
	  
	  
	  
	  
Sky	  Hill	  PRO/light/WORK	  Competition	  2019	  este	  un	  concurs	  internațional	  
de	  arhitectură	  care	  oferă	  posibilitatea	  studenților	  și	  tinerilor	  arhitecți	  de	  a	  propune	  
soluții	  inovative	  pe	  o	  temă	  reală.	  Câștigătorii	  vor	  intra	  în	  echipa	  de	  proiectare,	  
urmărind	  și	  coordonând	  execuția	  produsului	  finit,	  în	  vara	  lui	  2019,	  la	  Dealu	  Cerului	  
/	  Rezervația	  Naturală	  Cheile	  Nerei-‐Beușnița.	  	  
Tema	  concretă	  -‐	  noul	  spațiu	  pentru	  grupul	  sanitar	  si	  dușuri/	  	  gândit	  într-‐o	  cheie	  
creativ-‐ecologică	  	  -‐	  va	  fi	  integrata	  în	  raport	  cu	  casa	  existentă,	  pavilioanele	  construite	  
recent	  și	  peisaj.	  	  
	  

Calendarul concursului - 
Ma     Martie 19   - Lansarea on-line a concursului 
D     March 31   - Răspunsuri la întrebări – prima rundă 
D     April 14   - Răspunsuri la întrebări – runda a doua 
D April 28  - Termenul limită de înscriere  
L  Mai 6 / 24.00  - Termenul limita de trimitere a proiectelor  
L      Mai 13   - Jurizarea 
Mi  Mai 15  - Anunțarea nominalizărilor 
D      Mai 19   - Anunțarea câștigatorilor 
L Iulie 15  - Deschiderea șantierului 
 

Un	  juriu	  internațional	  din	  care	  fac	  parte	  și	  câștigătorii	  din	  2017	  este	  alături	  de	  noi	  –	  	  
	  
Bilyana Asenova și Sasa Ciabatti / Winner in 2017 / Pro/Light/ Work Sky Hill (BG /IT) 
Justin Baroncea    / Universitatea Ion Mincu  (RO) 
Teodora Constantinescu   / Hasselt University (BE) 
Francoise Pamfil    /  Igloo  (RO) 
Marius Șoflete    / Inginerie creativă (RO) 
Juri Troy   /  University of Wien (AT) 
Marius Voica   / Universitatea Ion Mincu  (RO) 
	  
Mai	  multe	  detalii	  pe	  pagina	  facebook	  a	  fundației	  –	  Fundatia	  Archaeus	  sau	  pe	  mail	  la	  
adresa	  de	  mai	  jos.	  
Organizatorul,	  Fundația	  ARCHAEUS	  -‐Timișoara,	  este	  la	  a	  treia	  acțiune	  de	  acest	  fel	  (după	  succesul	  celei	  
din	  2014	  și	  a	  celei	  din	  2017)	  iar	  proiectul	  face	  parte	  din	  Platforma	  educațională	  ALP	  (Alternative	  
Learning	  Program).	  	  
Excelența	  în	  arhitectură	  este	  un	  deziderat	  ce	  poate	  fi	  atins	  prin	  implicare	  și	  	  acțiune	  concretă.	  În	  acest	  
spirit,	  platforma	  experimentală	  creată	  în	  12	  ani	  de	  activitate	  are	  în	  derulare	  și	  alte	  proiecte	  precum:	  
seria	  de	  conferințe	  Peripatetica	  –	  Oravița,	  Borangic	  –	  drumul	  mătăsii,	  activari	  urbane.	  
	  
Pentru	  că	  și	  profesioniștii	  sunt	  interesați	  de	  viitorul	  arhitecturii,	  ne	  bucurăm	  de	  suportul	  Ordinului	  
Arhitecților	  din	  România	  și	  al	  unor	  firme	  multipremiate	  precum	  AZC	  –Paris,	  BIA	  Vlad	  Sebastian	  Rusu,	  
Inginerie	  Creativă,	  MOD	  Studio,	  SKBD,	  	  STARH,	  SYYA.	  
Alaturi	  de	  prieteni	  si	  sponsori	  /	  EETim,	  Holdmann,	  Velux,	  Hanul	  Voievozilor,	  cele	  mai	  bune	  publicații	  de	  
arhitectură	  din	  România	  ne	  sunt	  alături	  ca	  parteneri	  media	  –	  Zeppelin,	  Igloo,	  Arhitext.	  
	  
	  
Detalii	  concursuri	  –	  www.studioarchaeus.ro/fundatia	  
Contact	  –	  Marius	  Miclăuș	  /	  office@studioarchaeus.ro	  


