5 FINALISTES PER AL PREMI D’ARQUITECTURA
CONTEMPORÀNIA DE LA UNIÓ EUROPEA – PREMI MIES VAN
DER ROHE 2017
QUI GUANYARÀ L’EU MIES AWARD 2017?

o Anunci dels 5 finalistes: deFlat Kleiburg a Amsterdam de NL Architects i XVW
architectuur; Ely Court a Londres d’Alison Brooks Architects; Kannikegården a
Ribe de Lundgaard&Tranberg Architects; Katyn Museum a Varsòvia d’BBGK
Architekci i per últim Rivesaltes Memorial Museum de Rudy Ricciotti.
o El jurat visitarà les 5 obres finalistes el mes d’abril. El guanyador i
l’Arquitecte Emergent s’anunciaran el 16 de maig a Brussel·les.
o La cerimònia del Premi tindrà lloc el 26 de maig de 2017 al Pavelló Mies van
der Rohe a Barcelona. Reserveu–vos la data per les conferències, debats,
inauguració de l’exposició i la celebració que tindrà lloc amb els membres del
jurat, els guanyadors, els finalists I alters convidats i representants de les
institucions col.laboradores.

La Commissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat avui els cinc
finalistes que competiran pel Premi d’Arquitectura Contemporània – Premi Mies van
der Rohe 2017. La roda de premsa, a càrrec del president del jurat Stephen Bates, i
d’Ivan Blasi, coordinador del Premi, ha tingut lloc al Pavelló Mies van der Rohe que és
el referent del que partí inicialment la organització del Premi l’any 1988.

Els 5 finalistes són:
Nom de l’obra: deFlat Kleiburg, Amsterdam, NL
Despatx: NL Architects i XVW architectuur, Amsterdam
Autors: Walter van Dijk (NL) i Xander Vermeulen Windsant (NL)

Site plan: after

© foto: Stijn Spoelstra

© Croquis: NL Architects i XVW architectuur

Nom de l’obra: Ely Court, London, UK
Despatx: Alison Brooks Architects, London
Autors: Alison Brooks (UK)

© foto: Paul Riddle

© croquis: Alison Brooks Architects

Nom de l’obra: Kannikegården, Ribe, DK
Despatx: Lundgaard &Tranberg Architects, Copenhagen
Autors: LeneTranberg (DK) and Boje Lundgaard (DK)
Church Square Plan
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Nom de l’obra: Katyn Museum, Varsòvia, PL
Despatx: BBGK Architekci, Varsòvia
Autors: Jan Belina-Brzozowski (PL), Konrad Grabowiecki (PL), Jerzy Kalina (PL),
Krzysztof Lang (PL)

© foto: Juliusz Sokołowski
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Nom de l’obra: Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Ribesaltes, FR
Despatx: Rudy Ricciotti, Bandol
Autor:Rudy Ricciotti (FR)

© foto: Kevin Dolmaire

© croquis: Rudy Ricciotti

Podeu baixar imatges dels finalistes mitjançant aquest enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRqa?dl=0

Qualsevol imatge que es publiqui ha d’anar acreditada amb el corresponent nom
del fotògraf.

Stephen Bates, arquitecte i president del jurat va declarar

"Els nostres instints podrien resumir-se en les paraules de Peter Smithson: ‘les coses cal
que siguin al mateix temps ordinàries i heroiques’. Estàvem buscant alguna cosa d’un
lirisme no manifest, ordinària, però de plè potencial."

Malgorzata Omilanowska, historiadora de l’art, exministra de Cultura de Polònia i
membre del jurat va subratllar: “l’habitatge social, la memòria i el problema del context

i les noves construccions en els centres històrics han demostrat ser importants per a
nosaltres com a jurat. Les obres finalistes mostren la problemàtica del nostre temps; el
que ha succeït en l'últim any revela la realitat profunda problema del populisme i la
manca de memòria. Aquests 5 projectes mostren el problema a què ens enfrontem com a
ciutadans, no només com a especialistes en arquitectura, sinó com a membres de la
societat actual.
Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe, subratlla: “La selecció del
jurat consolida el Premi d’arquitectura contemporània de la Unió Europea -Premi Mies
van der Rohe com a element estratègic per a promoure la recerca, el debat i la difusió de
l’arquitectura contemporània europea. Temes com l’habitatge col·lectiu, la complexitat
de la ciutat europea - alhora contemporània i històrica - i la capacitat de l’arquitectura
per a crear espais simbòlics ens permeten ampliar el debat sobre les obres finalistes més
enllà dels circuits arquitectònics, perquè responen a inquietuds de la societat europea
actual.”
Demà (16 de febrer) es presentaran els 5 finalistes a Ljubljana amb Anna Ramos,
Hughes Becquart – responsable de Polítiques de la Comissió Europea, DG Educació i
cultura - i Matevž Čelik, director del museu d’arquitectura i disseny, MAO. Aquest
esdeveniment tindrà lloc a la inauguració de la Future Architecture Platform
Conference organitzada pel MAO amb el suport del programa Europa Creativa de la
Comissió Europea. Anna Ramos presentarà l’ATLAS que il.lustra el panorama de totes
les edicions prèvies de l’EU Mies Award.

El 16 de maig el nom dels guanyadors del Premi 2017 seran anunciats en un acte
especial a Brussel.les.

Una de les novetats d’aquest any és que entre el 20 i el 28 de maig, les 4 obres
finalistes, la guanyadora i la de l’Arquitecte Emergent estaran obertes al públic per tal
que pugui visitar i conèixer in situ les obres, els arquitectes i altres persones
implicades en l’organització del Premi.
Una altra novetat és que la cerimònia d’entrega del Premi al Pavelló Mies van der
Rohe del 26 de maig, es celebrarà en el context d’una sèrie de conferències i debats
oberts a tos els públics. També es presentarà la publicació de totes les obres
nominades al premi 2017, així com la seva exposició. La celebració al vespre també
serà oberta a tothom.
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