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Nicholas Grimshaw vence concurso de projeto
para pavilhão de artes itinerante que será
montado em 10 cidades brasileiras
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Em alguns países europeus como a Dinamarca, a
construção de presídios requer necessariamente a
realização de um concurso aberto de arquitetura
para a escolha do projeto.
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NOTÍCIAS
Fique bem informado

Livro apresenta todos os aspectos da concepção
e projeto de escadas
MVRDV projetam museu na China inspirados
nos balões das histórias em quadrinhos
Inscrições e edital do concurso Parque
Olímpico já estão disponíveis no site do IAB
Com mesquita, centro islâmico e museu, BIG
vence concurso na Albânia. Veja vídeo!
Instituição financeira lança concurso para
urbanizar assentamentos latino-americanos

É o caso do complexo prisional a ser construído na
ilha de Falster, cujo resultado do concurso foi
revelado no final de 2010, e que foi vencido pelos
arquitetos do escritório C. F. Møller.

Grimshaw vence concurso para pavilhão que
será montado em 10 cidades brasileiras
Gangorra de aço com 55 metros de largura
celebrará reunificação alemã
MCB abre exposição sobre a arquitetura em
madeira nacional e internacional
Livro reúne principais assuntos relacionados a
obras e projetos de design de interiores
Após cinco anos, Zaha Hadid vence concurso
para centro cívico na Califórnia
Com fachada curvada, torre de Norman Foster
começa a ser construída na China
A prisão para aproximadamente 250 detentos terá
uma estrutura urbana completa.
AGENDA
Cursos, exposições, eventos, congressos

19/04/2011 - 03/07/2011
Espaços de convivência são tema de
exposição no Instituto Tomie Ohtake
21/04/2011 - 26/06/2011
MAM/SP faz duas mostras sobre arquitetura e
sustentabilidade
23/05/2011 - 27/05/2011
Anpur realiza encontro anual no Rio de Janeiro
31/05/2011 - 03/06/2011
São Paulo sedia encontro com prefeitos das
maiores metrópoles mundiais

No centro da planta radial estão o edifício
administrativo, o bloco ocupacional, um centro
cultural com biblioteca, espaço para cultos, loja e
quadras esportivas.

31/05/2011 - 03/06/2011
Economia verde é o tema do Bright Green
Cities, no Rio

FÓRUM
Clique no tema e deixe sua opinião

Pérolas de salas de aula ou de escritórios
A crise da profissão de Arquiteto e Urbanista
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
O que é mais importante para um arquiteto?
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Ao redor deste núcleo estão os blocos prisionais quatro comuns e um de segurança máxima - todos
com fachada de tijolo aparente acinzentado.

O edifício ocupacional, onde os detentos passam a
maior parte do dia trabalhando, tem fachada de vidro
recortado com placas de metal perfurado em tons de
verde.

Já o centro cultural tem planta circular, cobertura
de vidro e é cercado com ripas de madeira pintadas
de verde.

O projeto inclui, ainda, uma área de transição
entre o entorno e os muros de seis metros de altura,
onde se pretende criar áreas para que os detentos
cultivem seu próprio alimento, tanto em pequenas
plantações quanto em áreas para criação de animais.
Imagens: C. F. Møller
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