
1
P

  
INIC
El  Talle
d´Arqui
Concurs
als estu
Comuni
 
Compta
Dr. Adri
de Bar
Catalun
la Polite
de Po
la Norew
de Noru
Ljubljan
la Techn
especia
 
La Org
proclam
tecnolog
inaugur
 
Ens vole
2015 pe
àmbits 
urbà, i q
d'Escole
diferent
amb un
diversos
els obje
les difer
 
Tenim i
dels est
disseny 
d’una m
exercici 
creative
llum art
cada dia
 
El conc
emprese
Grupo L
i d'altr
l´Ajunta
LLUM BC
 
És un 
d'Arqui
la seva
 
El concu
la capac
es valor
manipu
tècnica.
 

           

1er CONC
PER EST

I 
er d’Estudis 
tectura de 

s Internacion
udiants d’Esc
tat Europea. 

 com a me
ià Muros de 
celona (ETS
ya (UPC) d'E

echnika Rzesz
lonia; la 
wgian Univer
uega; el Profe
ni (UL), de 
nical Univers
litzada ICAND

ganització de
mat l’any 2015
gies basades
ral tindrà lloc 

em sumar al
er celebrar la
com l'Arquit

que formen p
es d'Arquitec
ts sensibilitat
na imatge fot
s com possib
ectes, l’espaï
rents formes 

nterès en po
tudiants d’Arq
 amb llum ar

mirada  analí
 d’observaci

es, d’emocion
tificial  el m
a. 

curs compta 
es del secto
Lledó, iGuzzin
res. També
ament de Ba
CN 2015. 

concurs ob
itectura, Dis

a inscripció e

urs valorarà e
citat crítica d
rarà que les 
lades, deixa
 

 

CURS IN
TUDIAN

Lumínics de
Barcelona, 

nal de fotogra
coles d’Arquit
 

embres orga
l'Escola Tècn

SAB), de la 
España; el Pr
zowska Im Ig
Professora 

rsity of Scien
essor Dr. Tom
Eslovenia; e
ity Kosice (T
DELA. 

e les Nacio
5 com “l’any 
s en la llum
 en Paris el 1

ls actes que 
a importància
tectura, el D
part de la for
ctura, Dissen
ts que existe
togràfica, cap
bilitats de rela
ï, les atmosf
 d’expressió a

otenciar la ca
quitectura, D
rtificial, (en t
ítica  i critica
ió permetrà 
nar, sorprend
ón visual qu

 amb la pa
r de la il·lum

ni, Erco, Grup
é compta 
arcelona dins

bert a tots 
sseny i Art d
es gratuïta.

especialment
dels efectes c
imatges sigu
nt en un o

NTERNA
NTS D’A

e l´Escola T
UPC, impu

afia en Llum 
tectura, Diss

nitzadors am
nica Superio
 Universitat 
rofessor Dr. 
gnacego Luka

Dra. Barbar
nce and Tech
maz Novljan d
el Professor R
TUK) d’Eslova

ons Unides 
 internaciona
” (IYL 2015

19 i 20 de Ge

tindran lloc 
a que la llum
Disseny, l'Ar
mació de mil

ny i Art. Pre
eixen es pug
paces d’expre
acionar la llu
eres, els pai
artística. 

apacitat emo
Disseny i Art 
otes les  sev
a de la reali
 descobrir 
dre i de trans
ue neix quan

articipació de
minació Artif
po MCI, Viabi
amb la co

s del Festival

els estudia
de la Comun
 

t  la qualitat,
capturats en

uin directes i 
ordre secund

ACIONA
ARQUITE

ècnica Supe
ulsa el prim
 Artificial, dir
seny i Art de

mb el Profes
r d'Arquitect
 Politècnica 
Adam Rybka
asiewicza (PR
ra Matusiak
hnology (NTN
de la Univerz
Richard Kitta
quia i la rev

(UNESCO) 
l de la llum i 
). La cerimò
ner de 2015.

durant tot l'a
m artificial te
rt i el Paisa
ers d'estudia

etenem que 
guin transme
essar valors 
m artificial a
satges urban

cional i estèt
en el camp d
es variants) 
itat. Fer aqu
les possibilit
sformar  amb
n se’n va el 

e les princip
ficial: Artemi
izzuno, Sylva
ol·laboració 
 de il·lumina

ants d´esco
nitat Europe

 la singularit
 les fotograf
 que no estig
dari la qual

 
AL de fo
ECTURA

rior 
mer 
rigit 
e la 

ssor 
tura 

de 
a de 
RZ), 
k de 
NU), 
za V 
a de 
ista 

ha 
 les 

ònia 
. 

any 
e en 
atge 
ants 

les 
etre 
tan 

amb 
ns i 

tica 
dels 
des 

uest 
tats 
b la 
 sol 

pals 
ide, 
ania 

de 
ació 

oles 
ea i 

tat i 
fies, 
guin 
litat 

BA
Par
Pod
esti
Diss
tenir
Cada
fotog
 
Lloc
pàgi
fotog
segü
Artif
Barc
 
Form
en u
mod
pres
mod
cogn
adre
i/o E
es p
l’inte
lema
dade
una 
 
Insc
El pe
15 
Gen
Les 
acce
a les
La o
mitja
activ
 
Vot 
seu 
opin
activ
rebr
part
mod
fotog
 
Con
dem
conc

 
 
 
 

otograf
A, DISS

ASES 
rticipants:
ran particip
guin matr
seny i Art d
r premi serà
a participant 
grafies, una p

c de present
na www.upc
grafies en 
üent: “Concu
ficial”,  Esco
celona, Avda.

mat de la p
un sobre tanc
dalitat. A l
sentades al 
dalitat a l’ex
noms del pa
eça postal i a
Escola en la 
presenten va
erior del sobr
a, i modalita
es d'identific
 de les moda

cripció: La in
eríode de pre
de desemb

ner de 2015.
fotografies 

eptades si arr
s 14:00h. 
organització d
ans de difus
vitats de divu

 dels partic
vot les fotog
ió. El vot es
va durant els
ran un corre
icipant podr

dalitat i resul
grafia que ob

sultes o a
manar aclarim
curso.luzartific

ia en LL
SSENY I

par en el con
riculats en
de la Comu
à necessari 
 podrà prese
per cada mod

tació: La pre
.edu/concurs
paper, en 
urso interna
la Técnica 
 Diagonal 64

presentació:
cat on, a la p
´interior hi 
concurs i un

xterior, i a l
articipant, co
adreça electr
que està cur

aries fotograf
re gran haurà
t a la que p
ació referide
litats en que 

nscripció es g
esentació de 
bre de 2014
. 

enviades p
riben més tar

del concurs po
sió cultural, 
ulgació del co

cipants: Els 
rafies que so
s farà a trav
s dies 27 al 
eu electrònic
rà votar una
tarà guanyad

btingui un ma

aclariments
ments a tra
cial@upc.edu e

LUM AR
I ART D

ncurs tots e
n Escoles 

unitat Europ
acreditar-ho 

entar fins a u
dalitat 

esentació es 
sllumartificial 
format 30x4

acional de f
Superior de

49, Barcelona

 Les fotograf
part exterior,

haurà la 
n sobre tanc
l’interior hi 
opia del doc
rònica, el nom
rsant estudis 
fies a difere
à d'haver un
participa escr
es abans a 
 participi. 

gratuïta. 
fotografies 
4 i finalitza

per correu 
rd del dia 28

odrà fer us d
en organitza

oncurs. 

 participants
on mereixedo
vés d’una a
 29 de Gen
c amb el p
a de les fo
dor/a del pr
ajor nombre d

: Es podran
avés de la 
en l’apartat “

RTIFICIA
D’EUROP

els estudian
 d'Arquite
pea. (en el 
 documental
n màxim de 

 farà a travé
   i  enviant l
40cm  a l´
fotografia  e
e Arquitectu
a 08028, Espa

fies es prese
, figurarà el 
o les foto

cat amb el 
constarà el 
cument d’ide
m de la Univ
 i el curs act

ents modalita
 sobre petit 
rit a l’exterio
l'interior, pe

 començarà
arà el dia 

postal no 
8 de Gener de

de les fotogra
ació d'exposi

s decidiran a
ores del prem
plicació que 
er. Els partic
procediment.
otografies de
emi de la op
de vots.  

n fer consu
web del co

“Contacte”. 

AL 
PA 

ts que 
ectura, 
cas de 
ment). 
 quatre 

s de la 
la o les 
adreça 

en Luz 
ura de 
anya. 

entaran 
lema y 

ografies 
lema i 
nom i 

entitat, 
versitat 
tual. Si 
ats, en 
amb el 
or i les 
er cada 

 el dia 
26 de 

seran 
e 2015 

afies en 
cions i 

amb el 
mi de la 

estarà 
cipants 
 Cada 

e cada 
pinió la 

ultes o 
oncurs, 



Modal
A:    IL∙LU
Aquesta
imatges
valor a
qualsev
diferent
joc entr
de pote
arquitec
B:    IL∙LU
Aquesta
il·lumina
urbans. 
la nit s
s´han c
defineix
Volem e
nova re
que co
mecànic
sobre la
significa
“manera
C:   IL∙LU
Aquesta
llum art
de la i
avingud
paisatge
caracter
El valor
que ten
son com
que ha 
aportan
paisatge
D:  IL∙LU
Aquesta
artificia
través d
Light Ar
artístics
videoart
efectes 
 
PREMIS
El jurat
premis 
El resul
web de
dia  5 d
de l’Esc
 
Per a ca
premis:
Modalit
Primer 
Segon 
Tercer 
Es dona
 
Modalit
Primer 
Segon 
Tercer 
Es dona
 
Modalit
Primer 
Segon 
Tercer 
Diploma
Es dona

itats: 
UMINACIÓ DE
a modalitat 
s fotogràfique
fegit d´emo
ol espai inte
ts expression
re la llum art
enciació mút
ctura. 
UMINACIÓ AR
a modalitat d
ació exterio
 La presència
singularitza i
convertit en 
xen l´esperit 
expressar la 
ealitat que la 
onformen les
c de docum
a capacitat d’
ació formal 
a” de il·lumin
UMINACIÓ PA
a modalitat d
tificial en el p
l·luminació d

des fins el p
e com el resu
rístics de la c
r simbòlic i 
nen els eleme
mprensibles d
estat en cont
t noves m
e nocturn de 
UMINACIO AR
a modalitat 
l com eleme
de fotografie
rt o efectes 
s en general 
t etc… En aqu
 i el seu caràc

S 
t es reunirà 
la setmana d
tat es farà p

el concurs. 
de Febrer d
ola Tècnica S

ada una de le
 
tat  A:    IL∙LUM
 premi Arte
Premi Viabi
 premi “a la 
aran tres men

tat B:    IL∙LUM
 premi iGuz
Premi Artem
 premi “a la 
aran tres men

tat C:     IL∙LUM
 premi ERCO
Premi Grup
 premi Silva
a.  
aran tres men

E L´ESPAI INT
del concur

es en les que
oció i de ex
rior. Es tract

ns formals qu
tificial i l´esp
tua dels val

RQUITECTÒN
de concurs fo
or d´edificis
a de la llum a
i posa en v
peces icòniq
únic i caracte
capacitat de 
 il·luminació 
s ciutats. N
entació visu
’intervenció e
generada m

nar. 
AISATGÍSTICA 
de concurs e
paisatge noc
de monumen
propi Skyline
ultat global d
ciutat i la prò
la capacitat

ents urbans 
des de la im
tinua evoluci
aneres d´e
 les ciutats. 
RTÍSTICA 

pretén rema
ent d'express
es d'instal·lac
lumínics pro
com el cinem
uest apartat 
cter evocatiu

per analitza
del 26 al 30 d
públic el dia 
L’Entrega d

de 2015, a le
Superior d’Arq

es modalitats 

MINACIÓ DE L
mide dotat 
izzuno dotat
 opinió” dot
ncions amb D

MINACIÓ ARQ
zzini dotat a
mide amb 3
 opinió” dot
ncions amb D

MINACIÓ PAIS
O dotat amb

po MCI dotat
ania “a la op

ncions amb D

TERIOR 
rs pretén v
e la llum artif
pressió form
ta de reflectir
ue es poden 
pai, sempre 
ors intrínsec

ICA 
ocalitza el se
s, d´elemen
artificial en le
alor objectes
ques de l´ar
erístic d´una
 transformaci
 artificial apo
No es tracta
ual sinó d’un
en el món de 
mitjançant un

I MONUMEN
es centra en 
turn de les c
nts, de parc
e de la ciuta
del diàleg ent
pia llum artif
t d´emociona
i el paisatge 
plicació de l
ó des de fina
xpressar i 

arcar el pap
sió artística e
cions efímere
duïts en mun
ma, la televis
es valorarà l
 i singular. 

ar els conting
de Gener de 2
 31 de Gene
de premis 
es 19:00h, a
quitectura de

 es donaran e

L´ESPAI INTER
 amb 600€ i 
t amb 300€
tat amb 200
Diploma als fi

QUITECTÒNICA
mb 600€ i D
00€ i Diplom
tat amb 200
Diploma als fi

SATGISTICA I 
b 600€ i Dipl
t amb 300€ 
pinió” dotat 

Diploma als fi

alorar aque
ficial aporta u

mal i estètic 
r visualment 
generar amb
des d´una v
cs de la prò

eu interès en
nts i objec
es ciutats dur
s i edificis q
rquitectura, q
 ciutat. 
ió, de canvi i

orta als objec
a d’un exer
n exercici cr
 la percepció 
na determina

NTAL 
 el paper de
ciutats; a tra
cs, de jardin
at. Entenent
tre els eleme
ficial. 
ar l´observa
 nocturn nom
a llum artific
als del segle X
transformar 

per de la ll
en si mateix
es, de obres 
ntatges i esp
sió, el teatre
a innovació d

guts i fallar 
2015 . 
er de 2015 a
tindrà lloc 
 la Sala d’Ac

e Barcelona. 

els següents 

RIOR 
 Diploma. 
 i Diploma. 

0€ i Diploma,
nalistes. 

A 
Diploma.  
ma.  
0€ i Diploma.
nalistes.  

MONUMENT
loma.  
 i Diploma.  
 amb 200€ i

nalistes. 

elles 
una 
 de 
 les 
b el 
visió 
òpia 

n la 
ctes 
rant 
que 
que 

i de 
ctes 
rcici 
rític 
 i la 
ada 

e la 
vés 

ns i 
t el 
ents 

ador 
més 
cial, 
XIX 
 el 

lum 
x, a 
 de 
pais 
e, el 
dels 

 els 

a la 
 el 
ctes 

 

,  

.  

TAL 

i 

 
Mod
Prim
Seg
Terc
Patr
Es d
 
Prem
Opta
valo
arqu
il·lum
Prim
 
VIA
TOT
 
Acte
L’en
festi
pres
màx
web
 
Els d
sent
conc
simi
 
El ju
Jordi
Adrià
Mich
Tom 
Olvid
Toma
Ljub
Barb
Unive
Laura
Jose
Crist
Ange
Merc
 
 
AGE
15 de
Inici 
26 de
Fi de
27 de
Inici 
29 de
Fi de
31 de
Publ
5 de 
Entre
l’ETS
20 de
Fi de
i lloc 

 
www
 
 
CON
 

 

dalitat D:  IL∙L
mer premi d
on Premi do
cer premi “a
ocinat. 
onaran tres m

mi especial a l
aran al prem
rarà tant 

uitectònic i 
minació utilitz
mer Especia

ATGE GRATIS
TES LES CAT

e d’entrega 
trega de pre
val LLUM BC

sentades a l
xima divulgac
s. 

drets de les f
t dels partici
curs la publ
lars sempre 

urat esta form
i Ros, Dr. Arqu
à Muros, Dr. Ar
ela Mezzavilla
Carr, Dr. Belle

do Muñoz, Dra.
az Novljan, Dr.

bljani (UL), de
bara Matusiak, 
ersity of Scienc
a Cassota, Ge

ep Masbernat, D
ina Camps, R
el Ruiz Rodrígu
cedes Arroyo, D

ENDA 
e Desembre d
període de pre
e Gener de 20

el període de p
e Gener de 20
de període de 
e Gener de 20

el període de vo
e Gener de 20
icació de los g
Febrer de 201

ega de premis 
SAB. 
e Febrer de 20

e l’Exposició e 
per concretar

w.upc.edu/c

NTACTE    co

   

   

UMINACIO AR
otat amb 60
otat amb 300
a la opinió” 

mencions am

a innovació i 
mi totes les
la capacitat
urbà com la
zada. 
l Grup Lledó

S A BARCEL
TEGORIES. 

 de premis 
mis es farà c

CN 2015 i de
a Sala d’Ac

ció possible a

fotografies pr
pants, que a
icació en tr
posant el nom

mat per: 
itecte, Director

rquitecte, Direc
, Arquitecta, Ex

es Arts. Artista 
. Arquitecte. Pr
. Arquitecte. Pr
e Eslovenia 
Dra. Arquitecte
ce and Techno
rente Artemide
Director Tècnic
esponsable de

uez, Delegat G
Directora de la 

de 2014 
esentació de fo
015
resentació de f

015
votació del pre

015
otació del prem
015 
uanyadors 
15
e inauguració d

015 
inici de les Exp

oncurslluma

oncurso.luzart

   

RTÍSTICA 
00€ i Diplom
0€ i Diplom
 dotat amb 

mb Diploma a

Ergoeficiènci
s fotografies 
t de regen
a innovació 

ó dotat amb

LONA PEL 1E

coincidir amb
e l’exposició 

ctes de l’ETS
al concurs en

resentades a 
autoritzaran 
ríptics, carte
m de l’autor. 

r de l’ETSAB 
ctor del TEL 
xperta il·lumina
del Light Art 
rofessora de la
rofessor de la U

e. Professora d
ology (NTNU), 
e Espanya 
c iGuzzini Illum
e Projectes ER

Grup Lledó en B
Revista Icand

otografies   

fotografies 

emi de la opinió

mi de la opinió 

de l’Exposició 

posicions intern

artificial  

tificial@upc.ed

   

  

ma, Patrocina
a, Patrocinat
200€ i Diplo

ls finalistes. 

ia 
 presentade

neració de 
tecnològica 

b 1000€ i Dip

ER I 2ON PREM

b la inaugura
  de les foto
SAB. Es don
 mitjans imp

 concurs cont
a l’organitza
ells, exposic
 

ació arquitectò

a ETSA de Sev
Univerza V   

de la  Norewgia
de Noruega 

minazione Ibéric
CO Iluminación

Barcelona. 
ela 

. 

ó 

 
de fotografies 

nacionals, date

du 

 

at. 
t. 
ma. 

s i es 
l'espai 

 de la 

ploma.  

MI DE 

ació del 
ografies 
narà la 
presos i 

tinuarà 
ció del 
ions o 

nica 

villa 

an 

ca S.A 
n, S.A. 

. 

 

. 

a  

es 


