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Mladí architekti oživí „periferie“
9. ročník soutěže Young Architect Award začíná
Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award budou letos hledat řešení,
jak znovuoživit periferie našich měst. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak
začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny první den mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.
Soutěžící by měli zpracovat nejen vlastní projekt, ale i identifikovat a vyhledat problémové
periferie uvnitř nebo na okraji měst. Jedná se o návrhy, jak proměnit disfunkční města
a obce, jak oživit opuštěná místa dopravních koridorů či tzv. místa na rozhraní. Účastníci si
mohou zvolit lokalitu z doporučených partnerskými městy, ale také vlastní, kterou považují za
problémovou a která splňuje kritéria soutěže.
Odbornou porotu povede Petr Stolín
Odborná porota pod vedením Petra Stolína (PETR STOLÍN ARCHITEKT), držitele první
České ceny za architekturu 2016, bude hodnotit výběr tématu práce, koncepčnost
a kontextuálnost řešení, kvalitu architektonického/urbanistického řešení, přínos pro kvalitu
životního prostředí, udržitelnost, novátorství a originalitu práce. Pozvání do poroty letos
přijala také městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová, Jan Opočenský (ov architekti),
David Mareš (třiarchitekti) a Josef Pechar (Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“).
"Na první pohled se může zdát toto téma velice snadné. Nicméně po důslednějším hledání,
co to vlastně periferie vůbec je, nedocházíme k jednoznačnému závěru. Samotná
interpretace této definice soutěžícími může přinést překvapivé výsledky. A právě tato
nejednoznačnost mne na tomto tématu přitahuje," dodává Petr Stolín.
Novinka 2017: Cena CEMEX
„Smyslem Ceny CEMEX je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením
v oblasti užití betonových konstrukcí a materiálů v souladu s tématem soutěže, neboť
betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských periferií (dopravní koridory,
sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v jiných nových
souvislostech a kvalitách,“ říká Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager,
CEMEX Czech Republic.
Více informací: www.yaa.cz
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