Informacja prasowa, 8 marca 2017 r.

Live streaming wykładu Jette Hopp ze Snøhetty

23 marca 2017 r. o godzinie 18:00 w Warszawskim Wola Center na zaproszenie Fundacji
im. Stefana Kuryłowicza wykład wygłosi Jette Hopp z norweskiej pracowni Snøhetta. Przed
wykładem swoje prace zaprezentują laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA,
programów organizowanych przez Fundację. Z uwagi na duże zainteresowanie
wydarzeniem wykład będzie transmitowany na żywo w technologii live stream na stronie
organizatora.

Wystąpienie Jette Hopp ze Snøhetty spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że pula
wejściówek została już wyczerpana. W związku z tym Fundacja im. Stefana Kuryłowicza postanowiła
udostępnić transmisję wydarzenia w technologii live stream.
Transmisję będzie można oglądać na stronie: http://www.fundacja-sk.pl/
Snøhetta to jedno z najlepiej rozpoznawalnych biur projektowych na świecie. W ich portfolio
można znaleźć zarówno Operę Narodową i Balet w Oslo (za którą otrzymali nagrodę Mies van der
Roche w 2009 roku), projekt nowej Biblioteki Aleksandryjskiej w Egipcie, obserwatorium reniferów w
Parku Narodowym Dovrefjell, rewitalizację nowojorskiego Times Square, a także projekt nowych
banknotów norweskiej korony czy pokój hotelowy zawieszony w koronach drzew.
Najnowsze projekty pracowni to – nowojorskie biuro startupu Slack, hotel na wybrzeżu
helsińskiego Hakaniemi, oraz Łuk Triumfalny w Kapsztadzie dla Desmonda Tutu.

23 marca 2017 roku Jette Hopp opowie o filozofii norweskiej pracowni oraz o źródłach ich
pomysłów i rozwiązań. Wykład wygłoszony zostanie w ramach trzeciej edycji cyklu „Od wizji do
projektu”, organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza.
Przed wykładem Laureaci obu programów fundacyjnych – Michał Żyła (Konkurs TEORIA) oraz
Przemysław Chimczak i Maciej Warot (Stypendium PRAKTYKA) – zaprezentują zwycięskie prace
tegorocznych edycji.
Wykład jest inauguracją kolejnej edycji Konkursu TEORIA 2017 i Stypendium PRAKTYKA 2017.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza wspiera odważną i odpowiedzialną twórczość architektoniczną. Inicjuje
działania popularyzujące zawód architekta oraz upowszechniania zasady ładu architektoniczno-urbanistycznego
w przestrzeni publicznej. Wspiera też przedsięwzięcia wspomagające rozwój społeczności lokalnych oraz innych
instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w tym na rzecz ochrony i konserwacji zabytków. Patron
Fundacji, Profesor Stefan Kuryłowicz, przez całe życie dążył do umocnienia pozycji zawodu architekta w
świadomości społecznej. Promowanie spuścizny Stefana Kuryłowicza – zrealizowanych budynków, dokonań
publicystycznych, koncepcji biznesowych oraz dorobku dydaktycznego – to cel, który Fundacja realizuje z
najwyższą starannością.

„Od wizji do projektu” wykład Jette Hopp (Snøhetta)
oraz prezentacja prac laureatów konkursu TEORIA i stypendium PRAKTYKA
23.03.2017 r. (czwartek), godz. 18:00
wykład można oglądać na żywo w technologii live stream na stronie:
http://www.fundacja-sk.pl/
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