
   
 

   
 

 

 

The Daylight Award 2022 er åben for nomineringer 
 

KØBENHAVN, den 16. maj 2021. den internationale dagslyspris, The Daylight Award  2022, er nu åben 
for nomineringer. Dette er en unik mulighed for forskere og arkitekter til at anerkende kolleger i 
branchen til denne dobbelte pris for deres dedikerede fokus på dagslys. Det er muligt at nominere indtil 
den 30. september 2021. 

 

Ét navn, to priser 
Den internationale dagslyspris er organiseret under navnet The Daylight Award, som har til formål at 
skabe tættere sammenhæng mellem forskning og arkitektur, betone afhængigheden af teori og 
praksis og forbinde de to verdener i bestræbelserne for bedre levevilkår. Prisen ønsker at bringe nye 
perspektiver og nye måder at tænke på blandt forskere og praktikere, frem i lyset. 

Prisen for forskning bliver givet til en person eller en gruppe forskere, hvis arbejde lægger særlig vægt 
på dagslysets indvirkning på menneskers sundhed og trivsel.  

Juryen vil eftersøge fokus på dagslys som et centralt element i de nomineredes forskningsarbejde. 
Nomineringerne er åbne for alle forskningsområder som f.eks. naturvidenskab, humaniora eller 
samfundsvidenskab. 

Prisen for arkitektur uddeles til enkeltpersoner, en gruppe arkitekter eller andre fagfolk, hvis projekter 
og værker demonstrerer en unik dedikation til dagslyset. Der vil blive lagt særlig vægt på værker og 
projekter, der tager hensyn til livskvalitet, værdi for samfundet og indvirkning på miljøet. 

The Daylight Award vil aktivt efterspørge nomineringer fra faglige organisationer, arkitekter, forskere 
og andre fagfolk, der har en ekspertise og interesse inden for dagslysforskning og dagslys i 
arkitekturen. Derudover accepterer prisen individuelle nomineringer fra fagfolk. Nomineringerne 
åbner den 16. maj 2021, på FN/UNESCOs 'International Day of Light', og slutter den 30. september 
2021. E-mailadresse: nomination@thedaylightaward.com 

Juryen vil bruge de efterfølgende måneder på at drøfte og votere, og prismodtagerne for 2022 bliver 
offentliggjort den 16. maj 2022. 

 

Vi præsenterer med stolthed juryen for 2022 
Juryen for 2022-prisen repræsenterer komplementær viden om og et omfattende kendskab til den 
internationale videnskabelige og arkitektoniske verden.  

Anne Lacaton, grundlægger af Lacaton & Vassal Architectes, Paris, modtager af The Daylight Award i 
2011, vinder af EU Mies Award 2019 og Pritzker Prize Laureate 2021, lektor i arkitektur og design ved 
ETH Zürich. 

Dorte Mandrup, grundlægger af Dorte Mandrup A/S, København, formand for Mies van der Rohe 
Award 2019, adjungeret professor ved Det Kongelige Akademi, hyppigt gæsteprofessor i udlandet. 



   
 

   
 

Marilyne Andersen, professor i bæredygtige byggeteknologier og dekan ved Arkitektskolen, School of 
Architecture, Civil and Environmental Engineering ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne, og 
modtager af Dagslysprisen i 2016. 

Gerd Folkers, professor i farmaceutisk kemi ved ETH Zürich. Tidligere ansat i Swiss National Science 
Foundation og har siden 2012 været direktør for Collegium Helveticum. Han har været medlem af det 
schweiziske videnskabsråd og fungeret som dets formand indtil 2019.  

Russell Foster, direktør for Nuffield Laboratory of Ophthalmology og leder af Sleep and Circadian 
Neuroscience Institute ved University of Oxford. I 2020 blev Russell Foster tildelt Dagslysprisen for 
Forskning. 

Juhani Pallasmaa, finsk arkitekt, forfatter, underviser og praktiserende arkitekt, der har holdt 
forelæsninger over hele verden i mere end 40 år. Fra 2009-2014 sad han i juryen for Pritzker 
Architecture Prize. 

Koen Steemers, professor i bæredygtigt design, Martin Centre for Architectural and Urban Studies, 
Institut for Arkitektur, University of Cambridge, Storbritannien, har omfattende erfaring med 
arkitektonisk forskning. 

 

Tidligere modtagere af Dagslyspriser og The Daylight Award  
De tre fonde bag prisen har en lang historie, når det kommer til at uddele priser for den bedste praksis 
i dagslys. VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og Velux Stiftung har siden 1980 belønnet følgende fagfolk 
med dagslyspriser: Jørn Utzon (DK) (1980), Henning Larsen (DK) (1987), Bob Gysin (CH) (2007), Richard 
Perez (US) (2008), Peter Zumthor (CH) (2010), James Carpenter (US) (2010), Lacaton & Vassal (FR) 
(2011), Gigon & Guyer (CH) (2012), SANAA (JP) (2014). Siden 2016 er The Daylight Award tildelt: 
Steven Holl (US) (2016), Marilyne Andersen (CH) (2016), Hiroshi Sambuichi (JP) (2018), Greg Ward (US) 
(2018), Juha Leiviskä (FI) (2020), Russell Foster (GB) (2020) og Henry Plummer (US) (2020).  

 

Om The Daylight Award 
The Daylight Award hædrer og støtter forskning i dagslys og dagslys i arkitekturen til gavn for 
menneskers sundhed og trivsel og miljøet. Prisen lægger særlig vægt på sammenhængen mellem teori 
og praksis.  

Prisen er stiftet af de filantropiske fonde VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og VELUX STIFTUNG og 
uddeles hvert andet år i to kategorier: Prisen for Forskning og prisen for Arkitektur. Der er tale om 
personlige priser, hver på 100.000 euro. 

Du kan læse mere på på www.thedaylightaward.com 

Yderligere oplysninger fås hos: 
Jadrana Curkovic, The Daylight Award Communication 
+385 91 1309 971 
jadrana@thedaylightaward.com 

http://www.thedaylightaward.com/
mailto:jadrana@thedaylightaward.com
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