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Stjernearkitekt og internationalt førende forsker gæster
København
Den verdenskendte arkitekt Steven Holl og internationalt førende forsker Marilyne Andersen
gæster København i november. De er begge kendt for deres banebrydende arbejde med
dagslys, og d. 8. november giver de forelæsning på KADK. Her vil de stille skarpt på dagslys,
der i stadig højere grad forbindes med sundhed, lys og indeklima, og derfor skal tænkes ind i
designet og brugen af vores bygninger, hjem og arbejdspladser.
Dagslys spiller en betydelig rolle for menneskers sundhed, velvære og produktivitet, og d. 8.
november kan danskerne få indblik i, hvordan to stjerneaktører arbejder med lys i arkitektur og
forskning. Henover en eftermiddag giver de to en fælles forelæsning på Kunstakademiets
Arkitektskole (KADK) i København. Det sker som en del af The Daylight Award, som arkitekten
Steven Holl og forskeren Marilyne Andersen modtog i 2016.
Stor interesse kræver yderligere billetter
Interessen for de to kendte profiler er stor. Derfor er der frigivet ekstra billetter for at
imødekomme den store interesse fra forskere, arkitekter, ingeniører og mange andre.
Den amerikanske arkitekt Steven Holl er kendt for sit mangeårige arbejde med dagslys og
sammentænkningen af materiale, struktur og lys i sine bygninger. I forbindelse med
prismodtagelsen fortalte Steven Holl selv om sin glæde ved dagslys:
”Når folk spørger mig, hvilket materiale, jeg holder mest af at arbejde med, så er svaret lys! Jeg
har altid været fascineret af at arbejde med lys. Derfor er jeg meget beæret over at blive valgt
som modtager af The Daylight Award.”
I dag har Steven Holl Architects kontorer i New York og Beijing. Steven Holl blev tildelt The
Daylight Award for ”dagslys i arkitekturen” i 2016, og i sin begrundelse fremhævede juryen
blandt andet Steven Holls poetiske formsprog, respekt for materialer samt hans fokus på at
tilpasse bygninger til deres lokale omgivelser.
Fra forskningens verden var det den anerkendte schweiziske forsker Marilyne Andersen, der
blev tildelt den prestigefyldte pris, og som nu gæster København.
”Dagslys spiller en fundamental rolle, der hvor vi lever. Anerkendelsen af dagslysforskning ved
The Daylight Award er et meget stærkt signal om, at videnskaben går hånd i hånd med
arkitekturen. Det muliggør et fundament, hvor viden og kreativitet kombineres og skaber bedre
forståelse og anvendelse af dagslys i arkitekturen og i byudvikling”, siger Marilyne Andersen.
Som professor i bæredygtigt byggeri og dekan på Instituttet for Arkitekt- og
Bygningskonstruktion på Lausannes Tekniske Universitet, er hun anerkendt for sin
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dagslysforskning og for sit fokus på samspillet mellem viden om dagslys og dagslys i
arkitekturen. En tilgang som juryen også lagde vægt på i deres begrundelse i forbindelse med
prismodtagelsen.
The Daylight Award, der uddeles hvert andet år, sætter fokus på mødet mellem arkitektur og forskning – og lægger stor
vægt på samspillet mellem teori og praksis. Bag prisen står de tre almennyttige, private fonde VILLUM FONDEN, VELUX
FONDEN og VELUX STIFTUNG. Alle grundlagt af Villum Kann Rasmussen, manden bag VELUX ovenlysvinduet. De tre
fonde har uddelt dagslyspriser siden 1980 til bl.a. Jørn Utzon, Henning Larsen, Bob Gysin, Richard Perez, Peter Zumthor,
James Carpenter, Lacaton & Vassal, Gigon & Guyer og SANAA – fejret ved nationale ceremonier i Danmark og Schweiz.

For yderligere information kontakt:
Kristoffer Soelberg
Senior kommunikationsrådgiver
Dansk Arkitektur Center
Mobil

(+45) 2328 8905

E-mail

kso@dac.dk

Om The Daylight Award
The Daylight Award består af to priser:
The Daylight Award i Arkitektur uddeles til et individ eller en gruppe af arkitekter, der har udmærket sig ved at skabe
arkitektur eller byrum, som udviser et unik brug af dagslys. Der lægges særligt fokus på arkitektur, som tager hensyn
til livskvalitet og indflydelsen på menneskers sundhed, velvære og værdien for det omkringliggende miljø.
The Daylight Award i Forskning uddeles til et individ eller en gruppe af forskere, der har udmærket sig ved at bidrage
til den internationale dagslysforskning. Der lægges særligt fokus på tværfaglighed og forskning i menneskets velvære
og mulighederne for at koble teori til praksis.
Læs mere om The Daylight Award: www.thedaylightaward.com

Nominér din kandidat til The Daylight Award 2018
The Daylight Award uddeles hvert andet år og netop nu er der åbnet for nominering for 2018 og for personer, der har
markeret sig særligt inden for dagslysområdet. Igen uddeles prisen i de to kategorier ”dagslysforskning” og ”dagslys i
arkitekturen” for at stille skarpt på det tværfaglige fokus i arbejdet med dagslys. Alle kan nominere deres favorit
kandidat på The Daylight Awards hjemmeside.

Forelæsninger i København og Zürich
Zürich: 7. november 2017 kl. 16.30-19.30 på ETH Zürich
København: 8. november 2017 kl. 15.00-18.00 på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering (KADK)
Arrangementerne er gratis. Tilmelding sker via www.thedaylightaward.com/outreach

2/2

