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Încep înscrierile pentru concursul International VELUX Award 2018
Ești student la arhitectură și pasionat de studiul luminii naturale? Participă la
concursul International VELUX Award 2018 cu tema „Lumina de mâine” și ai șansa să
arăți lumii cum vezi tu rolul luminii naturale în arhitectură.
Competiția International VELUX Award 2018provoacă studenții din întreaga lume să
exploreze tema luminii naturale ca o importantă disciplină în arhitectură și să creeze o
înțelegere mai profundă a acestei surse de energie, lumină și viață.
“International VELUX Award 2018 este o mare oportunitate pentru studenți, pentru că
astfel se pot familiariza cu conceptul de concurs în domeniul arhitecturii. Scopul
nostru este să îi provocăm pe viitorii arhitecți ai luminii naturale, să le inspirăm
explorările creative legate de modelarea luminii naturale în clădiri”, spune Per Arnold
Andersen, coordonatorul International VELUX Award.
Juriu internațional, format din arhitecți de top
În iunie 2018, un juriu internațional format din arhitecți de top și reprezentanți ai UIA
(Uniunea Internațională a Arhitecților) se va reuni pentru a analiza toate proiectele
înscrise online și vor desemna câte cinci câștigători pentru fiecare dintre cele două
categorii. Cei zece câștigători își vor prezenta ulterior proiectele în fața juriului care va
alege câștigătorul global pentru fiecare dintre cele două categorii.
Omar Gandhi, membru al juriului la ediția din 2016, apreciat ca fiind unul din cei mai
buni 20 de arhitecți din lume de către revista „Wallpaper”, oferă acest sfat prețios
viitorilor participanți: „Aruncați o privire în comunitatea voastră, nu într-un loc cu
pretenții sau în cealaltă parte a lumii. Uitați-vă în interiorul comunității voastre, fie că
locuiți în suburbii, la oraș sau la țară. Întrebările și problemele de zi cu zi au nevoie de
răspunsuri, iar pentru aceste răspunsuri, juriul va aprecia o astfel de investigație
naturală, reală și onestă.”
Toate proiectele câștigătoare vor fi recompensate cu sume de până la 30.000 de euro,
iar câștigătorii vor fi premiați în cadrul unui eveniment care va avea loc în octombrie
2018.
Cum poți participa
Pentru a participa trebuie să fii student la o Universitate de Arhitectură, să te
înregistrezi pe iva.velux.com până pe 1 aprilie 2018 și să trimiți proiectul tău în care
explorezi tema luminii naturale până pe 15 iunie 2018.
Proiectele, susținute obligatoriu de îndrumarea unui tutore, pot fi înscrise în una din
cele două categorii: lumina naturală în clădiri și explorări ale luminii naturale.
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Cea mai importantă competiție dedicată studenților la arhitectură
Organizat pentru prima oară în 2003, o dată la doi ani, concursul International VELUX
Award 2018 a ajuns cel mai mare de acest gen dedicat studenților la arhitectură. Până
acum, 4500 de echipe de studenți din peste 60 de țări au participat de-a lungul anilor,
iar juriile au numărat nu mai puțin de 30 de arhitecți de top din toată lumea.
La ediția IVA 2012, o echipă de studenți arhitecți din România, formată din Ovidiu
Mihuțescu, Andrei Lazăr, Radu Dorgo și Adrian Mihai, îndrumați de către arh. Bogdan
Demetrescu, de la Universitatea Politehnică din Timișoara, a câștigat mențiune
„Interactive Natural Light Source”, cu un proiect de iluminat natural ce se adresa
scărilor întunecoase din majoritatea blocurilor de locuit.Soluția propusă era alcătuită
dintr-un dispozitiv exterior, care urmărea și concentra razele solare, și un tub care
distribuia lumina naturală în interiorul scării. Locatarii acestor blocuri pot interacționa
direct cu tubul de lumină, iar prin atingerea acestuia se modifică distribuția și
cantitatea de lumină naturală din spațiul interior.
Vezi toate proiectele câștigătoare, informații despre mecanismul de participare și
înregistrare pe siteul IVA: http://iva.velux.com
Despre Grupul VELUX
De mai bine de 75 de ani, Grupul VELUX creează spații mai bune de locuit, aducând
lumina naturală și aerul proaspăt în casele oamenilor din toată lumea. Programul de
produse include atât ferestre de mansardă, cât și o gamă complexă de rulouri decorative și parasolare, rolete exterioare, tuneluri solare, ferestre pentru acoperiș terasă,
ferestre cu funcții speciale (ieșiri pe acoperiș, ferestre pentru evacuarea fumului) și
soluții automatizate. Pentru muncă, pentru studiu. Pentru joacă și pentru locuire. Grupul VELUX are o prezență globală, având companii de vânzări și fabrici în 40 de țări, în
care lucrează aproximativ 9 500 de angajați. Grupul VELUX este deținut de VKR Holding, o companie cu răspundere limitată care aparține fundațiilor și familiei. Pentru mai
multe informații, vizitați velux.com și velux.ro.
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