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Spørgsmål:
Vil forvaltningen redegøre for muligheden for at lægge uddeling af
præmiering af smukke bygninger samtidig med Copenhagen
Architecture Festival for at give prisen mere bevågenhed og branchen
mulighed for at netværke.
Svar:
I bestemmelserne for prisbelønning af smukke bygninger er der ikke
fastsat et tidspunkt for afvikling af hverken besigtigelsestur eller
prisoverrækkelse.
Begge dele vil derfor kunne flyttes, så overrækkelsen af priser sker i
forbindelse med relaterede aktiviteter.
Baggrund
Det er bedømmelsesudvalget der beslutter hvilke bygninger, der skal
præmieres. Bedømmelsesudvalget består af KFU, stadsarkitekten,
byggesagkyndig fra TMF samt tre faglige repræsentanter.
For nuværende beslutter bedømmelsesudvalget i august på en
besigtigelsestur, hvilke bygninger eller pladser, der skal præmieres.
Selve prisoverrækkelsen foregår i november. Prisoverrækkelsen bliver
typisk omtalt i de berørte bydeles lokalaviser samt i en række
landsdækkende aviser og fagpublikationer.
Til selve prisoverrækkelsen har de præmierede lov at invitere
samarbejdspartnere.
Copenhagen Architecture Festival
RISING Architecture Week og Copenhagen Architecture Festival
(CAFx) blev i 2013 opfordret af KFU til at gå sammen om deres to
arkitekturinitiativer, henholdsvis en international konference og
arkitekturpris og en arkitekturfilmfestival. De fik tilsammen bevilget
0,5 mio. kr. til afholdelse af filmfestivalen i 2014 samt udvikling af
konferencen.
KFU bevilgede på udvalgets møde den 20. november 2014 1.000.000
kr. til RISING og CAFx i 2015 og 2016 til festivalens kulturelle
indhold.
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Muligheder
Begge festivaler nyder stærk opbakning fra det faglige miljø, og
særligt CAFx har nået et bredt publikum med sidste års festival. Det
vil således være fagligt oplagt at lægge uddeling af præmierne for
smukke bygninger i forbindelse med disse aktiviteter.
Der er aktiviteter i marts (filmfestival) og maj (konference i
forlængelse af en udstilling på arkitektskolen) og en konference
omkring september ved Volcano.
Udfordringer
Der er bevilget tilskud til afholdelse af RISING og CAFx i 2015 og
2016. Der er således tale om festivaler, der er midlertidigt finansieret.
Præmieoverrækkelse i foråret vil medføre, at besigtigelsesturen
afholdes i februar, hvor det kan være koldt og bliver tidligt mørkt.
Særligt grønne anlæg kan være vanskelige at besigtige.
Desuden vil det være en udfordring at flytte præmieringen knapt et
halvt år frem og tilbage for et enkelt år, såfremt festivalerne ikke
opnår finansiering i 2017.
Alternativer
Såfremt man ønsker bredere faglig bevågenhed end nu, kan man også
overveje at flytte præmieoverrækkelsen til den 1. oktober, som er
arkitekturens dag. Denne dag er der fokus på arkitektur i hele landet,
og byer som Århus, Ålborg og Vejle overrækker arkitekturpris samme
dag. Det vil gøre det lettere at få både det faglige miljøs og pressens
bevågenhed.
Der kan i forbindelse med arkitekturens dag arrangeres en række
offentligt tilgængelige udstillinger og ture, herunder arkitekturture til
præmierede byggerier, udstilling i Rådhushallen og vandreudstilling i
byen. Arrangementer vil efter aftale arrangeres af Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Prisoverrækkelsen kan desuden afholdes i Rådhushallen som et
offentligt arrangement i stedet for i Festsalen.
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