
Афирмација награде ``Архитектонски догађај године``
преко промоције њеног оживљавања

НАЈАВА НАГРАДЕ ``Архитектонски догађај године`` кроз доделу ПОЧАСНОГ ПРИЗНАЊА
за посебан допринос у промоцији архитектонске професије и унапређење архитектонске
културе.

АНИ ЂУРИЋ КОНСТРАКТИ, која својим деловањем и уметничким радом промишља категорије
као што су савременост, ангажованост, критичност и одговорност, иманентне у архитектури.

- Ана је архитекта и припада нашем ``племену``; а преко своје музике (свог уметничког рада)
промовише вредности које поседује врхунска архитектура; одговорност, критичност,
здравље, алтернативност, преиспитивање, будућност, хуманост, брига о заједници.

- Изненађује препознатљивост и масовни успех њеног рада. Реткост је да тако специфичан
квалитет буде препознат у тако широком кругу друштвених група и то не локално него
интернациоално, до мере да постаје својеврсни феномен. Ми као креативна заједница
можемо да учимо из оваквих сингуларних појава да бисмо и своје деловање освежили,
оснажили, учинили га приступачнијим и читљивијим (а тиме омогућили да оно буде и
дејственије), и тиме остварили снажнији утицај на заједницу.

- моћ концепта; Анин аутентични и високо концептуализован израз, а са друге стране
његово свеопште прихватање, показују да, кад је нешто добро конципирано, оно постаје
свима јасно (разумљиво).

- Њени текстови имају садржај који препознаје савремене теме, износи их на рафиниран
начин делујући и као суштински vox populi.

- Појава једне аутентичне стваралачке личности која има архитектонске назоре, одлази
далеко од уских дефиниција наше дисциплине (од зграде или пројекта) ка друштвеној
ангажованости, тако да и посредно промовише архитектонску културу. Признање
горенаведеном феномену говори о профилу и карактеру будуће награде.

- Будући да Награда за Архитектонски догађај године садржи креативни и критички став
према архитектонској култури, препознаје позитивне промене и представља помак у
осносу на професионални, друштвени и културни контекст наше средине, проблематизује и
отвара теме од значаја за развој и афирмацију вредности и етичности и афирмише и
унапређује идентитет и амбијент града, овим Признањем желимо да се захвалимо нашој
драгој колегиници на доприносу креативном промишљању и инспирацији за аутентично
деловање.

У Београду, 07. јула 2022.
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