Tisztelt Sajtópartnerünk!
Örömmel értesítjük, hogy a tavalyi, hosszú szünet után először megrendezett és nagy sikerrel
zajlott társasági esemény után 2007-ben ismét megrendezésre kerül az

Országos Építészbál
2007. február 10-én, szombaton, 19 órai kezdettel a Merlin Színházban
(Budapest, V. Gerlóczy utca 4.)
A 2007. évi bál témája: architect pride day – az építész büszkeség napja: örülni annak,
hogy építészek vagyunk. Az építészet egyike a legfogékonyabb, legsokoldalúbb szakmáknak,
ami folyamatos megújulása által nemcsak a kulturális értékteremtésben, de az üzleti élettől a
politikáig és a társadalmi segítségnyújtásig számos területen tud hatékonyan közreműködni.
Az építészet: lehetőség arra, hogy gazdagabbá, okosabbá, sikeresebbé tegyük az emberi életet.
("Az építészet az utolsó igazi kaland" - Rafael Moneo)
A büszkeség üzenete az önbecsülésről, a bizalomról szól – önmagunk és egymás iránt.
Építészként elsősorban a másokkal való együttműködésen keresztül érhetünk el sikereket,
ezért büszkék akkor lehetünk, ha végrehajtói szerepek helyett aktív, kezdeményező partnerei
lehetünk az emberi környezet fejlődésének. A saját identitásukat pozitívan felvállaló
különböző mozgalmak szóhasználatában a 'pride' jelentése: bátorság, önbecsülés, hasznosság.
A ma ismert építészi 'egyenruha' sokszor gőgösséget, elzárkózást, kiábrándultságot sugall,
elvesztette frissességét, hatékonyságát. Itt az alkalom, hogy bebizonyítsuk az ellenkezőjét! Itt
az idő, hogy a mondat, "ő is építész!", ismét sokszínű, nyitott, tevékeny, progresszív
tartalommal teljen meg! Mert az építészet elsősorban gondolkodásmód, ami a legkülönbözőbb
területeken végzett munkákban vezet változatos végeredményekhez – és ebben a résztvevők
hozzáállása sokkal fontosabb, mint az életkor, a képzettség vagy a külső körülmények.
Az Építész bál az egész szakma legjelentősebb társasági eseménye, ami kiváló alkalmat ad az
építészet mai közéletben vállalt szerepeinek oldott, pozitív, közvetlen hangulatú
megfogalmazására a széles nyilvánosságban. Az esemény hangsúlyozottan elegáns, de báli
hangulata nem nélkülözi azokat a pikáns, friss elemeket, amik a legnagyszerűbb épületeket is
öröké ifjúvá és merésszé teszik.
További információk és részletes program január 10-től a www.epiteszbal.hu weboldalon.
Köszönetet mondunk kiemelt támogatóinknak: az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumnak és a Trigránit Rt-nek; támogatóinknak: a be light! design-nak, a Canon
Hungária Kft-nek, a Futureal Holding Zrt-nek, a Hérosz Építőipar Zrt-nek, a Magyar Építő
Zrt-nek, a Point Zero-nak, a Toshiba Magyarország Technotrade Kft-nek, a UNICEF-nek és a
Zwack Unicum Nyrt-nek; és médiatámogatóinknak: az Alaprajznak, a Bálidőnek, a hg.hunak,az epiteszforum.hu-nak, az InfoRádiónak és az OCTOGONarchitecture&design-nak.
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