Sporočilo za javnost
NAJBOLJŠI SVETOVNI ARHITEKTI IN NJIHOVI SONARAVNI PROJEKTI OD
1.9. do 15.10. 2010 V LJUBLJANI
1. septembra 2010 ob 19.00 uri bo v parku Tivoli v Ljubljani otvoritev
razstave: Svetovna nagrada za sonaravno arhitekturo (Global Award for
Sustainable Architecture), ene izmed najprestižnejših svetovnih
arhitekturnih nagrad za dosežke na področju sonaravne arhitekture.
Nagrada predstavlja priznanje za svetovno znane arhitekte, ki se skozi
svojo dolgoletno kariero z inovativnimi pristopi ukvarjajo z okoljsko
problematiko. Razstavo bosta otvorila ministrica za kulturo Majda Širca in
župan mesta Ljubljane, Zoran Jankovič.
Ljubljana, 20.avgust 2010 - Svetovna nagrada za sonaravno arhitekturo (Global Award
for Sustainable Architecture) je bila ustvarjena leta 2006 v želji po globalni debati o
družbenih problemih. Avtorica ideje je arhitektka in profesorica Jane Revedin, ki je
nato tudi združila še ostale soustanovitelje. Global Award tako vsako leto nagradi 5
arhitektov, ki na različnih koncih sveta in s svojim etičnim in ekološkim pristopom
rešujejo problematiko globalne družbe, tako na Zahodu, v razvijajočih državah, v
razvitih mestih kot v imenu najbolj ranljive populacije sveta.
Razstava bo odprta do 15. oktobra 2010, predstavila pa projekte 15-ih svetovno
znanih arhitektov, ki so z inovativnimi pristopi dali nov pomen estetiki, funkcionalnosti
in družbeni odgovornosti. Razstava je sestavljena iz 120-ih avtorskih fotografij
predstavljenih na panojih v Jakopičevem drevoredu in 15-ih filmov s portreti
posameznih arhitektov predstavljenih v MGLCju.
Namen nagrade je ustvariti skupnost zelo nadarjenih arhitektov, ki bi spodbujali
svetovno razpravo in izmenjavo izkušenj o arhitekturi in globalni družbi tako na
univerzah kot tudi v praksi. V Slovenijo je idejo za organizacijo razstave prinesla dr.
Špela Hudnik, ki je članica znanstvenega odbora Svetovne nagrade za sonaravno
arhitekturo in direktorica mednarodnega arhitekturnega bienala Ljubljana, IABL, ki
pravi: » Razstava osvetljuje nove prioritete postindustrijske družbe o sonaravni trajnostni rabi virov in nova upanja o bolj kooperativnem pristopu k razvoju in urbani
harmoniji. Ponuja koncentriran pregled in pogled arhitektov na družbeno dogajanje po
svetu ter predstavi različne vsebine, življenjske pogoje in ekonomsko situacijo v
različnih delih sveta (Nemčija, Francija, Avstrija, Belgija, Norveška, Indija, Burkina
Faso, JAR, Kitajska, ZDA, Čile).
Poslanstvo razstave je senzibilizacija širše in strokovne javnosti za udejanjanje
projektov, ki so sodobni, inovativni in hkrati usmerjeni k odgovornemu odnosu do
družbenega okolja in narave. Razstava ima ambicijo, da izpostavi najbolj zanimive
primere dobre prakse sonaravne arhitekture, da spodbudi slovensko stroko in jo na
svoj način inspirira, da se loti več tovrstnih pionirskih projektov.
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Na koncu razstave bo fotografije projektov iz razstave moč tudi kupiti. Denar od
prodaje fotografij pa bo namenjen ustanovitvi Centra za sonaravno arhitekturo, ki
ga bodo na pobudo dr. Špele Hudnik in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani,
med drugimi soustanovila tudi podjetja, ki aktualno razstavo podpirajo - med njimi tudi
Trimo Trebnje in Alu Komen. Ambicija Centra za sonaravno arhitekturo bo strokovna
podpora in uveljavljanje sonaravnih arhitekturnih projektov in ozaveščanje vseh
deležnikov, ki sodelujejo pri tovrstnih projektih.
Pripravo razstave so podprla podjetja, ki s svojim poslovnim pristopom in projekti tudi
delujejo sonaravno: Trimo Trebnje, Alu Komen in Riko. Medijski pokrovitelj razstave je
Delo Kult, drugi sponzorji razstave pa so: Mednarodni grafični likovni center Ljubljana,
Ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Fakulteta za
arhitekturo Univerze v Ljubljani, podjetje Baloh, komunikacijska skupina SPEM,
agencija Nuit, Francoski inštitut Charles Nodier v Ljubljani, veleposlaništvo Zvezne
republike Nemčije in Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji.
Informacije za medije:
Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst
Tel: 030 300 620, mail: jadranka.jezersek@kontekst-svetovanje.si
Fotografije so na voljo:
1. Knjižnica vseh fotografij (za predogled, pdf format):
http://dl.dropbox.com/u/9279228/global_award_photo.pdf
2. Visoka resolucija (za tisk, ai format):
http://dl.dropbox.com/u/9279228/global_award_all_photos.zip
Več o Svetovni nagradi za trajnostno arhiekturo: www.global-award.org
Več o organizatorju razstave: www.monochrome.si
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