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VÄRLDSKONGRESS FÖR ARKITEKTER I ISTANBUL
Som en av få skandinaviska representanter deltar den svensk-danska arkitektgruppen UiD på UIAs
världskongress i Istanbul den 3 - 10 juli 2005.
UIA (Union Internationale des Architectes) är en sammanslutning av arkitektföreningar från hela världen,
som tillsammans representerar mer än en miljon medlemmar. Vart tredje år håller UIA en världskongress,
där några av de mest betydelsefulla internationella arkitekterna bidrar till att sätta en global dagordning för
arkitekturen. Bland talarna på den XXII kongressen i Istanbul, med titeln Grand Bazaar of ArchitectureS,
finns bland andra Rem Koolhaas, Robert Venturi och Tadao Ando. 4000 - 5000 deltagare förväntas till
kongressen i Istanbul, vilket gör den till en av de största och viktigaste internationella
arkitekturbegivenheterna.
UiD deltar på kongressen med ett paper, ett seminarium och en video, som alla fokuserar på urbana
regioner. Öresundsregionen är ett exempel, men långt ifrån det enda. Överallt i världen finns liknande
exempel.
Utdrag ur paper: Den urbana regionen skiljer sig på väsentliga punkter från alla tidigare kända stadstyper.
Den inkluderar inte bara staden och dess förorter, men också omkringliggande städer, jordbruksmark och
naturreservat. Den har inga klara yttre avgränsningar men många inre gränser, sammansatt som den är av
skiftande landskap och många olika befolkningsgrupper, som avskiljer sig från varandra genom sina
kulturella, sociala och livsstilsmässiga tillhörigheter. Men det är kanske precis denna potentiellt konfliktfyllda
sammansatthet som gör de urbana regionerna mer dynamiska och konkurrenskraftiga i den nya globala
ekonomin.
Man kan säga att den urbana regionen via sina nätverk sprider sig ut över världen samtidigt som man i
princip kan uppleva hela världen inom samma region. Man kan därigenom hävda att den urbana regionen
ger form till globaliseringen, som den också är en konsekvens av genom att den ökade konkurrensen städer
emellan tvingar dem att växa sig större.
UiDs video beskriver i ett MTV-liknande språk denna utveckling i Los Angeles, som precis som andra urbana
regioner kan beskrivas som en konglomerat av många självständiga städer utan något klart centrum.
Till seminariet bjuder UiD in kollegor från hela världen för att diskutera problemen och potentialerna i denna
utveckling utifrån lokala förhållanden, men insatt i ett globalt perspektiv.
UiDs bidrag till UIAs världskongress är baserade på material från utställningen CHECK-IN Öresund som
visades på Dansk Arkitektur Center i april-maj 2004.
UiDs deltagande är stöttat av Akademisk Arkitektforening och Svenska Institutet.
UiD är en nätverksbaserad urban praktik som leds av arkitekterna Henrik Valeur (DK) och Fredrik Fritzson
(S). UiD utvecklar innovativa koncept och strategier för utveckling av komplexa och dynamiska urbana
miljöer. UiD fick nyligen hedersomnämnande i en tävling om ny bostadsbebyggelse i Tensta och har precis
arrangerat en kombinerad idé- och workshop med åtta unga arkitektgrupper från Öresundsregionen som en
del av den Europeiska stadsplanebiennalen i Köpenhamn.
Se mer om UIAs kongress på http://uia2005istanbul.org
Se mer om UiD och ladda ned högupplösta bilder på http://uid.dk
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