B.I.G.: BIG_IDEAS
tlacová správa

29. marca 2007, 20.00 h/18.30 h/11.00 h
otvorenie výstavy / prednáska / tlacová konferencia

30. marca - 15. apríla 2007
trvanie výstavy

design factory, bottova 2, bratislava
miesto výstavy

B.I.G., design factory
organizátori

Velvyslanectvo Dánskeho královstva
zástita Jorgen Munk Rasmussena, velvyslanca Dánskeho královstva na Slovensku

design factory predstaví v apríli a máji dve akcie venované spickovému Dánskemu dizajnu a architektúre. Prvou
z pripravovaných akcií je výstava úspesného architektonického ateliéru B.I.G. - Bjarke Ingels Goup z Kodane. V rámci
celodenného eventu s B.I.G. sa bude v design factory konat prednáska Bjarke Ingels Group.
Výstava BIG_IDEAS mapuje produkciu architektonického laboratória B.I.G. - Bjarke Ingels Group od roku 2001.
Predstavuje vzorku najnovsieho výskumu B.I.G., v ktorej sa architektúra stretá s urbanizmom a mierka sa stáva
programom. Pridanou hodnotou B.I.G. projektov sú zadania a unikátne tvarové experimenty, na ktoré priamo pôsobia
limity konkrétneho prostredia a investorov. Vdaka velkému, takmer 80 clennému tímu architektov, dizajnérov,
urbanistov a v spolupráci s odborníkmi je ateliér schopný pracovat na pomerne velkom mnozstve najrôznejsích
projektov - mestské bývanie, hotely, administratívne budovy, stavby pre kultúrne a sportové úcely.
"Sme presvedcení, ze velké témy, s ktorými sa ako architekti, dizajnéri a plánovaci dnes stretávame, si vyzadujú
primeranú dávku nápadov." Raz sme otrokmi invencie, inokedy ide o cisté umenie. My sa v nasich projektoch snazíme
o spojenie oboch týchto princípov." (Bjarke Ingels)
Výstava vychádza z ideového programu ateliéru. Jediným svetelným zdrojom v expozícii sú samotné modely. Divák
pozvolna zaostruje pohlad na ziaru dvadsiatich modelov, zobrazujúcich 18 B.I.G. vízií pre budúcnost.

Ateliér B.I.G.
Po piatich rokoch úspesnej praxe ateliéru PLOT, ktorý dvakrát získal Cenu mladých architektov, Zlatého leva
v Benátkach a uz druhýkrát nomináciu na Cenu Mies van der Rohe, sa jeho zakladatelia Bjarke Ingels (1974)
a Julien de Smedt (1975) rozhodli pre samostatnú tvorbu. Bjarke Ingels zalozil v roku 2001 v Kodani ateliér Bjarke
Ingels Group - B.I.G., ktorého tím tvorí takmer 80 architektov, dizajnérov, stavitelov a expertov v oblasti
architektúry, urbanizmu a vývoja. Jedným z hlavných princípov tvorby ateliéru je koncentrácia pozornosti na detail,
smerujúc tým k ucelenosti BIG formy.

Vybrané projekty a realizácie
2006 SKI, Big Ski Report, lyziarske stredisko v Trysil, Nórsko
2006 PSY, psychiatrická klinika v Helsingor, Dánsko, realizácia
2005 REN, Shanghai Peoples Building, hotel, sportové a konferencné centrum pre Svetovú výstavu 2010 v Sanghaji,
Cínska ludová republika
2005 KLM, The Clover block - 3km dlhý obytný komplex ohranicený Clover Park v Kodani, Dánsko
2005 1ST, hotel a konferencné centrum v Stokholme, Svédsko
2005 BAT, The Battery, riesenie mestskej multikultúrnej stvrte v Kodani, Dánsko
2005 UM, bytový dom v Kodani, Dánsko, realizácia
2004 LDK, Little Denmark, mestský superblok, zivotné a pracovné prostredie pre 1500 osôb, Oerestad, Dánsko
2004 MAR, Maritime Youth House, jachtársky klub a stredisko pre mládez, Kodan, Dánsko, realizácia
2002 BBB, Better and Cheaper Housing, obytný súbor, Trekroner, Dánsko, realizácia
2001 KTK, Dánske národné divadlo v Kodani, Dánsko
1999 projekt vývoja Árhus City Related Port Areas s otvorenou administratívnou výstavbou

Ocenenia
2006
2005
2004
2002

nominácia na Mies van der Rohe Award 2007 za realizáciu Psychiatrickej kliniky, Helsingor, Dánsko
finalisti Mies van der Rohe Award 2005 za realizáciu Maritime Youth House, Kodan, Dánsko
Zlatý lev na Bienále architektúry v Benátkach za projekt Stavanger Concert Hall, Stavanger, Nórsko
druhá cena Young Architect of the Year Award za projekt Mons Klint Geocenter

www.big.dk
www.designfactory.sk
www.ambbratislava.um.dk/sk
www.dansko.sk
big, jan magasanik, +452 5 104 490, mgi@big.dk
desgin factory, katarína hrdá, +421 907 666 718, hrda@designfactory.sk
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