WYŁONIONO 5 FINALISTÓW NAGRODY UNII
EUROPEJSKIEJ W KONKURSIE ARCHITEKTURY
WSPÓŁCZESNEJ IM. MIESA VAN DER ROHE!
KTO WYGRA EU MIES AWARD 2017?

o Ogłoszono 5 finalistów: deFlat Kleiburg w Amsterdamie projektu NL Architects i
XVW architectuur; Ely Court w Londynie projektu Alison Brooks Architects;
Kannikegården w Ribe projektu Lundgaard&Tranberg Architects; Muzeum
Katyńskie w Warszawie projektu BBGK Architekci oraz Rivesaltes Memorial
Museum projektu Rudy'ego Ricciottiego.
o Jury zwizytuje 5 finałowych obiektów w kwietniu. Dnia 16 maja ogłoszony
zostanie zwycięzca nagrody głównej oraz laureat nagrody specjalnej dla
najlepszego młodego architekta.
o Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 26 maja 2017 roku w pawilonie
barcelońskim, zaprojektowanym przez Miesa van der Rohe. W tym dniu
odbędą się także wykłady, debaty, otwarcie wystawy i raut z udziałem
członków jury, zwycięzców, finalistów oraz innych gości i przedstawicieli
instytucjonalnych.

Komisja Europejska wraz z Fundació Mies van der Rohe ogłosiły dzisiaj pięciu
finalistów, którzy będą walczyć o nagrodę Unii Europejskiej w konkursie architektury
współczesnej im. Miesa van der Rohe. Konferencję prasową poprowadzili Stephen
Bates, przewodniczący jury w edycji 2017, oraz Ivan Blasi, koordynator nagrody.
Odbyła się ona w pawilonie barcelońskim projektu Miesa van der Rohe, gdzie konkurs
organizowany jest od 1988 roku.
Oto pięciu finalistów:
Nazwa projektu: deFlatKleiburg, Amsterdam, Niderlandy
Biura architektoniczne: NL Architects i XVW architectuur, Amsterdam
Autorzy: Walter van Dijk (Niderlandy) i Xander Vermeulen Windsant (Niderlandy)

© Zdjęcie: StijnSpoelstra
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© Rysunek: NLArchitects i XVWarchitectuur, Amsterdam

Nazwa projektu: Ely Court, Londyn, Wielka Brytania
Biuro architektoniczne: Alison Brooks Architects, Londyn
Autorzy: Alison Brooks (Wielka Brytania)

© Zdjęcie: Paul Riddle

© Rysunek: Alison Brooks Architects

Nazwa projektu: Kannikegården, Ribe, Dania
Biuro architektoniczne: Lundgaard &Tranberg Architects, Kopenhaga
Autorzy: LeneTranberg (Dania) i Boje Lundgaard (Dania)

© Zdjęcie: Anders Sune Berg
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© Rysunek: Lundgaard&Tranberg Architects

Nazwa projektu: Muzeum Katyńskie, Warszawa, Polska
Biuro architektoniczne: BBGK Architekci, Warszawa
Autorzy: Jan Belina-Brzozowski (PL), Konrad Grabowiecki (PL), Jerzy Kalina (PL),
Krzysztof Lang (PL)

© Zdjęcie: Juliusz Sokołowski

© Rysunek: BBGK Architekci

Nazwa projektu: Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Ribesaltes, Francja
Biuro architektoniczne: Rudy Ricciotti, Bandol
Autor: Rudy Ricciotti (Francja)

© Zdjęcie: Kevin Dolmaire

© Rysunek: Rudy Ricciotti

Zdjęcia finałowych prac można pobrać z tego odnośnika:

https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRq
a?dl=0
W przypadku ich publikacji prosimy wskazać imię i nazwisko fotografa.
Stephen Bates, architekt i przewodniczący jury, zadeklarował: „Nasze instynkty można
podsumować słowami Petera Smithsona: »rzeczy muszą być jednocześnie zwyczajne i
heroiczne«. Poszukiwaliśmy zwyczajności, której niedoceniony wyraz artystyczny jest
pełen potencjału”.
Małgorzata Omilanowska, historyk sztuki, była minister kultury w Polsce oraz
członkini jury, podkreśliła: „mieszkania socjalne, pamięć, a także problem kontekstu i
nowych konstrukcji w miejskich starówkach okazały się ważne dla nas jako jury. Prace
finałowe ukazują problematykę naszych czasów; to, co wydarzyło się w ostatnich
latach obnaża głęboko zakorzeniony problem populizmu i braku upamiętnienia. Te 5
projektów pokazuje problem, z którym zmagamy się jako obywatele, nie tylko jako
specjaliści od architektury, ale jako członkowie dzisiejszego społeczeństwa”.
Anna Ramos, dyrektor Fundació Mies van der Rohe, zaznaczyła: „Wybrane przez jury
prace czynią z nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im.
Miesa van der Rohe strategiczny element w promowaniu badań, debat oraz
rozpowszechnianiu wiedzy na temat architektury współczesnej w Europie.
Zagadnienia, takie jak zakwaterowanie zbiorowe, złożoność europejskiego miasta —
zarówno współczesna, jak i historyczna — oraz zdolność architektury do tworzenia
symbolicznych przestrzeni, otwierają nam możliwość obszerniejszej debaty na temat
prac finałowych, wychodzącej poza kręgi architektury, ponieważ odpowiadają one na
obawy dzisiejszego europejskiego społeczeństwa”.
Pięć finałowych prac zostanie przedstawionych jutro (16 lutego) w Lublanie przez Annę
Ramos, Hughesa Becquarta, pracownika merytorycznego Komisji Europejskiej w
Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, oraz Matevža Čelika, dyrektora Muzeum
Architektury i Wzornictwa (MAO). Prezentacja odbędzie się na otwarciu konferencji
Future Architecture Platform organizowanej przez MAO przy wsparciu ze strony
programu Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa”. Anna Ramos przedstawi ATLAS
będący przeglądem wszystkich ubiegłych edycji EU Mies Award.

Dnia 16 maja na specjalnym wydarzeniu w Brukseli ogłoszeni zostaną zwycięzcy
nagrody w roku 2017.
Jedną z nowości tegorocznej edycji konkursu jest to, że w dniach 20-28 maja 4 obiekty
finałowe oraz budynki zwycięzcy i laureata nagrody specjalnej zostaną otwarte do

zwiedzania, dzięki czemu będzie można osobiście poznać obiekty, architektów oraz
inne osoby zaangażowane w organizację konkursu.
Kolejną nowością jest to, że ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się 26 maja w
pawilonie Miesa van der Rohe, towarzyszyć będzie seria debat i konferencji
skierowanych do szerokiej publiczności. Dodatkowo odbędzie się prezentacja
wszystkich projektów nominowanych do nagrody w 2017 roku oraz wystawa prac, a
wieczorem raut z wolnym wstępem dla wszystkich.
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