Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (https://www.arquitectes.cat)
Inici > Conferència d'Oscar Miguel Ares: "Els contextos de l'arquitectura. Obra construïda (2012-18)"

[1]

Conferència
d'Oscar Miguel
Ares: "Els
contextos de
l'arquitectura.
Obra construïda
(2012-18)"
Imatge:
Fàbrica "Cortes Metalúrgicos Oviedo" a Valladolid. Obra d'Óscar Miguel Ares.

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Sala d'Actes de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Demarcació : Tarragona
Data inici : Dijous, 14 febrer, 2019
Horari: 19:30h
Tornar
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El proper dijous 14 de febrer de 2018, a les 19.30h, l'arquitecte de Valladolid Óscar Miguel
Ares impartirà una conferència a la Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya.
La Xerrada, que porta per títol "Els contextos de l'arquitectura. Obra construïda (201218)", tractarà d'explicar els projectes més recents de l'estudi de l'arquitecte.
Descarrega la invitació. [3]
En acabar l'acte, es farà un sopar-col·loqui amb el conferenciant al restaurant Barhaus.
Si estás interessat en assistir-hi inscriu-te a tarragona@coac.cat [4]
Preu del sopar 18 €

Óscar Miguel Ares
1972, Valladolid. Obté el títol el 1998 a l'Escola d'Arquitectura de Valladolid. El 2010
aconsegueix el títol de Doctor per la Universitat de Valladolid - per la tesi "GATEPAC 19281939" - sent el seu tutor D. Juan Antonio Cortés. Des de 2013 és professor de projectes
arquitectònics a l'ETS d'Arquitectura de Valladolid.
La seva producció teòrica ha estat publicada per diverses publicacions, entre les quals
destaquen la revista "Arquitectura Viva" així com les redactades pels departaments de
composició i projectes de les ETSA Madrid, UPC de Barcelona, ??ETSA de Sevilla i ETSA

Cartagena. Autor del llibre: "La Modernitat alternativa. Trànsits de la forma en l'arquitectura
espanyola (1930-1936) "
Des de març de 2012 exerceix la seva tasca professional com a fundador de l'estudi
"Contextos d'Arquitectura i Urbanisme." Com a arquitecte ha guanyat diversos concursos
d'idees així com diferents reconeixements, entre els quals destaquen la XIV Biennal
Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme 2018 i 2011; dels Premis FAD 2018; Premis
d'Arquitectura Espanyola 2017 atorgats pel CSAE; American Architecture Prize (New York,
2017); International Architecture Awards, 2018 concedit per The Chicago Athenaeum /
Europeen (Atenes, 2018); The architecture award (Los Angeles, 2018); The Pla Award,
(Venezia, 2018); els Premis d'Arquitectura de Castella i Lleó (2009, 2011, 2016 i 2018); així
com en els Premis de Construcció Sostenible de Castella i Lleó (2017 i 2018). Les seves
obres han estat publicades en nombroses revistes nacionals i internacionals, entre les quals
destaca Arquitectura Viva, Tectònica, Domus o Baumeister.
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