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 > INTRODUCTION
Segundo YAC a arquitetura è uma disciplina que compõe 
e estrutura os lugares da ação humana. Essa responde 
às numerosas e diversas instâncias com uma solução 
que seja expressão do intelecto e da criatividade do pro-
jetista. È nossa convicção que o problema arquitetónico 
não só è uma mera investigação formal no funcionalis-
mo, na economia ou na tecnologia do maunfeito, mas 
também é um patchwork destas questões, composto e 

estruturado segundo a personalidade e a sensibilidade 
do projetista. Os projetos que YAC espera valorizar são 
projetos contemporâneos: que respondam a uma logi-
ca de temporalidade e personalização do uso do espaço 
arquitetónico; onde “ideia” é a palavra chave, “arquite-
tura” a resposta e “projeto” o meio para transformar a 
intuição numa prefiguração visual.
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 > BRIEF
O Olimpo, o Ararat, o Sinai: em qualquer cultura, em 
qualquer religião, as montanhas sempre representa-
ram o ponto de encontro com o divino. É lá, onde a ter-
ra alcança o céu, que o homem sempre encontrou um 
significado diferente, um espaço místico de contato com 
o invisível, com a transcendência: o lugar onde as aven-
turas humanas culminam e é possível obter respostas 
aos enigmas mais complexos.

Num mundo que tem cada vez menos espaços de sa-
cralidade, as montanhas ainda representam um limite 
inviolado, um limiar de difícil acesso, onde as estrutu-
ras humanas lutam para minar os equilíbrios ancestrais 
que ainda podem despertar experiências preciosas.

Uma dessas experiências é, sem dúvida, Arte Sella.

Estreita entre dois picos rochosos, há mais de 30 anos Arte 
Sella traz os nomes mais surpreendentes da arte contem-
porânea e arquitetura às montanhas do homônimo vale: gê-
nios criativos que deixaram as suas marcas aqui, gerando o 
caminho de arte-natureza mais importante do mundo.

Mas as montanhas podem ser instáveis e a natureza, como 
é sabido, pode ser mãe e madrasta. A noite de 29 outubro 
2018 uma tempestade sem precedentes afetou Arte Sella, 
quebrando hectares de florestas seculares e deixando para 
trás uma devastação de lama, raízes arrancadas e árvores 
derrubadas.

Ferida e profundamente danificada, hoje mais do que nun-
ca Arte Sella precisa de criatividade e planejamento: é por 
isso que a YAC tem o prazer de apresentar Calamity Atelier, 
a competição para regenerar o maior parque artístico do 
mundo contemporâneo, através de um sistema de ateliê e 
obras arquitetónicas orientadas para facilitar o retorno de 
artistas e visitantes entre estas montanhas.

Que espaços construir para artistas ilustres e génios 
criativos? Como facilitar, através da arquitetura, o re-
torno a lugares duramente afetados por uma catástrofe 
natural?

Nas montanhas destruídas pela tempestade, os arqui-
tetos poderão imaginar um sistema de obras que visa 
restaurar o charme e a beleza dum dos mais extraor-
dinários e requintados contextos de experimentação 
artística. As intervenções visarão transformar o lugar 
num santuário moderno, um verdadeiro destino de pe-
regrinação de visitantes e artistas que, estação após es-
tação, poderão contribuir para o renascimento do par-
que, no ciclo infinito da natureza aqui representada por 
uma das suas expressões mais imprevisíveis e magnilo-
quentes: as montanhas.

YAC agradece todos os projetistas que queiram aceitar 
este desafio.
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 > SÍTIO
Demora pouco mais de meia hora de carro para ir de 
Borgo Valsugana para Arte Sella. O alcatrão penetra as 
montanhas como uma lâmina tortuosa, que avançan-
do deixa gradualmente para trás os sinais da presença 
do homem: uma pequena aldeia, algumas casas isola-
das, e cabanas, pastagens de montanha e, finalmente, 
a natureza. A viagem para chegar ao Arte Sella é uma 
experiência interior que permite ao visitante se reorien-
tar, para obter um momento de suspensão da sua vida 
diária, da sua condição e do seu próprio tempo. A che-
gada é, de alguma forma, o culminar desta experiência 
profunda, libertadora, que fez os visitantes conscientes 
e sensíveis às percepções extraordinárias que se perce-
bem a grandes altitudes. Aqui, prados cobertos de flo-

res de açafrão acompanham antigas árvores majestosas e 
torcidas que, afastadas das florestas, adquirem ainda mais 
solenidade e reverência, como timidos gigantes que se 
aventuraram um pouco fora dos limites desenhados pela 
própria espécie. Aqui a natureza muda a sua paleta com 
criatividade sublime e incansável: tons de esmeralda no 
verão, explosões de vermelho e amarelo no outono, abs-
trações intensas de branco e azul no inverno. Entre essas 
florestas, nestas montanhas, varias instalações de famo-
sos artistas aparecem numa série de caminhos que levam 
o visitante ao longo de uma viagem interior e incisiva: ao 
deixar Arte Sella, qualquer visitante volta para casa trans-
formado, enriquecido na alma e regenerado no espírito. 
Para permitir uma projetação contextualizada e orientada 
para a proposta de soluções úteis para os expedidores, 
fornecemos a seguir um resumo dos aspetos essenciais e 
das obrigações que os concorrentes deverão ter em conta.

1. História: Arte Sella nasceu em 1986 da idéia de 
alguns habitantes dessas montanhas, que, apaixonados 
pela arte e pelo seu território, imaginaram as próprias 
cabanas como um museu a céu aberto, uma oficina para 
a intervenção dos mais diversos artistas e criativos. Du-
rante os anos de atividade, Arte Sella recebeu artistas 
como Giuliano Mauri e Michelangelo Pistoletto, que dei-
xaram rasto da sua passagem na cabana com inúmeras 
obras. Não se trata de obras comuns, mas projetadas 
para viver uma profunda simbiose com a natureza. Cada 
criação artística hospedada no Arte Sella não é concebi-
da para ser propriedade, nem para entrar e permanecer 
cristalizada numa coleção: as obras são organismos vi-
vos, que usam linguagens naturais para se fundir com a 
paisagem, mudar, dialogar com o contexto e finalmente 
retornar à natureza que as gerou. Obras destinadas a 
uma deterioração lenta para uma fusão completa com 
as montanhas: uma concepção refinada, culta e não 
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possessiva, que está na base do charme e da fragilidade 
de Arte Sella. Com mais de 55 obras e colaborações com 
os mais importantes museus e temas culturais, hoje o 
Arte Sella é considerado uma das mais eminentes rea-
lidades culturais da cena contemporânea. Não apenas 
um milagre artístico, mas um verdadeiro fenómeno so-
cial e económico, que hoje representa uma das forças 
motrizes da economia dessa parte da Itália.
2. O parque: o Arte Sella é constituído por uma su-
cessão de caminhos e experiências, descritos a seguir, 
com referência particular ao estado destes após a cala-
midade natural que ocorreu no ultimo outono.

a. Villa Strobele: antiga residência dos Habsburgos, 
Villa Strobele, localizada na parte inferior do parque, 
é também o ponto de acesso ao mesmo, e o lugar 
onde Arte Sella abre as suas portas para dialogar 
com o mundo da arquitetura: aqui, entre abetos 

perfumados, são expostas obras de arquitetos como 
Kitagawara, Michele De Lucchi e Kengo Kuma. Em-
bora a casa não tenha sido afetada pelos recentes 
eventos climáticos, as obras de Michele De Lucchi e 
Kengo Kuma foram profundamente danificadas pela 
queda de árvores de grande porte.

b. Arte Natura: é o caminho histórico de Arte Sella, 
onde ao longo dos anos hospedou as intervenções 
de numerosos artistas. Arte Natura é uma subida 
que leva o visitante desde a Villa Strobele até a ca-
bana: um caminho de 2 horas orientado para envol-
ver o visitante numa série de fenómenos artísticos 
prodigiosos, mais ou menos ocultos, que surpreen-
dem e emocionam, preparando o visitante à estase 
do chalé Malga Costa - o momento final do parque. 
Arte Natura atravessava os bosques que cobriam 
as encostas das montanhas ao norte de Arte Sella. 

Aqui, ventos de mais de 200 km/h destruiram com-
pletamente muitos hectares de floresta, esmagando 
e destruindo todas as obras ao longo do caminho. 
Hoje Arte Natura não existe mais, e o seu lugar foi 
tomado por um espetáculo incomum e espectral de 
árvores derrubados e raizes quebradas.

c. Malga Costa: é o ápice da experiência de Arte Sella: 
localizada no ponto mais alto do caminho, uma série 
de instalações artísticas de grandes dimensões re-
presenta o apogeu do milagre artístico do Arte Sella: 
as obras sucedem-se umas às outras com um ritmo 
surpreendente, projetando o visitante em cenários 
sempre diferentes, magistralmente construídos por 
artistas, como se fossem portais abertos sobre di-
mensões desconhecidas. Malga Costa não sofreu 
danos significativos, e representa o elemento mais 
autêntico e concreto do renascimento de Arte Sella.
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3. Borgo Valsugana; Situada entre os picos Sella e 
Lagorai, a aldeia desenvolve-se às margens do rio Bren-
ta, combinando uma sucessão de edifícios e palácios em 
estilo de montanha, rebocados de branco e com baixas 
arcadas para se defender dos ventos frios no inverno. 
Um delicioso sistema de pontes e eclusas define um 
espaço idílico, que parece em contradição com o tem-
pestuoso passado da aldeia. Terra fronteiriça, a área foi 
contestada pela primeira vez entre a República de Vene-
za eo império carolíngio, que mais tarde conseguiu es-
tabelecer a primazia politica e cultural na cidade. Patria 
de militares, ferreiros e soldados, a vila foi ocupada por 
Napoleão Bonaparte do século XIX, e usada como base 
para ao ataque ao exército dos Habsburgos na cidade 
vizinha de Bassano del Grappa. Teatro de bombardeios 
desastrosos durante a Primeira Guerra Mundial, Borgo 
Valsugana não foi afetado pelo segundo conflito, exceto 
por alguns danos causados   durante a retirada nazista. 

Hoje, Borgo Valsugana e as montanhas ao redor são um 
centro de oferta turística incomparável para os amantes 
da natureza, da tranquilidade e das paisagens, e costituem 
um dos destinos de montanha mais populares na Itália.

4. Restrições: não há restrições especiais, exceto as di-
tadas por um projeto que leve em conta o extraordinário 
valor natural e paisagístico do local de intervenção. Nes-
se sentido, formas, escavações, alturas e materiais devem 
ser adequadamente estudados para garantir a melhor in-
tegração possível com a paisagem e as obras de arte. A 
colocação dos vários elementos deve seguir o esquema 
verificável no arquivo dwg oferecido entre os materiais do 
concurso.
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 > PROGRAMA
Embora a recente tempestade tenha redefinido -exten-
dendo- as margens de intervenção em Arte Sella, o com-
plexo de Malga Costa já há muito tempo tem sido objecto 
de reflexões destinadas a implementar a oferta cultural 
e as estruturas arquitetónicas ao serviço do parque. As 
intervenções arquitetónicas promovidas pelo concurso 
não devem apenas ampliar as oportunidades de visita 
e permanência no parque, mas devem compensar uma 
oferta cultural e naturalista fortemente prejudicada 
pela recente calamidade. Nesse sentido, a arquitetura 
deverá constituir um suporte à arte e à natureza, defi-
nindo uma série de intervenções que podem se tornar 
numa fonte de atração útil ao parque nesta nova fase da 
propria oferta cultural. Qualquer intervenção também 
terá que lidar com o ADN de Arte Sella, isto é, o diálogo 

profundo e respeitoso com os elementos da natureza, 
musa e demiurgo do charme de Arte Sella, protagonista 
e inspirador das obras hospedadas no parque. Aqui, a 
contemporaneidade terá que entrar na ponta dos pés e 
ser capaz de estabelecer uma relação refinada, quase 
um namoro, com a natureza circundante para a gera-
ção de atmosferas evocativas e cheias de significado. A 
seguir, são sugeridos os diferentes usos que poderão 
resultar do projeto, sublinhando que a composição des-
ses cenários, a sua integração ou alteração, e o enfoque 
sobre um deles ou sobre outro, fará parte integrante do 
concurso e será plenamente reconhecida como livre es-
colha do concorrente.

1. Ateliê: qualquer artista convidado para Arte Sella 
viveu a sua experiência de interiorização e conhecimen-
to do parque e da cabana. Tais objetos arquitetónicos 
terão que garantir o instrumento para oferecer aos ar-
tistas a possbilidade de experienciar o parque de uma 

forma completamente imersiva, em qualquer momen-
to e por qualquer tempo, desde a longa contemplação 
dum céu noturno, até a possibilidade de parar no Arte 
Sella durante inverno. Tais objetos terão que constituir 
o elemento onde o artista pode ser contaminado pelo 
parque, e aqui criar a sua obra: um ateliê de artesanato 
refinado e elegante colocado numa natureza monumen-
tal, e destinado a abrigar os mais prestigiosos nomes da 
arte contemporânea (5 no total, dimensões máximas de 
100 metros quadrados cada, localizadas nas áreas indi-
cadas no arquivo dwg);

2. Museu das obras desaparecidas: um lugar apto a 
preservar a memória e os vestígios das obras que de-
sapareceram em Arte Sella, onde são preservados os 
restos do que foi destruído nos recentes eventos climá-
ticos ou aqueles do que foi removido durante a natural 
evolução e renovação do parque. Um lugar de memó-
ria, onde são expostas as lembranças das experiências 
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de artistas e criativos cujas intervenções voltaram a ser 
parte da natureza, mas que permaneceram no parque 
contribuindo de forma única ao patrimonio cultural do 
Arte Sella. (max 500 mq, localizado na área indicada no 
arquivo dwg);

3. Auditório/oficina: um lugar permeável, que possa 
ficar aberto no verão e fechar nos momentos mais frios. 
Um local flexível e modular, criado para apoiar a reali-
zação de iniciativas artísticas e culturais das quais Arte 
Sella é criadora e promotora constante. Oficinas, con-
certos, conferências, performances e áulas são apenas 
algumas das oportunidades que essa arquitetura terá 
que satisfazer, num lugar criado para dialogar com a 
arte e se misturar com a natureza. (max 500 mq; a ser 
colocado na área indicada no arquivo dwg);

4. Expansão da área restaurante: o crescente núme-
ro de convidados e visitantes de Arte Sella, bem como 

a complexa acessibilidade dos lugares, impõem a ne-
cessidade de uma crescente oferta de refeições para os 
visitantes. Neste sentido, é essencial expandir a área 
dedicada ao restaurante, tendo o cuidado de definir um 
espaço que seja em harmonia com a arte, a natureza e 
as arquiteturas existentes. Para este objeto são válidas 
as considerações feitas para o auditório/oficina (máx. 
200 mq, a ser colocado na área indicada no arquivo dwg).
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 > CALENDÁRIO
26/11/2018 inscrições “early bird” – início

23/12/2018 (h 11.59 pm GMT) inscrições “early bird” – fim

24/12/2018 inscrições “standard” – início

20/01/2019 (h 11.59 pm GMT) inscrições “standard” – fim

21/01/2019 inscrições “late” – início

17/02/2019 (h 11.59 pm GMT) inscrições “late” – fim

20/02/2019 (h 12.00 pm - meio-dia - GMT) término da entrega projetos

25/02/2019 reunião júri 

25/03/2019 publicação dos resultados

Esclarece-se que a distinção entre inscrição “early bird”,“standard” o “late” não tem 
nenhuma influência na data estabelecida para a entrega dos projetos: 20/02/2019.

 > PRÊMIOS
1° PRÊMIO
8.000 €

2° PRÊMIO
4.000 €

3° PRÊMIO
2.000 €

“GOLD” MENTION
500 €

“GOLD” MENTION
500 €

10 HONORABLE MENTIONS

30 FINALISTAS

Todas as propostas premiadas vão ser trasmitidas em revistas e sítios de arquitetura 
e vão ser expostas em exposições internacionais. Todas as propostas finalistas vão ser 
publicadas em www.youngarchitectscompetitions.com
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 > FAQ
Durante todo decorrer da competição, até ao dia 20/02/2019 – término da entrega dos 
projetos – os participantes poderão efetuar qualquer tipo de pergunta através do ende-
reço electrónico do concurso: YAC@YAC-LTD.COM. A equipa responderá aos candidatos 
singularmente e publicar semanalmente todas as novas perguntas da secção “FAQ” na 
página da internet do concurso. A atualização da página será notificada nos canais de 
comunicação Facebook e Twitter. As respostas publicadas na área FAQ serão em língua 
inglesa. É evidente que a equipa sempre será disponível para fornecer suporte relati-
vamente às questões de caráter técnico ligadas a eventuais disfunções do processo de 
upload.

 > MATERIAIS
• 1 quadro em formato A1 (841mm X 594mm) em formato pdf (dimensão máxima de 10 

mb), orientação horizontal ou vertical como preferir, sendo necessário fazer o res-
petivo upload na página de internet do concurso depois de ter efetuado o login. No 
quadro é necessário fazer a descrição de:

i. a génese da ideia projetual;
ii. os esquemas gráficos (plantas seccões, vistas) em quantidade, escala e tipo sufi-

cientes para dar uma indicação do projeto;
iii. vistas 3D (como preferir renders, esboços ou foto do modelo);

Nome do ficheiro: A1_teamID_CA.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do quadro 
A1 será: A1_123_CA.pdf)

• 1 documento em formato A3 (420mm x 297 mm) em formato pdf (dimensão máxima 
de 10 mb), máximo de 7 páginas, orientação horizontal, sendo necessário fazer o 
respetivo upload na página de internet do concurso depois de ter efetuado o login, 
com os seguintes elementos:

i. uma planimetria geral em escala 1:1000
ii. plantas significativas em escala 1:200
iii. pelo menos uma secção significativa em escala 1:200

Nome do ficheiro: A3_teamID_CA.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: A3_123_CA.pdf)

• 1 foto de capa em formato .jpeg ou .png, dimensões 1920x1080 pixel; ou seja uma 
imagem que represente o projeto e que será a sua ícone avatar

Nome do ficheiro: Cover_teamID_CA.jpg (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: Cover_123_CA.jpg)

Os textos do projeto deverão ser sintéticos e em língua inglesa. O projeto não poderá 
conter nomes ou referências aos projetistas. O projeto não poderá conter o código de 
identificação do grupo  que poderá constar exclusivamente no nome do ficheiro, dado 
que este não será visto pelo júri.

 > INSCRIÇÃO
O procedimento de inscrição é informatizado:
• acceder à página web: www.youngarchitectscompetitions.com;
• entrar na área de inscrição;
• preencher os campos obrigatórios;
• ao término do processo, ao primeiro membro da equipa chegará um e-mail de con-

firmação com o código da equipa (“teamID”, atribuído de maneira automática e ca-
sual); verificar em “spam” no caso de não o ter recebido na “caixa de entrada”;

• vão receber um nome de utilizador, uma senha e um link; abrir o link para enviar à 
YAC a confirmação da inscrição;

• confirmar a pre-inscrição e acceder à área para efetuar o pagamento;
• depois, e só depois, de ter feito a pre-inscrição e o pagamento será possível carre-

gar o documento;
• acceder à página; inserir o nome de utilizador e a palavra-passe; carregar o mate-

rial; ao primeiro membro da equipa será enviado um email a confirmação; (contro-
lar na caixa “spam”).

É recomendável efetuar os procedimentos com prudente antecipação relativamente 
aos prazo estipulados.
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 > REGRAS
a. Os participantes devem respeitar os tempos e os modos para o calendário de inscricões 

e pagamento.
b. Os participantes devem respeitar as instruções relativamente ao material requerido.
c. Os participantes podem ser estudantes, licenciados, profissionais; não é necessario ser 

expertos em disciplinas de arquitetura numa Ordem de Arquitectos.
d. Os participantes podem organizar-se em equipas.
e. Cada equipa tem que ter pelo menos um membro que tenha entre os 18 e os 35 anos de 

idade.
f. Não existem restrições ao número máximo de membros por equipa.
g. Não existem restrições relativamente à proveniência de diferentes países, cidades ou 

universidades dos membros de cada equipa.
h. Pagar uma quota de inscrição permite apresentar só um projeto.
i. É possível apresentar mais de um projeto pagando mais duma quota de inscrição – as 

quotas serão determinadas de acordo com o calendário da competição.
j. Cada prémio inclui comissões bancárias e taxas.
k. O prémio não varia segundo o número de membros de cada grupo.
l. A idoneidade dos projetos vai ser avaliada pela equipa técnica nomeada por Arte Sella.
m. O juízo do júri è incontestável.
n. Os participantes não devem ter nenhum contacto a respeito da competição com os 

membros do júri.
o. É proibido aos participantes divulgar material relativo aos próprios projetos para o con-

curso antes da selecção dos vencedores.
p. É proibida a participação de todos aqueles que tenham relações laborais permanentes 

ou relações familiares com um ou mais membros do júri.
q. Em caso de incomprimento do presente regulamento, o participante / a sua equipe se-

rão automaticamente excluídos do concurso sem ter a possibilidade de recuperar a 
própria taxa de iscrição.

r. Cada membro da equipe é considerado contribuidor ativo para projeto presentado.
s. Participando, os participadores aceitam as regras, os termos e as condições do anúncio 

do concurso.

 > AUSAS DE EXCLUSÃO
a. Os projetos que têm textos em línguas diferentes do inglês.
b. Os projetos que têm nomes ou referências aos projetistas– o id da equipa é conside-

rado uma referência aos projetistas e poderá aparecer exclusivamente no nome do 
ficheiro, dado que este não é visualizado pela júri.

c. Os ficheiros não nomeados em conformidade com as regras escritas na competição.
d. O material incompleto ou que não se encontre em conformidade com as regras escritas 

na competição.
e. O material enviado depois da data limite ou segundo um modelo diferente daquele des-

crito no regulamento.
f. A equipa que não inclui um membro com menos de 35 anos.
g. Qualquer participante que interpela um o mais membros do júri acerca da competição 

em curso, será automaticamente excluído do concurso.
h. Qualquer participante que tem relações de trabalho durante um período continuado ou 

relações familiares com um o mais membros do júri.
i. Qualquer participante que difunde o material relacionado com os seus projetos antes 

da adjudicação dos vencedores.
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 > NOTE
a. Todos os projetos, junto com qualquer direito (disponível) de propriedade intelectual 

e/ou industrial relativo aos mesmos, das pessoas que ganharão um prémio mone-
tário no final do concurso, são adquiridos de forma definitiva pela Arte Sella que, por 
conseguinte, adquire o direito exclusivo de exploração económica do projeto, assim 
como o direito de reprodução do projeto, sob qualquer forma e maneira, incluindo o 
direito de utilizar, realizar, adaptar, modificar, publicar em qualquer canal de comu-
nicação, exhibir, reproduzir e distribuir o projeto, também para fins de marketing e 
propaganda; efectuar revisões editoriais, criar obras derivadas baseadas nele, as-
sim como conceder licenças a terceiros relativas ao projeto, ou a partes dele, em 
qualquer modo, forma ou tecnologia incluindo o cd. “right of panorama” sem limi-
tação de tempo ou lugar.

b. O projeto vencedor poderia ser restringido ou modificado- de acordo com os seus pro-
jetistas- para melhorar a sua sustentabilidade económica ou a viabilidade da obra. 

c. A YAC e a Arte Sella têm direitos de utilização para exposições e publicação sobre todos 
os projetos participantes.

d. Os projetos têm de ser novos e originais e fruto da atividade intelectual dos partici-
pantes que não poderão apresentar obras que não respeitam esses aspetos. A YAC 
e a Arte Sella não serão responsáveis no caso em que os projetos não foram fruto 
da criatividade do participante/da equipa e este/esta não fora titular do direito de 
exploração incluído o direito de participar numa competição como a seguinte.

e. Todo o material disponível e necessário para a competição encontra-se na secção 
download da página da internet www.youngarchitectscompetitions.com. Indepen-
dentemente da inscrição ao concurso. Ainda assim é concedida a ulterior utilização 
de eventual material recuperado ou compilado por cada participante.

f. É possível que a YAC efetue alterações relativamente às datas ou ulteriores pormenores 
do concurso exclusivamente com vista a garantir a sua melhor realização, comuni-
cando as eventuais alterações através de todos os canais de comunicação dos quais 
se serve e com uma antecedência razoável.

g. A YAC não é responsável por eventuais disfunções, dificuldades técnicas ou faltas de 
recepção do material. Convidam-se os participantes a efetuar os procedimentos 
de inscrição, pagamento e upload dos projetos com cautelosa antecipação relativa-
mente às datas limite e a indicar com um e-mail eventuais dificuldades de caráter 
técnico.

h. O tratamento de dados pessoais dos participantes realizado de maneira manual e 
informática pela Arte Sella e pela YAC será realizado somente ao final do concurso 
em conformidade com a normativa do decreto legislativo italiano 196/03 e seguintes. 
A YAC e a Arte Sella tratarão os dados como titulares autónomos. Conceder os da-
dos é facultativo mais sem os dados não podese participar no concurso.

i. Esta competição não é um evento como previsto no artigo 6 do D.P.R. 430/2001.
j. Os participantes serão responsáveis pela veracidade e exatidão dos dados pessoais in-

dicados e a Sociedade promotora não assume nenhuma responsabilidade pela in-
dicação de dados falsos. De qualquer modo, a sociedade promotora, de acordo com 
a legislação em matéria de privacidade, reserva-se o direito de verificar os dados 

inseridos e de exigir uma cópia do documento de identificação em referência aos 
dados pessoais utilizados na inscrição.

k. A YAC e a Arte Sella não serão responsáveis da declaração de dados falsos por parte 
dos participantes.

l. Ao inscrever-se ao concurso, os participantes aceitam os termos e as regras de parti-
cipação.

m. Este regulamento é disciplinado pela lei italiana. Cada eventual controvérsia será 
competência exclusiva do tribunal de Bolonha.
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Kongjian Yu, Turenscape, Beijing
Kongjian Yu, formado em Design na Universidade de Harvard, 
é fundador da Escola de Arquitetura e da Paisagem da Univer-
sidade de Pequim. Além disso, Yu é ou fundador da Turensca-
pe. Cidade esponja, Revolução Big Feet, sistema de segurança 
ecológica, Arte da Sobrevivência e forma profunda são apenas 
algumas das palavras-chave que descrevem a filosofia dele e 
a relevante contribuição dele para a pesquisa. Os projetos re-
alizados por Yu receberam vários prémios internacionais, in-
cluindo 12 prémios de excelência e mérito da ASLA (Socieda-

de Americana de Arquitetos Paisagistas), 5 WAF para a Melhor 
Paisagem do Ano e o Premio Internacional de Excelência ULI. A 
pesquisa inovadora dele sobre a segurança ecológica e as cida-
des-esponja foi adotada pelo governo chinês como teoria orien-
tadora na campanha ecológica nacional. Yu participou como júri 
de seleção para o prémio de arquitetura Aga Khan e em 2016 foi 
eleito membro da Academia Americana de Artes e Ciências. Em 
2017 recebeu o título Honoris Causa na Universidade La Sapien-
za de Roma.

Sou Fujimoto, Sou Fujimoto Architects, Tokyo
Sou Fujimoto nasceu em Hokkaido em 1971. Formou-se em Arqui-
tetura na Universidade de Tóquio, e fundou Sou Fujimoto Archi-
tects em 2000.
Em 2018, Fujimoto ganhou duas competições internacionais: uma 
para o Village Vertical em Rosny-sous-Bois e outra para o HSG 
Learning Center em Saint Gallen. Os projetos dele do Nice Me-
ridia e Floating Gardens de Bruxelas resultaram vencedores de 
umas competições internacionais em 2017. Em 2016 ganhou o pri-
meiro prémio com "Pershing", um dos locais do concurso francês  

“Réinventer Paris”, após ter ganho os concursos internacionais 
para o novo centro educacional da Saclay’s Ecole Polytechnique 
em Paris e para o Second Folly em Montpellier em 2014. Em 2013 
foi o arquiteto mais jovem a trabalhar no projeto do pavilhão da 
Serpentine Gallery de Londres.
O trabalhos mais conhecidos realizados por Fujimoto incluem 
"Serpentine Gallery Pavilion 2013" (2013), "House NA" (2011), “Mu-
sashino Art University Museum & Library” (2010), “Final Wooden 
House” (2008).

Michele De Lucchi, aMDL Michele De Lucchi Studio, Milan
Depois da licenciatura em arquitetura em Florença, de Lucchi 
entrou em contato com o design radical e fundou Cavart, o grupo 
que segue esses princípios. Além disso, o arquiteto colaborou 
com o grupo Memphis e Studio Alchimia. De Lucchi possui uma 
experiência inestimável no setor do design industrial: trabalhou 
com Compaq, Philips, Siemens, Vitra, e com a empresa Olivetti 
por 15 anos. Em 1989 conquistou a oportunidade de realizar o 
design das filiais da Deutsche Bank e recebeu o Compasso d'O-

ro pela primeira vez. Nos anos seguintes voltou ao âmbito do 
design, trabalhando no desenvolvimento da imagem da marca 
através de projetos para os espaços das empresas Deutsche 
Bank, Enel, Poste Italiane, Telecom Italia, Hera e Intesa San-
paolo. No mesmo ano, em 2002, tornou-se professor no IUAV 
de Veneza, onde desde 2004 é professor titular, e em 2008 no 
Politécnico de Milão. A partir de dezembro de 2017 de Lucchi é 
o novo diretor da revista Domus.
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Emanuele Montibeller, Arte Sella
Nascido em 1959, em 1986 Emanuele Montibeller funda o Arte 
Sella, o projeto orientado a criar um lugar de encontro, dialo-
go e compartilhamento de ideias entre artistas. Este projeto 
põe o vale Valsugana no centro do dialogo internacional entre 
criatividade e mundo natural. Diretor artístico e curador de 

projetos culturais na Itália e no estrangeiro para a associação 
Arte Sella, Emanuele Montibeller contribui à criação da rota 
ArteNautra, itinerário florestal com obras realizadas pelos 
mestres da Art in nature como Nils-Udo, Chris Drury, Patrick 
Dougherty, Michelangelo Pistoletto, entre outros.

Flavio Carli, Municipality of Borgo Valsugana
Flavio Carli, arquiteto qualificado e especializado em concur-
sos públicos, é especialista técnico no Município de Borgo 

Valsugana. Anteriormente, Carli foi Assistente Técnico para a 
zona da Alta Valsugana e da Bassa Valsugana e Tesino.

Patrick Lüth, Snøhetta, Innsbruck
Licenciado na Universidade de Innsbruck, onde logo ensinou, 
é atualmente o director da sede austríaca de Snøhetta, um 
dos gabinetes de arquitetura e design mais estimados na Eu-
ropa. Inicialmente trabalhava na sede de Oslo, e contribuiu 
para muitos projetos arquitetônicos internacionais, conso-
lidando a filosofia de Snøhetta, cujo ponto forte é o vínculo 

entre arquitetura e paisagem. Em colaboração com a firma 
francesa Cao Perrot, trabalha ao projeto inovador para os 
Mundos de Cristal de Swarovski em Wattens e, em 2014, par-
ticipa na realização do famoso National September 11 Memo-
rial & Museum em Ground Zero, Nova Iorque.
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Marco Imperadori, Politecnico di Milano
Professor Titular do Politécnico de Milão, no curso de Design 
e Inovação Tecnológica da Escola AUIC - Arquitetura, Urba-
nismo e Engenharia de Construções. Além de ser o delegado 
do Reitor do Politécnico para o Extremo Oriente, Imperadori 
trabalha em diferentes pesquisas, publicando livros e artigos 
em revistas especializadas na Itália e no exterior. Representa 
o Politécnico de Milão nas redes de pesquisa European Active 
House Alliance e Android. De 1998 a 2016 foi o dono do gabine-
te de arquitetura Atelier2. Graças às suas pesquisas ganhou 

vários prémios e menções nacionais e internacionais. Recen-
temente ganhou o prémio The Beautiful Mind 2016 do FARM 
Cultural Park e é membro do Comité Científico da Escola de 
Arquitetura para crianças SOU em Favara. Com Ginette Caron 
ganhou o GRAND PRIX DU DESIGN 2018 no Canadá. Impera-
dori é também assessor científico do Arte Sella para as insta-
lações arquitetónicas.
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