5 FINALISTEN VOOR DE MIES VAN DER ROHEPRIJS 2017 VAN DE EUROPESE UNIE VOOR
HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR!
WIE WINT DE EU MIES AWARD 2017?

o 5 finalisten aangekondigd: deFlat Kleiburg in Amsterdam door NL Architects en
XVW architectuur; Ely Court in Londen door Alison Brooks Architects;
Kannikegården in Ribe door Lundgaard&Tranberg Architects; Katyn Museum in
Warschau door BBGK Architekci en Rivesaltes Memorial Museum door Rudy
Ricciotti.
o De jury brengt in april een bezoek aan de 5 werken. De prijswinnaar en de
winnaar als opkomend architect zullen op 16 mei in Brussel bekendgemaakt
worden.
o De prijsuitreiking vindt plaats op 26 mei 2017 in het paviljoen van Mies van
der Rohe in Barcelona. Noteer de datums voor de lezingen, debatten,
tentoonstellingsopening en ceremonie die plaatsvinden met de juryleden,
winnaars, finalisten en andere gasten en vertegenwoordigers.

De Europese Commissie en de Fundació Mies van der Rohe hebben vandaag de
vijf finalisten bekendgemaakt die zijn genomineerd voor de Mies van der Rohe-prijs
2017 van de Europese Unie voor Hedendaagse architectuur. De persconferentie
gehouden door Stephen Bates, voorzitter van de jury van 2017, en Ivan Blasi,
coördinator van de prijs, is gehouden in het paviljoen van Mies van der Rohe, waar de
organisatie van de prijs voor het eerst in 1988 van de grond kwam.
De vijf finalisten zijn:
Naam van het werk: deFlatKleiburg, Amsterdam, NL
Kantoren: NL Architects en XVW architectuur, Amsterdam
Ontwerpers: Walter van Dijk (NL) en Xander Vermeulen Windsant (NL)
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Naam van het werk: Ely Court, Londen, VK
Kantoor: Alison Brooks Architects, Londen
Ontwerpers: Alison Brooks (VK)
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Naam van het werk: Kannikegården, Ribe, DK
Kantoor: Lundgaard &Tranberg Architects, Kopenhagen
Ontwerpers: LeneTranberg (DK) en Boje Lundgaard (DK)
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Naam van het werk: Katyn Museum, Warschau, PL
Kantoor: BBGK Architekci, Warschau
Ontwerpers: Jan Belina-Brzozowski (PL), Konrad Grabowiecki (PL), Jerzy Kalina
(PL), Krzysztof Lang (PL)
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Naam van het werk: Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Ribesaltes, FR
Kantoor: Rudy Ricciotti, Bandol
Ontwerper: Rudy Ricciotti (FR)
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U kunt via deze koppeling foto's van de finalisten downloaden:
https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRqa?dl=0

Als u de foto's wilt publiceren, graag dan wel de naam van de fotograaf
vermelden.
Stephen Bates, architect en voorzitter van de jury verklaarde: “Peter Smithson vatte
onze instincten als volgt samen: ‘de dingen moeten én alledaags én tegelijkertijd groots
zijn’. We zochten naar een alledaagsheid met een veelzijdige lyrische ingetogenheid.”
Malgorzata Omilanowska, kunsthistorica, voormalige minister van Cultuur van Polen
en lid van de jury, benadrukte het volgende: “voor ons als juryleden waren sociale
huisvesting, geheugen en de spanning tussen context en nieuwe gebouwen in de oude
stadskernen van belang. De werken van de finalisten belichten de hedendaagse
problematiek: de gebeurtenissen van het afgelopen jaar leggen het diepgewortelde
probleem van populisme en het gebrek aan geheugen bloot. Deze 5 projecten tonen
het probleem waar we momenteel als burgers mee te maken hebben, niet alleen als
specialisten in architectuur maar ook als leden van de moderne samenleving.”
Anna Ramos, directrice van de Fundació Mies van der Rohe, gaf aan: “De keuze van
de jury onderstreept de waarde van de Mies van der Rohe-prijs van de Europese Unie
voor Hedendaagse architectuur als een strategisch instrument ter bevordering van
onderzoek naar, het debat over en de verspreiding van de hedendaagse architectuur in
Europa. Kwesties zoals collectieve woonomgevingen, de complexiteit van Europese
steden, zowel uit hedendaags als historisch oogpunt, en de kracht van architectuur om
symbolische ruimten te scheppen, geven ons de gelegenheid om het debat over de
werken van de finalisten ook buiten de wereld van architecten uit te dragen omdat ze
appelleren aan de problemen die vandaag de dag in de Europese samenleving
spelen.”

Morgen (16 februari) worden de werken van de 5 finalisten in Ljubljana gepresenteerd
door Anna Ramos, Hughes Becquart - beleidsmedewerker bij de Europese Commissie,
DG Onderwijs en cultuur - en Matevž Čelik, directeur van het Museum van architectuur
en ontwerp, MAO. Dit event vindt plaats bij de opening van de Conferentie van het
platform Future Architecture die wordt georganiseerd door MAO met ondersteuning
van het programma Creatief Europa van de Europese Commissie. Anna Ramos
presenteert de ATLAS met het panorama van alle eerdere edities van de EU Mies
Award.

Op 16 mei wordt tijdens een speciaal event in Brussel de naam van de prijswinnaars
van 2017 bekendgemaakt.

Als nieuwigheid dit jaar worden tussen 20 en 28 mei de werken van de 4 finalisten,
de gebouwen van de winnaar en de winnaar van de Opkomende architect-prijs
opengesteld voor het publiek om de werken ter plaatse te bezichtigen en de
architecten en andere medewerkers bij de organisatie van de prijs te leren kennen.
Een andere nieuwigheid is dat de prijsuitreiking van 26 mei in paviljoen Mies van der
Rohe wordt georganiseerd in het kader van een aantal debatten en conferenties die
zijn gericht op alle soorten publiek. Daarnaast wordt de publicatie met alle
genomineerde projecten voor de prijs van 2017 gepresenteerd, alsook de
tentoonstelling en 's avonds een ceremonie die voor iedereen open is.
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