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Reglement vedrørende arkitekturprisen
Årets Arne
Årets Arne er en arkitekturpris, hvis hovedformål er at udpege fremragende ny arkitektur i Storkøbenhavn. Prisen er stiftet af Arkitektforeningen København i 2007
og uddeles årligt ved lokalafdelingens nytårskur. Prisen er navngivet efter den danske arkitekt Arne Jacobsen (1902 – 1971).
Prisuddelingen omfatter to priser; hovedprisen betegnes Årets Arne, mens den sekundær pris betegnes Lille Arne. Proces og regler for udpegning af Lille Arne beskrives i afsnittet umiddelbart herunder. Efterfølgende punkter omhandler alene
udpegning af Årets Arne.

Kriterier for Lille Arne
Lille Arne er lokalledelsens autonome initiativpris, som gives til realiserede og
ikke-realiserede projekter samt nytænkende ideer, som har skabt debat eller gjort
en forskel for faget lokalt. Lille Arne er en initiativpris, som udpeges enerådigt af
lokalledelsen i Arkitektforeningen København samt faste aktive medlemmer i lokalledelsens arbejdsgrupper. Fra og med kåringen af Årets Arne 2020 offentliggøres nomineringer til Lille Arne ikke.

Kriterier for Årets Arne
En afgørende motivation for tildelingen af Årets Arne er at bidrage til en fortløbende
diskussion af arkitekturdisciplinen. Årets Arne tildeles derfor bymiljøer, byrum eller
anlæg af høj, landskabelig og arkitektonisk kvalitet, som på kunstnerisk vis bidrager
til en forskønnelse af dets kontekst, samt fremmer livskvalitet og inviterer til et levende liv i det offentlige rum.
Der lægges vægt på, at værket er klimarobust og skaber et sammenspil mellem landskabs- og bygningskunst, at det er opført i robuste materialer og af håndværk, som
gør det æstetisk og funktionelt langtidsholdbart.
Følgende kriterier gælder for indstilling til Årets Arne:
• Skal være et opført arkitekturværk
• Skal befinde sig indenfor Arkitektforeningen Københavns geografiske område (se nedenfor)
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•

Skal være færdiggjort imellem 1. november i det foregående år og 30. oktober i det aktuelle år

Arkitektforeningen Københavns geografiske område defineres her som det beskrives i Arkitektforeningens administrationsvedtægter, undtaget de nordatlantiske og
udenlandske områder og vedrører dermed følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre,
Tårnby og Vallensbæk.

Jury
Juryen for udpegning af Årets Arne består af lokalledelsen i Arkitektforeningen
København samt faste aktive medlemmer i lokalafdelingens arbejdsgrupper. Juryen udnævner en sekretær, som er ansvarlig for forløbet samt for at en betænkning udarbejdes, jf. afsnittet ’Proces: Kåring’. Medlemmer af juryen skal have besøgt de nominerede værker samt været til stede ved kritik-arrangementet, jf. afsnittet ’Proces: Kåring’. Nomineres medlemmer af juryen til Årets Arne udtræder
medlemmet af juryen.

Proces
Processen for udpegning af Årets Arne beskrives herunder opdelt i proceduren for
hhv. indstilling, nominering og kåring.
Indstilling
Indstillingen af værker er åben for alle og er gratis. Foreslåede indstillinger bekræftes i dialog med de indstillede arkitekter. Der er åbent for indstilling i en måned fra 1. oktober.
Lokalledelsen er ansvarlig for at bekræfte, at indstillinger lever op til prisens kriterier. Dertil sikres, at den indstillede tegnestue ønsker at være opstillet og at deltage
i en offentlig kritik af værket i tilfælde af en nominering, jf. afsnittet ’Kåring’.
Nominering
Indstillede værker. der lever op til prisens kriterier. opstilles på en afstemningsliste, som offentliggøres for medlemmer af Arkitektforeningen. Herefter vil det være
muligt for medlemmer af Akademisk Arkitektforening at stemme på de værker,
vedkommende ønsker nomineret. Hvert medlem har mulighed for at afgive op til
fem stemmer, dog kun én stemme pr. indstillet værk. De fem værker, der modtager
flest stemmer, nomineres til Årets Arne.
Kåring
Nominerede værker besøges af prisens jury.
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Inden årets nytårskur afholdes et kritik-arrangement, hvor de nominerede værker
fejres med en præsentation forestået af arkitekten. I forlængelse heraf stiller juryen
kritiske spørgsmål samt kommenterer de præsenterede værker. Juryen udpeger
desuden to eksterne opponenter, som får tildelt privilegeret adgang til at spørge og
kommentere de nominerede værker.
Efter arrangementet udpeger juryen vinderen af Årets Arne. Juryen formulerer en
betænkning for udpegningen af prisens vinder. Vinderen offentliggøres ved nytårskuren, hvor juryens betænkning helt eller delvist oplæses for deltagerne, hvorefter
betænkningen offentliggøres i sin helhed.

