OG VINDERNE ER…
DEFLAT KLEIBURG i Amsterdamby af NL architects og XVW architectuur
VINDER AF DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIS FOR MODERNE
ARKITEKTUR –MIES VAN DER ROHE PRISEN 2017
DET BRUXELLES BASEREDE STUDIO MSA/V+ ER TILDELT PRISEN SOM
OPKOMMENDE ARKITEKT
•
•
•

Med disse to priser, fremhæver prisjuryen kvaliteten og relevansen i forbindelse
med det kollektive boligprogram
Det er første gang, at hovedprisen går til et projekt der involverer renovering af
en eksisterende bygning
Prisceremonien finder sted den 26. maj i Mies van der Rohe-pavillonen i
Barcelona

Bruxelles den 12. maj 2017 .- Ved en pressekonference, som blev afholdt i dag i

Bruxelles, har den Europæiske Union og Fundació Mies van der Rohe annonceret
vinderne af den Europæiske Unions Pris for Moderne Arkitektur –Mies van der Rohe
Prisen 2017.
DeFlat Kleiburg i Amsterdam er 2017 prisvinderen. Arkitekterne er NL architects og XVW
architectuur, og klienten er Kondor WesselsVastgoed. DeFlat er en innovativ renovering af en af
de største lejlighedskomplekser i Holland, ved navn Kleiburg, bygningen er placeret i
Amsterdam’s Bijlmermeer kvarter, og består af 500 lejligheder der er bygget på løst fundament.
Consortium DeFlat reddede bygningen fra at blive revet ned, ved at omdanne den til et
“Klusflat”, hvilket betyder, at beboerne selv renoverer deres lejligheder.
NL architects blev tildelt Prisen som opkommende arkitekt ved EU Mies Award i 2005, for deres
arbejde BasketBar i Utrecht.
2017 Prisen som opkommende arkitekt er blevet tildelt det Bruxelles baserede studio MSA/V+
for deres arbejde NAVEZ – som er 5 sociale enheder i den nordlige del af Bruxelles, et
boligprogram der opfylder de lokale myndigheders ambitioner, nemlig, at repræsentere en
bymæssig fornyelsesplan, kombineret med et vartegn ved indgangen til byen, og samtidig være i
stand til at tilbyde eksemplariske lejligheder til store familier. Klienten er byen Schaerbeek.
De to tildelte priser er valgt ud fra en liste over 355 værker fra 36 europæiske lande. Fem
finalister blev valgt, og efterfølgende besøgt af juryen: Rivesaltes Memorial Museum, Katyn
Museum i Warszawa, DeFlat Kleiburg i Amsterdam, Kannikegården i Ribe og Ely Court i London,
ledsaget af arkitekterne til projekterne, der også afholdt foredrag, der var åbne for offentligheden.

Juryen har valgt de to vindende prisprojekter af de følgende grunde:
DeFlatKleiburg
Juryen har vurderet at projektet er en kollektiv indsats af mange personer. Det
arkitektoniske koncept var at omdanne megablokken, til en moderne bebyggelsesejendom
med fleksibilitet i den interne planlægning, og samtidig skabe en ny aspekt til gaden og
landskabet – og dog på samme tid, gøre så lidt som muligt. De så det som værende ‘både
heroisk og almindeligt på samme tid’. Som juryformanden sagde, “Det udfordrer de
nuværende løsninger på boligkrisen i de europæiske byer, hvor den eneste ambition ofte
er, at bygge flere boliger, år efter år, mens det mere omfattende spørgsmål angående
hvilke boligtyper der bør bygges, oftest ikke bliver besvaret. Kleiburg hjælper os med at se
en ny form for arkitektonisk værk, der passer til det ændrede husholdningsmønster og
livstil i det enogtyvende århundrede. En revitalisering af typologier fra fortiden, er lige så
relevant som at eksperimentere med nye, uafprøvede modeller i denne søgen, på samme
måde som radikale ændringer af eksisterende bygninger er.”
Projektet inspirerer til at reflektere over den nye og komplekse realitet af det moderne liv.
Det foreslår nye former for ”overkommelige boliger”, og tilføjer dermed til de universelle,
komplekse multi-tilbud (lige fra fuldt statsstøttede lejligheder, til delt ejerskab, og leje for at
købe planer), ved at tilbyde muligheder for den store procentdel, der har lidt penge, men
som ikke har råd til det traditionelle ejendomskøb. Dette er boligområder til en lav pris
(€1.200 pr. M2) – og er en fantastisk ny mulighed, der på nuværende tidspunkt ikke
eksisterer.
Navn på værk: DeFlat Kleiburg, Amsterdam, NL
Kontorer: NL Architects og XVW architectuur, Amsterdam
Arkitekter: Pieter Bannenberg (NL); Walter van Dijk (NL); Kamiel Klaasse (NL); Xander
Vermeulen Windsant (NL)
Fuld information:http://miesarch.com/work/3509

Site plan: after

© Billede: StijnSpoelstra

© Tegning: NL Architects & XVW architectuur

NAVEZ - 5 sociale enheder ved den nordlige grænse til Bruxelles
Juryen medtog at indlogering er et vigtigt emne, på tværs af hele Europa, og de følte at
MSA/V+ havde forstået dette, og dermed på den mest enestående måde havde løst de
konstruktionsmæssige og økonomiske begrænsninger for programmet og placeringen: 5
lejligheder på et meget lille hjørne ved den nordlige grænse til Bruxelles. Juryen satte pris
på lejlighedernes høje kvalitet, der alle er unikke, og alle udstyret med naturlig belysning
fra alle retninger, udendørsområder, imponerende udsigter, og dynamiske rumlige
oplevelser, både ved fælles og private områder. De anerkende også, at arkitekterne havde
arbejdet forsigtigt og omhyggeligt med at integrere bygningen i kvarteret, kombineret med
anmodningen om at skabe et vartegn.
Navn på værk: NAVEZ - 5 sociale enheder ved den nordlige grænse til Bruxelles
Kontorer: MSA / V+
Arkitekter: Jean-Marc Simon (BE); Alain Simon (BE); Benoit Moritz (BE); Julien Deloffre (FR);
Thierry Decuypere (BE)
Fuld information: www.miesarch.com/work/3679
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I optakten til prisceremonien (mellem den 20. maj og den 25. maj), vil finalisterne og de
vindende bygninger for den nuværende udgave, organisere aktiviteter til at åbne dørene for
offentligheden og pressen.
Michel Magnier, direktør for Kultur og Kreativitet, DG Education, Youth, Sport og Culture for den
Europæiske Union, og Daniel Mòdol, formand for Fundació Mies van der Rohe, vil overrække
vinderne priserne på €60.000 (hovedprisen) og €20.000 (opkommende arkitekt pris) den 26.
maj i Mies van der Rohe-pavillonen i Barcelona.
EU Mies Award Day den 26. maj vil også inkludere åbningen af to udstillinger:
-

“Made in Europe”, der vil præsentere nogle af de modeller der har vundet prisen siden
1988, i 11 containere.

-

“2017 EU Mies Award udstilling” vil inkludere modeller, tekster, skitser og tegningerne
af værkerne. Udstillingen vil rejse rundt i Europa, samt internationalt, i løbet af de næste
18 måneder, med det første stop i BOZAR Centre for Fine Arts, i Bruxelles i september
2017.

Den samme dag vil, “Mies Talks” vedrørende ‘Kollektiv indlogering og gendannelse’ og
‘Moderne arkitektur og arv’ give vindere, finalister, favoritter, klienter og folk der er interesseret,
mulighed for at debattere de opståede emner, der er blevet fremhævet af juryen.
Dagen vil slutte med Prisceremonien i Barcelonas Mies van der Rohe-pavillon kl. 20:30, og en
fejring vil også afslutte Barcelonas arkitektur uge.
For at gøre indbyggere mere bekendte om prisen, og sprede kendskabet om god arkitektur, har
Fundació Mies van der Rohe designet en mobil app, så alle kan se de værker der blev
nomineret i dette års udgave af Prisen, ved hjælp af deres mobiltelefon, og samtidig se helt
nøjagtigt hvor de er placeret, og hvordan man kommer dertil. Foruden de værker der blev
nomineret i 2017 udgaven, har byerne Berlin, London, Dublin, Paris og Barcelona inkluderet alle
de værker der tidligere har været nomineret.
Priskalender:
Den 12. maj 2017 – Prisvinder og vinder af den Opkommende arkitekt annonceres i Bruxelles
Den 19. maj 2017 – “Made in Europe” og “2017 EU Mies Award udstilling” er åben for
offentligheden
Den 20. maj 2017 – Mobil app “EU Mies Award” lanceres
Den 20.-28. maj 2017 – Værker fra de 4 finalister, vinderen og bygninger fra den Opkommende
arkitekt vil organisere aktiviteter, for at bringe arkitektur ud til offentligheden
Den 20.-26. maj 2017 - Barcelonas arkitektur uge: En stort udvalg af aktiviteter relateret til
verdenen af arkitektur og byen, i samarbejde med deltagere fra forskellige institutioner, inklusiv
Barcelonas byråd, College of Architects of Catalonia (COAC) og Fundació Mies van der Rohe.
Det vil kulminere den 26. maj med Prisoverrækkelsen.
Den 26. maj 2017 – Overrækkelsesceremoni, Mies Talks og præsentation af 2017 Priskataloget.
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