SLOVENSKI RAZPIS ZA MEDNARODNO ŠTUDENTSKO PRIZNANJE PIRANESI 2022
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Mednarodno študentsko priznanje Piranesi se podeljuje najboljšim študentskim projektom, realiziranim ali
nerealiziranim v zadnjih dveh letih v Centralni Evropi. Projekte konec oktobra izbira študentski selektor
posamezne fakultete. Vsaka od 19ih vabljenih centralno-evropskih fakultet – Gradec, Spittal, Dunaj, Banja Luka,
Sarajevo, Podgorica, Split, Zagreb, Solun, Budimpešta, Pescara, Trst, Bratislava, Ljubljana, Maribor, Beograd, Novi
Sad, Kragujevac, AA London – predstavi dva študentska projekta.
Namen razpisa je izbor realiziranih ali nerealiziranih študentskih arhitekturnih del, ki se bodo na mednarodni
arhitekturni razstavi Piranesi, organizirani v sklopu Piranskih dnevov arhitekture, potegovali za mednarodno
častno študentsko priznanje Piranesi 2022.
Na razpis so lahko predlagane arhitekturne stvaritve študentov Fakultete za arhitekturo, ki so bile dokončane v
zadnjih dveh študijskih letih 2020-2021 in 2021-2022 v Sloveniji ali tujini.
Predlogi naj bodo utemeljeni in predstavljeni na način, ki omogoča najbolj verno predstavitev arhitekturne
stvaritve: situcija, tlorisi, prerezi, ev. aksonometrija, ev. rendri.
o Največji format predstavitvenega gradiva je A3 format, max. 2 lista, lahko v pdf formatu.
Predlogi naj vsebujejo:
o ime projekta, lokacijo in leto izdelave – v SLO in EN jeziku
o ime študenta oziroma avtorske skupine
o ime mentorja in/ali somentorja
o ime fakultete
o ime ev. fotografa
o ime, e-mail naslov in številko mobilnega telefona kontaktne osebe in mentorja
Rok za oddajo predlogov je 18. 10. 2022. Dostavite jih ali jih pošljite po e-mailu v pdf formatu študentskim
selektorjem vaše fakultete. Imena in e-kontakti študentskih selektorjev posamezne sodelujoče fakultete so na
http://www.pida.si/selektorji-in-kriteriji.
Izmed prispelih predlogov bodo študentski selektorji do 26. 10. 2022 izbrali po dva študentska arhitekturna
projekta svoje fakultete, ki bosta od 26. novembra do 30. decembra 2022 razstavljena na mednarodni
arhitekturni razstavi za nagrado Piranesi v razstavišču Monfort v Piranu.
Študentski selektorji imajo pravico podati tudi svoje predloge.
Izbrani/nominirani študenti oz. mentorji bodo o izboru obveščeni 28. 10. 2022. Takrat jim bo organizator
posredoval tudi informacije v zvezi s pripravo plakatov za razstavo.

Kriteriji izbora
• Premišljena umestitev v urbani ali naravni prostor
• Prostorska in oblikovna skladnost s kontekstom
• Sodobna inovativna prostorska zasnova
• Spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine
• Sodobno razumevanje tradicionalnih in avtohtonih arhitekturnih elementov
• Inovativni detajli
• Premišljena uporaba barve, materialov, teksture in svetlobe
Več informacij na www.pida.si/razpis.
Vabimo vas, da svoja dela prijavite na izbor. Za prijavo se vam že v naprej zahvaljujemo.
Vabljeni na Piranske dneve arhitekture 2022!
Program bo konec oktobra objavljen na www.pida.si/program.

