectare în Hong Kong, care cuprinde un tur arhitectural 
ghidat cu un tramvai al HKIA, deschis publicului, și o expoziție de proiecte recunoscute de HKIA în 
anii trecuți. 

 

Din păcate, link-urile Read more care trimit la mai multe informații despre Premiile Terra 2016 și 

evenimentele din Canada și Hong Kong sunt greșite (în locul lor, apar informații despre Reuniunea de la 

Istanbul), iar  link-urile Call for Papers și Call for Design Works pentru Congresul UIA de la Seoul sunt 

inversate. 
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