BIENALA DE ARHITECTURĂ TRANSILVANIA
Regulament
privind desfășurarea expoziției-concurs de proiecte
Premiile BATRA 2015

1. Generalitați
Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) este cel mai important eveniment
profesional al ”breslei” arhitecților. Concepută încă de la prima ediţie ca un șir de
evenimente menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să recunoască, să
recompenseze și să promoveze excelenţa în arhitectură, Bienala de Arhitectură
Transilvania 2015 îsi propune să evidenţieze valenţe definitorii pentru arhitectura de
calitate, să dezbată si să anime dialogul în jurul obiectului de arhitectură şi al impactului
acestuia în oraş şi asupra comunității și nu în ultimul rând să formeze publicul în spiritul
valorilor arhitecturii.
Bienala de Arhitectură Transilvania este o manifestare care face parte dintr-o serie de
evenimente din cadrul programului OAR de finanţare a filialelor pentru evenimente, pe
bază de regulament propriu și autonomie în organizare.

2. Premiile BATRA 2015
Evenimentul în jurul căruia se desfăşoară Bienala de Arhitectură Transilvania este
expoziţia-concurs Premiile BATRA 2015. Aceasta este deschisă tuturor membrilor
filialelor OAR participante și reprezintă momentul corolar al întregii activități în domeniul
arhitecturii din ultimii doi ani.

Scopul expoziţiei-concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor filialelor
participante, de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională și de a
forma atitudine față de arhitectura recenta. Nominalizările și premiile sunt acordate de
către un juriu format din arhitecţi consacrați din țară și străinătate.

3. Participare
Sunt invitați să participe la această manifestare expozițională toți membri Filialelor OAR
partenere: OAR Transilvania, OAR Bihor, OAR Satu-Mare, OAR Nord-Vest, OAR Alba,
inclusiv cei din diaspora, la una sau mai multe secțiuni, cu una sau mai multe lucrări
reprezentative, din țară și străinătate. Participarea presupune calitatea de autor sau
coautor cu drepturi egale al proiectului de arhitectură.
Participanții trebuie să aibă cotizația achitată la zi, pe anul 2015.
Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta lucrări la una sau mai multe secţiuni
în aceeași ediție. Numarul de lucrări prezentate de un autor sau un colectiv la fiecare
secţiune este nelimitat.
Arhitecții care doresc să participe la Bienala de Arhitectură Transilvania sunt rugați să
înscrie proiectele, respectând paginarea propusă, prin următoarele mijloace:


trimițând proiectele pe adresa de mail a bienalei
batra.transilvania.2015@gmail.com



încărând proiectele pe site-ul www.batra.ro



predând proiectele, în format digital, pe CD, la sediul OAR Filiala Transilvania,
Blvd. Eroilor, nr. 22, ap. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj

De asemenea, arhitecții care doresc să participe la Bienala de Arhitectură Transilvania
dar au nevoie de voluntari în realizarea planșelor sunt rugați să trimită un mail cu
această solicitare la adresa batra.transilvania.2015@gmail.com. Dorim să generăm o
punte de legatură între studenții arhitecți și profesioniști în speranța definirii unor evoluții
firești.

4. Calendar

Calendar Premiile BATRA 2015
3 Septembrie 2015

Anunț lansare Bienala de Arhitectură Transilvania

15 Septembrie 2015

Termen limită pentru întrebări

20 Septembrie 2015

Termen limită pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări

25 Septembrie 2015 ora 23:00

Termen limită pentru înscrierea proiectelor în concurs

Calendar Bienala de Arhitectură Transilvania
3 ocrombrie

19 octombrie 2015

Cluj-Napoca

22 octombrie

5 noiembrie 2015

Baia Mare

9 noiembrie

23 noiembrie 2015

Satu Mare

26 noiembrie

10 decembrie 2015

Alba Iulia

14 decembrie

28 decembrie 2015

Oradea

1 martie

27 martie 2016

Zalau

1 aprilie

27 aprilie 2016

Bistrița

*datele evenimentelor din itinerare pot varia

Calendar Bienala de Arhitectură Transilvania
Cluj-Napoca, 3 – 19 octombrie 2015
3 octombrie 2015

Vernisajul Expoziției Premiilor Bienalei Transilvania 2015

5 octombrie 2015

Ziua Arhitectului

14 octombrie 2015

Conferinta Bienalei „Memorie şi comunicare”

15 octombrie 2015

Gala Bienalei de Arhitectură Transilvania 2015

*se vor anunța mai multe detalii pe parcurs

5. Secțiuni
Premiile BATRA 2015 cuprind următoarele secțiuni :
Arhitectura locuinței
Secțiunea înglobează atât locuințe individuale cât și colective.
Arhitectura dotărilor comunitare și de producție
Această secțiune urmărește promovarea dotărilor specifice comunității, anume: comerț,
adminstrație, sănatate, cultură și culte, educație, sport, servicii și producție. Urmărind
acele intervenții care aduc un plus valoare spațiului construit.
Arhitectura spațiului public
Se dorește aducerea în valoare a intevențiilor de design urban, a amenajărilor
permanente ale spațiilor publice și a intervenţiilor de peisagistică de orice dimensiune.

Arhitectura patrimoniului cultural
În cadrul ediției acutuale a Bienalei de Arhitectură Transilvania dorim să acordăm o
atenție deosebită proiectelor de conservare, reabilitare, conversie și restaurare a
patrimoniului construit existent.
Arhitectura spațiului interior și scenografie
Se dorește promovarea ambianței spațiului interior, a spaţiului dedicat spectacolului atât
prin intervenţii pernanente cât şi cu caracter efemer.
Microarhitectura / Arhitectura temporară / Design de obiect
Prin această secțiune vor fi puse în valoare intervenţii de mici dimensiuni (sub 100 mp)
cu impact semnificativ în mediul în care intervin. Încurajăm inițiative cât mai variate

pornind de la amenajări temporare ale spațiilor publice și private, la pavilioane și design
de obiect.
Studii și proiecte finalizate și nerealizate
Studii și proiecte rămase la stadiul de concept sau proiect, concepte inedite, aplicarea
unor tehnologii de vârf, etc.
Proiecte culturale / Inițiative / Experimente
Această secțiune urmărește să ofere o platformă pentru proiectele, inițiativele și
experimentele culturale care construiesc punți între domenii și oameni. Această
secțiune este deschisă atât pentru arhitectura construită, pentru arhitectuă scrisă cât și
pentru arhitectura trăită prin intervenții ce unesc oameni, spaţiu şi comunităţi.

Arhitectura în mediul rural
Cea mai nouă secțiune a premiilor Bienalei de Arhitectură Transilvania propune să
aducă în atenția publicului larg și a publicului de specialitate realizările arhitecturale din
ultimii doi ani în mediul rural. Pentru această categorie se pot înscrie proiecte care
adăpostesc o serie largă de funcțiuni, de la locuire, servicii la administrație publică,
cultură și culte.
În această ediție a bienalei se propune, pe lângă premierea arhitecțiilor, recunoașterea
meritelor beneficiarilor și a publicisticii de arhitectură. Se acordă următoarele premii:
Premiul pentru beneficiarul ideal – pentru această categorie, arhitecții sunt rugați să
nominalizeze beneficiarii cu care au avut o bună colaborare și să trimită o scurtă
motivare pentru alegerea facută (un eseu de maxim o pagină).
Premiul pentru cel mai bun articol cu și despre arhitectură / arhitecți – invităm
arhitecți și jurnaliști să se înscrie sau să trimită nominalizări.

Observații:
Prin termenul de ”opera finalizată” se înțelege o lucrare terminată în proporție de cel
puțin 90% (opera de arhitectură, amenajare interioară, amenajarea spațiului urban,
restaurare și reabilitare), cercetare finalizată, produse sau prototipuri executate (pentru
categoria ”design de obiect”).
Prin termenul ”ultimii doi ani” se înțelege perioada dintre 1 octombrie 2013 și 1
octombrie 2015.
Nu se admite participarea cu lucrări prezentate în cadrul edițiilor anterioare, decât în
cazul unor faze ulterioare cu pondere esențială în cadrul unor proiecte de mai mare
anvergură. Aceeași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe secțiuni, decât în cazul
în care se pot delimita în mod clar diferitele domenii de intervenție (operație urbană și
obiect arhitectural, obiect dearhitectură și design de obiect). Arhitectura și amenajarea
interioară în cadrul aceluiași obiect nuvor putea fi prezentate separat, decât în cazul în
care autorii sunt diferiți.

6. Criterii de apreciere
Premiile BATRA 2015 urmăresc promovarea celor mai valoroase lucrări dintr-o plajă cât
mai largă de funcţiuni şi interese legate de practica arhitecturală. Criteriile de selecție
pentru nominalizări și premii nu se referă doar la corectitudinea și valoarea estetică a
unor rezolvări, ci vor lua în considerare în mod prioritar următoarele aspecte:


Respectul față de context (urban sau cultural) și modul în care intervențiile se
integrează şi cresc valoarea spaţiului sau a comunităţii



Inovația spațială și constructivă, coerenţă compoziţională dusă până la detaliu



Gradul de sustenabilitate

BATRA 2015 își propune să pună în valoare lucrările responsabile din mediul rural ce
ofera soluții ingenioase privind integrarea patrimoniului cultural în cotidian și mentalul
colectiv ca element durabil și identitar.
Lucrările din mediul rural ar trebui să țina cont de:


peisajul cultural valoros;



folosirea mâinii de lucru locale;



corelarea gabaritului în clădirile limitrofe sau învecinate;



înscrierea armonioasă în țesutul rural existent, acolo unde este cazul (pe ulițe, de
exemplu);



folosirea materiei prime locale regenerabile sau a materialelor locale reciclabile
sau regenerabile (lemn, lana, canepa, rumegus, pamant/lut etc.);



deschiderea către peisaj și folosirea inteligentă a atributelor specifice mediului
rural ce nu sunt prezente în mediul urban și pot oferi un plus de calitate vieții;



dezvoltarea durabila generata prin corelarea tuturor celor enumerate mai sus.

Premiile speciale se vor juriza după cum urmează :
Premiul pentru beneficiarul ideal – premiul va fi desemnat de juriul bienalei în urma
studierii recomandărilor beneficiarilor.
Premiul pentru cel mai bun articol cu și despre arhitectură / arhitecți – articolele
înscrise în concurs vor fi publicate pe site-ul bienalei. Câștigătorul se va desemna în
urma votului publicului.

7. Juriul
Va fi anunţat până la data de 15 septembrie.

8. Premiile Bienalei de Arhitectură Transilvania
Arhitectura locuinței

4000 Ron

Arhitectura dotărilor comunitare și de producție

4000 Ron

Arhitectura spațiului public

4000 Ron

Arhitectura patrimoniului cultural

4000 Ron

Arhitectura spațiului interior și scenografie

4000 Ron

Microarhitectura / Arhitectura temporară / Design de obiect

4000 Ron

Studii și proiecte finalizate și nerealizate

4000 Ron

Proiecte culturale / Inițiative / Experimente

4000 Ron

Arhitectura în mediul rural

4000 Ron

Premiul pentru beneficiarul ideal

2000 Ron

Premiul pentru cel mai bun articol cu și despre arhitectură / arhitecți

2000 Ron

9. Jurizarea și premierea
Lucrările trimise vor fi supuse unui proces de jurizare exercitat de un juriu format din
arhitecți recunoscuţi la nivel internaţional. Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda
premii sau nominalizari la oricare dintre secțiuni, în cazulîn care sunt prezentate prea
puține lucrări (minim 3 lucrări) sau acestea nu corespund niveluluiconcursului. Pentru
fiecare secțiune juriul va selecta trei nominalizări dintre care se va selecta premiul
secțiunii respective.
Hotarârile juriului nu pot face obiectul contestaţiilor.

10. Condiții de admitere și prezentare
Condiții de admitere în concurs :


înscriere în concurs se va face conform metodologiei prezentate la punctul
3.Participare a prezentului regulament



pentru validarea proiectelor depuse solicităm numărul TNA a autorului
principal sau a arhitectului din echipă. De aceasta procedură sunt scutiți
participanții la premiile speciale.



respectarea paginării propuse de echipa bienalei



respectarea prezentului regulament

Condiții de prezentare:


Se va respecta paginare pe format A0 vertical, pusă la dispoziție de organizatori
și se vor prezenta la o rezoluție cât mai bună (rezoluție minimă recomandată 300
dpi). Se va specifica pe planșă, în zona desemnată în model, secțiunea la care
se înscrie proiectul.



Se va preda o singură planșă A0 pentru fiecare proiect înscris în concurs.



Se vor trimite, separat, două imagini reprezentive și o scurtă descriere pentru
fiecare proiect înscris în concurs, acestea fiind necesare pentru catalogul
bienalei.



Fondul formatului trebuie să ramână alb. Nu se admit culori, desene și fotografii
(nici chiarsemitransparente sau blurate) pe fundal.



Proiectul va cuprinde un colaj format din: fotografii, plan desituație și eventual
schițe de concept, planuri, secțiuni, fațade, etc. (se vor folosi fotografii color sau
alb-negru, planuri și secțiuni alb-negru, fațade, schițe, etc.însoțite de legende
acolo undeeste cazul). Este importantă prezentarea contextului în care s-a
intervenit. Recomandam alegerea unui numar minim de fotografii și desene,
astfel încât prezentarea să fie cât mai concisă și convingătoare.



Peste imagini se poate suprepune text cu condiția ca acesta să fie citibil de către
publicul vizitator și de către juriu. De asemenea recomandăm ca textul să fie
tradus și în engleză.

* Panourile lucrărilor participante în concurs vor fi listate de către o firmă specializată. Organizatorii nu-și
asumă nici o responsabilitate pentru calitatea printurilor.

11. Arhivare, drepturi de autor și de publicare
Drepturile de autor asupra lucrărilor predate pentru expoziție aparțin autorilor, care
consimt prinparticiparea la acest eveniment, conform acestui regulament, să cedeze
drepturile de publicare şi expunere publică asupra materialelor predate. Arhivarea
informației se va face electronic atât pe site-ul propriu cât și pe alte site-uri de profil.
12. Albumul – Bienala de Arhitectură Transilvania 2015
Organizatorii vor tipări albumul Bienalei de Arhitectură Transilvania care va cuprinde
proiectele prezentate în expoziție.

13. Echipa Bienalei de Arhitectură Transilvania 2015
Președinte :

arh. DANIELA MAIER
vicepreședinte OART
arh.daniela.maier@gmail.com
0744 695 874

Coodronatori :

arh. ADINA MOLDAN
adinamoldan@gmail.com
0740 583 072
arh. DAN ŞTEFAN DOMŞA
dan.domsa@ddl.ro
0722 213 188
arh. IONUȚ RADU FILIP
office@filipsconcept.ro
0744 356 405

Curatori:
Președinte OAR Filiala Alba –arh. FLESCHIN STELIAN
Președinte OAR Filiala Bihor –arh. FALUB COSMIN
Președinte OAR Filiala Nord-Vest – arh. PASKUCZ IOAN ȘTEFAN
Președinte OAR Filiala Satu Mare – arh. IUORAȘ VIOLETA
Președinte OAR Transilvania –arh. GUTTMANN SZABOLCS

OAR FilialaTransilvania - secretariat
Blvd. Eroilor, nr.22, ap. 10, Cluj-Napoca, jud.Cluj
secretar@oartransilvania.ro
www.oartransilvania.ro
T/F 0264 450 375
M 0728 330 140

