I ELS GUANYADORS SÓN…
DEFLAT KLEIBURG, d'Amsterdam, de NL architects i XVW architectuur
GUANYADOR DEL PREMI D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA DE LA
UNIÓ EUROPEA - PREMI MIES VAN DER ROHE 2017
L’ESTUDI MSA/V+ DE BRUSSEL·LES, GUANYADOR DEL PREMI A
L'ARQUITECTE EMERGENT
•
•
•

Amb aquests dos premis el jurat del Premi vol destacar la qualitat i rellevància
del programa d’habitatges col·lectius.
Per primera vegada, el premi principal es concedeix a un projecte de renovació
d'un edifici ja existent.
La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el 26 de maig al Pavelló Mies
van der Rohe de Barcelona.

Brussel·les, 12 de maig de 2017 .- En una conferència de premsa que ha tingut lloc avui
a Brussel·les, la Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat

els guanyadors del premi Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea Premi Mies van der Rohe 2017.
El guanyador del 2017 és DeFlat Kleiburg d'Amsterdam. Els arquitectes són NL architects i
XVW architectuur, i el client és Kondor WesselsVastgoed. DeFlat és una innovadora renovació
d'un dels edificis d'apartaments més grans dels Països Baixos, anomenat Kleiburg, un bloc
corbat amb 500 apartaments al barri de Bijlmermeer d'Amsterdam. El consorci DeFlat va salvar
l'edifici de la bola de demolició per convertir-lo en un “Klusflat”, que significa que els habitants
renoven ells mateixos els seus apartaments .
NL architects ja van obtenir el Premi a l'Arquitecte Emergent del Premi Mies van der Rohe 2005
amb la seva obra BasketBar a Utrecht.
El Premi a l'Arquitecte Emergent 2017 ha estat atorgat a l'estudi de Brussel·les MSA/V+ per la
seva obra NAVEZ - 5 unitats d’habitatge social a l'entrada nord de Brussel·les, un projecte
d'habitatges que acompleix la doble ambició de les autoritats locals: representar la validació del
disseny urbà amb un referent a l'entrada de la ciutat i proporcionar apartaments modèlics per a
famílies nombroses. El client és la ciutat de Schaerbeek.
Els dos projectes guanyadors han estat escollits d'entre una llista de 355 obres de 36 països
europeus. D'entre aquests, es van seleccionar cinc finalistes, que el jurat va visitar: el Memorial
Museum de Ribesaltes, el Katyn Museum a Varsòvia, el DeFlat Kleiburg a Amsterdam. el
Kannikegården a Ribe i l'Ely Court a Londres, acompanyats pels autors de les obres, que també
van fer conferències obertes al públic.

El jurat ha seleccionat les dues obres premiades pels següents motius:
DeFlatKleiburg
El jurat ha valorat que el projecte sigui un esforç col·lectiu de moltes persones. El
concepte arquitectònic era transformar el megabloc en un edifici residencial contemporani
amb flexibilitat pel que fa a la planificació interna, i crear un nou enfocament quant al
carrer i al paisatge, però amb la mínima intervenció possible. Ho van considerar alhora
comú i heroic”. Com va dir el President del Jurat, “és un desafiament a les solucions
actuals a la crisi d'habitatges a les ciutats europees, on, massa sovint, l’única ambició és
construir més habitatges any rere any, mentre que la qüestió més profunda de quin tipus
d'habitatge s'hauria de construir roman sense resposta. Kleiburg ens ajuda a imaginar un
nou tipus de projecte arquitectònic, que respon als canvis de patrons d'habitatges i estils
de vida del segle XXI. En aquesta recerca, la renovació de tipologies del passat és tan
important com l'experimentació amb nous i inexplorats models, com ho és la transformació
radical d'edificis existents.”
El projecte inspira la reflexió sobre la nova i complexa realitat de la vida contemporània.
Proposa noves formes d'“habitatge accessible”, i s’afegeix al que és, universalment, una
oferta complexa i amb moltes vessants (des del lloguer subvencionat fins a la propietat
compartida o a l'arrendament amb opció de compra), proporcionant opcions per a la gran
majoria de gent que té alguns recursos, però que no es pot permetre pujar al tren de la
2
propietat convencional. Estem parlant d'un espai habitable de baix cost (1.200 € per m ) ,
una nova opció fantàstica que actualment no existeix.
Nom de l'obra: DeFlat Kleiburg, Amsterdam, Països Baixos
Oficines: NL Architects i XVW architectuur, Amsterdam
Autors: Pieter Bannenberg (Països Baixos), Walter van Dijk (Països Baixos), Kamiel Klaasse
(Països Baixos) i Xander Vermeulen Windsant (Països Baixos)

Informació completa: http://miesarch.com/work/3509
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NAVEZ - 5 unitats d’habitatge social a l'entrada nord de Brussel·les
El Jurat ha volgut transmetre que l'habitatge és un tema transcendental a tot Europa i ha
considerat que MSA/V+ ha entès bé i ha resolt de manera brillant les limitacions
constructives i econòmiques del programa i la seva ubicació: 5 pisos en una cantonada molt
petita a l'entrada nord de la ciutat de Brussel·les. El Jurat ha apreciat l'alta qualitat dels
pisos, que són únics i tots ells estan proveïts de llum natural des de totes les orientacions;
amb espais oberts, vistes impressionants i experiències espacials dinàmiques tant en espais
comuns com privats. També ha reconegut que els arquitectes han treballat amb cura i
meticulositat la integració de l'edifici en el barri, així com la petició de generar un referent.
Nom de l'obra: NAVEZ - 5 unitats d’habitatge social a l'entrada nord de Brussel·les
Oficines: MSA / V+
Autors: Jean-Marc Simon (BE); Alain Simon (BE); Benoit Moritz (BE); Julien Deloffre (FR);
Thierry Decuypere (BE)
Informació completa: www.miesarch.com/work/3679
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En les preliminars de la cerimònia de lliurament de premis (entre el 20 i el 25 de maig), els
edificis finalista i guanyador de l'edició actual organitzaran activitats per obrir les seves
portes al públic i la premsa.
Michel Magnier, director de Cultura i Creativitat, DG d'Educació, Joventut, Esports i Cultura de
la Comissió Europea, i Daniel Mòdol, president de la Fundació Mies van der Rohe, lliuraran als
guanyadors 60.000 € (premi principal) i 20.000 € (premi a l’arquitecte emergent) el 26 de maig
al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.
El dia del Premi Mies van der Rohe, el 26 de maig, també tindrà lloc la inauguració de dues
exposicions:
-

“Made in Europe”, que presentarà algunes de les maquetes recollides pel Premi des de
1988 en 11 contenidors.

-

“Exposició EU Mies Award 2017”, que inclourà maquetes, textos, esbossos i plànols
de les obres. L'exposició viatjarà per Europa i per altres indrets de l’àmbit internacional
durant els 18 mesos següents, amb una primera parada al Palau de Belles Arts de
Brussel·les BOZAR al setembre de 2017.

Al llarg del mateix dia, les xerrades “Mies Talks” sobre “Habitatge col·lectiu i regeneració” i
“Arquitectura contemporània i patrimoni” permetran a guanyadors, finalistes, seleccionats, clients
i persones interessades debatre sobre els temes emergents destacats pel Jurat.
El dia acabarà amb la Cerimònia de Lliurament de Premis al Pavelló Mies van der Rohe de
Barcelona a les 20.30 h i amb un esdeveniment que també clourà la Setmana de l'Arquitectura
de Barcelona.
Amb l'objectiu d'acostar el Premi als ciutadans i de difondre informació sobre bona arquitectura,
la Fundació Mies van der Rohe ha preparat una aplicació de mòbil per tal que tothom pugui
veure totes les obres nominades en l'edició del premi d'aquest any des del seu mòbil, i esbrinar
on són i com arribar-hi. A més de les obres nominades per a l'edició del 2017, les ciutats de
Berlín, Londres, Dublín, París i Barcelona han inclòs totes les obres nominades en cada edició.

Calendari del Premi:
12 de maig de 2017 - Anunci a Brussel·les del guanyador del Premi i de l'Arquitecte Emergent.
19 de maig de 2017 – Obertura al públic de “Made in Europe” i “Exposició EU Mies Award 2017”,
obertes al públic.
20 de maig de 2017 – Llançament de l'aplicació per a mòbil “EU Mies Award”.
20-28 de maig de 2017 - Les 4 obres finalistes, l’edifici guanyador del Premi i del Premi a
l'Arquitecte Emergent organitzaran activitats per acostar l'arquitectura al públic.
20-26 de maig de 2017 - Setmana de l’Arquitectura de Barcelona: una varietat d'activitats
relacionades amb el món de l'arquitectura i la ciutat, coorganitzades per diverses institucions,
entre les quals es troben l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC) i la Fundació Mies van der Rohe. Culminarà el 26 de maig amb el lliurament del Premi.
26 de maig de 2017 – Cerimònia de lliurament de premis, Mies Talks i presentació del catàleg del
Premi 2017.

Contacte:
Fundació Mies van der Rohe – Oficina de Premsa
Miriam Giordano, Silvia Pujalte / Labóh
Correu electrònic: press@miesbcn.com
Tel.: +34 932151011 / +34 600591929
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