PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE IN NAGRADA PIRANESI: OBVESTILO ZA MEDIJE
_ 36. mednarodna arhitekturna konferenca ter podelitev 30. mednarodne arhitekturne nagrade Piranesi 2018
_ Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor
_ datum in ura: 17. november 2018 ob 10. uri
_ lokacija konference: Gledališče Tartini, Piran
_ lokacija jubilejne 30. podelitve nagrade Piranesi: Razstavišče Monfort, Portorož
V soboto, 17. novembra, bo v Gledališču Tartini v Piranu pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije,
Boruta Pahorja, potekala že 36. mednarodna arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture, tokrat z naslovom
Arhitektura je kultura.. Konferenca se bo zaključila ob 20. uri v razstavišču Monfort v Portorožu s slovesno 30. podelitvijo
priznane mednarodne arhitekturne nagrade Piranesi 2018 in z odprtjem spremljevalnih arhitekturnih razstav, med
katerimi je najpomembnejša prav razstava za nagrado Piranesi 2018.
TEMA
Arhitektura je kultura.
V današnjih časih ni nič dokončno izborjenega. Za vse se je potrebno znova in znova boriti. Tudi dobra arhitektura ni sama
po sebi umevna, čeprav je najpomembnejši del družbene nadgradnje, ki ji pravimo kultura. Arhitektura ni gospodarska
dejavnost, usmerjena k dobičku, ampak družbo plemeniti in ji daje smisel. Dobra arhitektura ni nekaj, kar potrebujemo za
preživetje, ampak za življenje samo, v njegovi najžlahtnejši obliki. Zavedamo se pomena narave in jo ščitimo, večino časa
pa bivamo v mestih, naseljih in stavbah, ki jih je ustvaril človek. Zato je pomembno, da nas umetno okolje navdihuje,
podobno kot narava. Da ustvarja ambiente, atmosfero in poglede, ki bogatijo naše življenje. In dobra arhitektura to
zmore. Andrej Hrausky
PROGRAM
7 predavanj arhitektov
Matteo Bolgan, pedevilla architetti, Italija
Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, dekleva gregorič arhitekti, Slovenija
Eduard Callís, Guillem Moliner, unparelld'arquitectes, Španija
Gernot Hertl, Hertl architekten, Avstrija/Austria
Amir Vuk, studio ZEC, Bosna in Hercegovina
Palmar Kristmundsson, PKdM, Islandija
Niall McCullough, Valerie Mulvin, mcculloughmulvinarchitects, Irska
2 predavanji študentov arhitekture
Aljoša Kotnjek, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
DIH . VPIH: delavnica Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani: Žan Šabeder, Nikolaj Salaj
5 Piranski dnevi Piranu
Razstavišče Monfort: razstava in nagrada Piranesi 2018
Galerija Herman Pečarič: Sončna stran modernizma: turistična arhitektura v Hrvaški in Sloveniji
Mestna knjižnica Piran: delavnica Igriva arhitektura, Center arhitekture: Z Igi Špicem spoznavamo Pariz in ustvarjamo
Center Pompidou
Mestna knjižnica Piran: predavanje Andrej Hrausky: Jože Plečnik – kako ga gledati, kako ga razumeti?
Apolonijeva palača: ABAKKUM: Kultura odprtega prostora
1 podelitev nagrade Piranesi 2018
1 PDA večerno druženje in 1 after party
Več informacij, prijava in fotografije so na www.pida.si

