The Daylight Award hædrer ved en særlig
ceremoni den japanske arkitekt Hiroshi
Sambuichi og den amerikanske forsker Greg
Ward for deres arbejde med dagslys
To hundrede professionelle inden for arkitektur og forskning samledes i det
ikoniske Rolex Learning Centre i Lausanne i Schweitz den 27. september
for at hylde den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi og den amerikanske
forsker Greg Ward. De to internationale profiler modtog hver især The
Daylight Award 2018 og € 100.000 for deres banebrydende arbejde og
indsats inden for dagslys.
De tre filantropiske fonde VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og VELUX STIFTUNG uddeler prisen, som første gang
blev givet i 1980 for at hædre fremtrædende personer, der beskæftiger sig med dagslys i arkitektur og forskning
i dagslys med særlig vægt på sundhed, velvære og miljø. Prismodtagerne i 2018 følger i fodsporene af f.eks.
SANAA, Jørn Utzon (Danmark), Lacaton & Vassal (Frankrig), James Carpenter (USA), Peter Zumthor (Schweiz),
Marilyne Andersen (Schweiz) og Steven Holl (USA).

I den smukke og ikoniske bygning, som er tegnet af de tidligere Daylight Award-modtagere Kazuyo Sejima +
Ryue Nishizawa (SANAA), modtog den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi og den amerikanske forsker Greg
Ward prisen foran en begejstret international skare af arkitekter, forskere, studerende, repræsentanter fra
byggesektoren samt den indbudte presse.

“Prismodtagerne i 2018, Sambuichi og Ward, demonstrerer begge på fornem vis deres alsidige evner til at arbejde
med dagslys. Og selv om der er forskelle på dem, har de begge den samme store interesse for dagslys,” udtaler
den internationale jury.

Sambuichis bygningsværker er en konstant kilde til inspiration for den arkitektoniske diskurs på grund af deres
bemærkelsesværdige enkelhed, og fordi de altid indarbejder dagslyset med dets skiftende liv. Computerforskeren

Greg Wards brede arbejde har forandret området inden for modellering af dagslys, og hans computersoftware
har gjort det muligt for tusinder af ingeniører og arkitekter at arbejde med dagslys i deres projekter. På den måde
kommer fordybelse og regnekraft til at spille sammen, lige som arkitektur drevet af naturen og kraftfuld software
sammen kommer til at gå op i en højere enhed.

Hiroshi Sambuichi: Arkitektur drevet af naturen
Hiroshi Sambuichi modtager prisen for sin evne til at afbalancere forholdet mellem natur og arkitektur.
Bevægelser i jord, vind, luft, vand og sol er integrerede dele i hans bygninger – herunder Shizuki Castle House og
Naoshima Hall i Japan. Således er hans bygninger i harmoni med deres omgivelser.

Som juryen siger det:
“Hans værk bruger ikke lyset alene som et objekt eller et enkelt element, men det snarere åbner vores
opmærksomhed og oplevelse af, at lyset er tidsløst, flydende og rigt.”

Hiroshi Sambuichi tilføjer denne kommentar:
“Jeg undersøger nøje, hvordan de skiftende vindretninger og -intensiteter i dagslys påvirker stedet, og det får
mig til at forstå, hvilken slags arkitektur der virkelig er brug for på det enkelte sted. Jeg er beæret, men også
taknemmelig for denne anerkendelse af dagslysets natur.”

Sambuichis fremgangsmåde på det enkelte sted er ganske særlig og bygger på langsigtede undersøgelser og
overvejelser om de kvaliteter og naturkræfter, der findes på stedet, og som påvirker det. I sin stadige søgen
efter balance før selve idéen udvikles, undersøger Sambuichi landskab og klima på de forskellige årstider og
eksperimenterer med fysiske modeller på stedet i et år eller to. Arkitekturen vokser ud af disse overvejelser. Hans
arbejde er forankret i det lokale miljø og er et udtryk for hans dygtige anvendelse af naturens store kræfter.

Den amerikanske arkitekt James Carpenter, en tidligere modtager af The Daylight Award og medlem af juryen for
The Daylight Award, beskriver Sambuichis måde at arbejde på:
“Alle arkitekter taler om, at stedet er vigtigt for arbejdet. Men for Sambuichi er det noget meget dybere og finere,
der giver ham hans forståelse af stedet. Det er en forståelse, der har med de store naturkræfter at gøre, dvs. vind,
regn, sol og jord – kræfter, der er udtryk for noget mere metafysisk og sublimt.”

Greg Ward: Skaber bag revolutionerende simuleringsprogram
Greg Ward er skaberen bag det revolutionerende simuleringsprogram Radiance, som i tre årtier har gjort det
muligt for forskere at forestille sig mulighederne i dagslyset. Wards dedikerede arbejde med at gentage og
forbedre softwaren har givet Radiance-programmet et stærkt fællesskab af brugere, som yderligere påvirker
områderne for forskning i dagslys og dagslys i arkitektur.

Ward er kendt som en flittig initiativtager til talrige seminarer om dagslys, og han deltager personligt i dialoger
både med unge forskere og ph.d.-studerende og med professionelle.

Stephen Selkowitz, medlem af juryen for The Daylight Award, udtaler:
“Programmet, som nu har været i brug i mere end 30 år, indfanger alle de små, fine interaktioner mellem lyset
og omgivelserne – lige fra måden, hvorpå lyset brydes gennem glas, eller måden, hvorpå det kastes tilbage fra
overflader i et rum, og til måden, hvorpå mennesker reelt oplever lyset i et rum enten indenfor eller udenfor.”

Greg Ward udtaler:
“Jeg har altid lagt vægt på udførende, praktiske systemer frem for rent akademiske sysler. For mig er denne pris
en vigtig anerkendelse af meget mere end mit arbejde. Den er en anerkendelse af hele fællesskabets bidrag til at
forudse dagslys og indarbejde det i bygningernes miljøer”.

Ward har undersøgt interaktionen mellem lys og stof på tværs af en lang række fysiske skalaer – herunder unikke
byggematerialer med specialiserede optiske egenskaber, rumlige udformninger af komplekse strukturer inde i
bygninger og på deres facader samt urbane og naturlige miljøer.
Radiance anvendes bredt inden for arkitektur, produktdesign, gartneri, termisk simulering, solceller og sundhed.
Radiance er også blevet anvendt i unikke situationer som hjælp til astronauter, der træner til at arbejde under de
hårde belysningsforhold i rummet.

Den schweiziske forsker Marilyne Andersen, en tidligere prismodtager og formand for juryen for The Daylight
Award, uddyber: “Greg Ward har udviklet en maskine, som tusindvis af mennesker – forskere og arkitekter – nu
bruger til at tage beslutninger og til at videreudvikle arbejdet.”

The Daylight Award 2018 blev fejret ved en særlig ceremoni på The Rolex Learning Centre i Lausanne i Schweiz

den 27. september 2018.

Om The Daylight Award
The Daylight Award uddeles af de filantropiske fonde, VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og VELUX STIFTUNG.
Prisen lægger særlig vægt på forbindelsen mellem teori og praksis og blev oprindeligt indstiftet af Villum Kann
Rasmussen, opfinderen af VELUX tagvinduet.

Fondene støtter en lang række nonprofitprojekter inden for videnskab, samfund, kultur og miljø.

Siden 1980 har de tre fonde uddelt dagslyspriser til bl.a. Jørn Utzon (Danmark) (1980), Henning Larsen (Danmark)
(1987), Bob Gysin (Schweiz) (2007), Richard Perez (USA) (2008), Peter Zumthor (Schweiz) (2010), James Carpenter
(USA) (2010), Lacaton & Vassal (Frankrig) (2011), Gigon & Guyer (Schweiz) (2012), SANAA (Japan) (2014), Marilyne
Andersen (Schweiz) (2016) og Steven Holl (USA) (2016).

Læs mere her: www.thedaylightaward.com
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