5 FINALISTER TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS
MIES VAN DER ROHE-PRIS I 2017 FOR
MODERNE ARKITEKTUR!
HVEM VIL VINDE EU MIES AWARD I 2017?

o 5 offentliggjorte finalister: deFlat Kleiburg i Amsterdam af NL Architects og
XVW architectuur; Ely Court i London af Alison Brooks Architects; Kannikegården i
Ribe af Lundgaard & Tranberg Architects; Katyn Museum i Warsawa af BBGK
Architekci og Rivesaltes Memorial Museum af Rudy Ricciotti.
o Juryen vil besøge de 5 værker i april. Prisvinder og vinderen som
opkommende arkitekt annonceres i Bruxelles den 16. maj.
o Prisceremonien finder sted den 26. maj i Mies van der Rohe-pavilllonen i
Barcelona. Gem datoen for foredrag, debatter, udstillingsåbning og -fejring,
som vil finde sted med medlemmer af juryen, vindere, finalister samt andre
gæster og repræsentanter.

Den Europæiske Kommission og Fundació Mies van der Rohe har i dag
offentliggjort de fem finalister, som vil kæmpe om den europæiske pris for moderne
arkitektur 2017 – Mies van der Rohe-prisen. Pressekonferencen, der afholdes af
Stephen Bates, som er formand for juryen i 2017, og Ivan Blasi, der er koordinator for
prisen, har fundet sted i Mies van der Rohe-pavillonen, som skabte prisorganisationen i
1988.

De fem finalister er:
Navn på værk: deFlatKleiburg, Amsterdam, NL
Kontorer: NL Architects og XVW architectuur, Amsterdam
Arkitekter: Walter van Dijk (NL) og Xander Vermeulen Windsant (NL)

Site plan: after

© Billede: Stijn Spoelstra

© Tegning: NL Architects og XVW architectuur

Navn på værk: Ely Court, London, UK
Kontor: Alison Brooks Architects, London
Arkitekter: Alison Brooks (UK)

© Billede: Paul Riddle

© Tegning: Alison Brooks Architects

Navn på værk: Kannikegården, Ribe, DK
Kontor: Lundgaard & Tranberg Architects, København
Arkitekter: Lene Tranberg (DK) og Boje Lundgaard (DK)

Church Square Plan

© Billede: Anders Sune Berg

© Tegning: Lundgaard & Tranberg Architects

Navn på værk: Katyn Museum, Warsawa, PL
Kontor: BBGK Architekci, Warszawa
Arkitekter: Jan Belina-Brzozowski (PL), Konrad Grabowiecki (PL), Jerzy Kalina
(PL), Krzysztof Lang (PL)

© Billede: Juliusz Sokołowski

© Tegning: BBGK Architekci

Navn på værk: Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Ribesaltes, FR
Kontor: Rudy Ricciotti, Bandol
Arkitekt: Rudy Ricciotti (FR)

© Billede: Kevin Dolmaire

© Tegning: Rudy Ricciotti

Du kan hente billeder af finalisterne gennem dette link:
https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRqa?dl=0
Hvis du vil offentliggøre dem, skal du angive navnet på fotografen.
Stephen Bates, arkitekt og formand for juryen erklærede: "Vores instinkter kan
opsummeres med Peter Smithsons ord: "Ting skal være normale og heroiske på
samme tid". Vi kiggede efter en almindelighed, hvis underdrevne lyrisme er fuld af
potentiale".
Malgorzata Omilanowska, kunsthistoriker og tidligere kulturminister i Polen og
medlem af juryen, fremhævede: "Socialt boligbyggeri, hukommelse og problemet med
kontekst og nye konstruktioner i nye bycentre har vist sig at være vigtigt for os som en
jury. Finalisternes værker viser problematikken ved vores tid: Det, der er sket inden for
det sidste år, afslører det virkeligt dybe problem med populisme og manglende
hukommelse. Disse 5 projekter viser det problem, vi står over for som borgere, ikke
kun som arkitekturspecialister, men som medlemmer af samfundet i dag".
Anna Ramos, direktør for Fundació Mies van der Rohe, fremhævede: "Juryens valg
konsoliderer den europæiske pris for moderne arkitektur – Mies van der Rohe-prisen –
som et strategisk element, med hvilket det er muligt at fremme forskning i, debat om og
udbredelse af moderne arkitektur i Europa. Problemer som f.eks. kollektive boliger,
kompleksiteten af den europæiske by – både moderne og historisk – og arkitekturens
evne til at skabe symbolske rum giver os muligheden for at udvide debatten om
finalisternes arbejde ud over de arkitektoniske kredse, eftersom de svarer på
problemerne i nutidens europæiske samfund".

I morgen (16. februar) præsenteres de 5 finalisters værker i Ljubljana af Anna Ramos,
Hughes Becquart – politikmedarbejder i Europa-Kommissionen, DG Education and
Culture – og Matevž Čelik, som er direktør for museet for arkitektur og design, MAO.
Begivenheden vil finde sted ved åbningen af konferencen om den fremtidige
arkitekturplatform, Future Architecture Platform Conference, som organiseres af
MAO med hjælp fra Europa-Kommissionens kreative program. Anna Ramos vil
præsentere ATLAS med panorama over alle tidligere udgaver af EU Mies Award.

Den 16. maj offentliggøres navnet på prisvinderen for 2017 ved en speciel begivenhed
i Bruxelles.
Én af nyhederne i år er, at mellem den 20. og 28. maj vil de 4 finalisters arbejde,
vinderens værk og bygningerne, der er tegnet af de opkommende kunstnere, være
åbne for offentligheden, som kan besøge stederne in situ, ligesom de kan møde
arkitekterne og andre personer, der er involverede i prisorganisationen.

En anden nyhed er, at prisceremonien, der afholdes i Mies van der Rohe-pavillonen
den 26. maj, organiseres i forbindelse med en række debatter og konferencer, der er
rettet mod alle målgrupper. Der vil også være en præsentation af offentliggørelsen med
alle de nominerede projekter for 2017-prisen, udstillingen og en fest om aftenen, der er
åben for enhver.

Kontakt:
Fundació Mies van der Rohe – Pressekontor
Miriam Giordano, Silvia Pujalte/Labóh
Mail: press@miesbcn.com
Tlf.: +34 932151011/+34 600591929
For yderligere oplysninger:
www.miesarch.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_en
Sociale medier:
Sociale mediekanaler:
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
#EUMiesAward2017 #EUMiesAward
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative
(Instagram)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

(Twitter)

#creativeeurope

