ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI…
DEFLAT KLEIBURG w Amsterdamie, projektu NL architects i XVW
architectuur
ZDOBYWCA NAGRODY UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE
ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ IM. MIESA VAN DER ROHE 2017
NAGRODA SPECJALNA DLA NAJLEPSZEGO MŁODEGO ARCHITEKTA
ZOSTAŁA PRZYZNANA BRUKSELSKIM STUDIOM ARCHITEKTONICZNYM
MSA I V+
•

Nagradzając te dwa projekty, jury podkreśla jakość i znaczenie programów
mieszkalnictwa zbiorowego.

•

Po raz pierwszy nagrodą uhonorowany został projekt polegający na odnowieniu
istniejącego budynku.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 26 maja w pawilonie barcelońskim,
zaprojektowanym przez Miesa van der Rohe.

•

Bruksela, 12 maja 2017 roku — Na dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli
Komisja Europejska i Fundació Mies van der Rohe ogłosiły zwycięzców nagrody
Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe
2017.
Zdobywcą nagrody został DeFlat Kleiburg w Amsterdamie. Jest to projekt autorstwa
biur architektonicznych NL architects i XVW achitectuur, na zlecenie Kondor
WesselsVastgoed. DeFlat to innowacyjny projekt renowacji jednego z największych
apartamentowców w Niderlandach, zwanego Kleiburg. Jest to betonowy blok z 500
mieszkaniami na amsterdamskim osiedlu Bijlmermeer. Konsorcjum DeFlat uratowało
budynek przed wyburzeniem, zamieniając go w „klusflat”, co oznacza, że mieszkańcy
remontują mieszkania na własny koszt.
Studio NL architects otrzymało w 2005 roku nagrodę specjalną w konkursie EU Mies
Award za projekt BasketBar w Utrechcie.
Nagrodę specjalną dla najlepszego młodego architekta 2017 przyznano dwóm studiom
z Brukseli, MSA i V+, za projekt NAVEZ – 5 mieszkań socjalnych na północnym
wjeździe do miasta. Jest to projekt mieszkalny, który spełnia dwie ambicje lokalnych
władz: reprezentuje plan rewitalizacji przestrzeni miejskiej jako emblematyczny budynek
na samym wjeździe do Brukseli oraz zapewnia wzorcowe mieszkania dużym rodzinom.
Zleceniodawcą projektu była gmina Schaerbeek.
Dwa nagrodzone projekty zostały wybrane z listy 355 prac zgłoszonych z 36
europejskich krajów. Jury wybrało i zwizytowało pięć finałowych obiektów: Rivesaltes
Memorial Museum, Muzeum Katyńskie w Warszawie, DeFlat Kleiburg w Amsterdamie,

Kannikegården w Ribe i Ely Court w Londynie. Towarzyszyli im przy tym autorzy prac,
którzy dali również otwarte wykłady.
Jury zdecydowało się na przyznanie nagrody tym dwóm pracom z następujących
względów:
DeFlat Kleiburg
Jury doceniło w tym projekcie zbiorowy wysiłek wielu ludzi. Założeniem koncepcji
architektonicznej była przemiana olbrzymiego bloku we współczesny budynek mieszkalny,
który zapewni swobodę w kwestii planowania wnętrz oraz nada nowy ton ulicy i
krajobrazowi, przy minimalnym nakładzie pracy. Jury uznało projekt za „jednocześnie
heroiczny i zwyczajny”. Wedle słów przewodniczącego jury, „podważa on aktualnie
zalecane rozwiązania na kryzys mieszkaniowy w europejskich miastach, które często
kierują się jedynie tym, aby budować więcej mieszkań każdego roku, podczas gdy bez
odpowiedzi pozostaje ważniejsze pytanie: jakiego rodzaju mieszkania budować? Kleiburg
pomaga nam wyobrazić sobie nowy rodzaj projektów architektonicznych, który odpowiada
na zmieniające się w XXI wieku zwyczaje mieszkaniowe i styl życia. Rewitalizacja typologii
z przeszłości jest równie istotna, co eksperymentowanie z nowymi, nieprzetestowanymi
jeszcze modelami, czym jest właśnie radykalna transformacja istniejących budynków".
Projekt inspiruje do refleksji nad nową i złożoną rzeczywistością współczesnego
mieszkalnictwa. Jest to propozycja nowego rodzaju „tanich mieszkań”, będąca
uzupełnieniem mocno rozbudowanej oferty rynkowej (obejmującej opcje od pełnego
subsydiowania czynszu po mieszkania współwłasnościowe czy wynajem z możliwością
wykupu). W ten sposób powstaje dodatkowa opcja dla wielu osób, które dysponują
pewnym budżetem, lecz niewystarczającym na zakup mieszkania na konwencjonalnym
2
rynku nieruchomości. Przy cenie wynoszącej zaledwie 1200 € za m jest to atrakcyjna
oferta, jakiej aktualnie nie oferuje rynek.
Nazwa projektu: DeFlat Kleiburg, Amsterdam, Niderlandy
Biura architektoniczne: NL Architects i XVW architectuur, Amsterdam
Autorzy: Pieter Bannenberg (NL); Walter van Dijk (NL); Kamiel Klaasse (NL); Xander
Vermeulen Windsant (NL)
Pełna informacja:http://miesarch.com/work/3509
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NAVEZ – 5 mieszkań socjalnych na północnym wjeździe do Brukseli
Jury oświadczyło, że budownictwo mieszkaniowe jest ważnym tematem w całej Europie,
oraz pochwaliło MSA/V+ za dobre zrozumienie i błyskotliwe pokonanie ograniczeń
konstrukcyjnych i finansowych wynikających z programu i położenia miejsca budowy: 5
mieszkań na bardzo małym rogu skrzyżowania na północnym wjeździe do Brukseli. Jury
doceniło wysoką jakość i unikalny projekt mieszkań, które oświetlone są naturalnym
światłem ze wszystkich stron, dysponują przestrzenią zewnętrzną i oferują niesamowite
widoki. Budynek zapewnia dynamiczne doświadczenia przestrzenne zarówno wewnątrz
mieszkań, jak i w przestrzeniach wspólnych. Doceniony został również wysiłek i
skrupulatność architektów w kwestii integracji budynku z otoczeniem, aby zgodnie z
życzeniem klienta uczynić z niego emblematyczny punkt orientacyjny na mapie miasta.
Nazwa projektu: NAVEZ - 5 mieszkań socjalnych na północnym wjeździe do Brukseli
Biura architektoniczne: MSA / V+
Autorzy: Jean-Marc Simon (BE); Alain Simon (BE); Benoit Moritz (BE); Julien Deloffre (FR);
Thierry Decuypere (BE)
Pełna informacja: www.miesarch.com/work/3679
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W dniach poprzedzających wręczenie nagród (20-25 maja) budynki finalistów i laureatów z
aktualnej edycji konkursu będą do dyspozycji prasy i zainteresowanych osób w ramach dni
otwartych.
Michel Magnier, dyrektor ds. kultury i kreatywności w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej
ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, oraz Daniel Mòdol, prezes Fundació Mies van der
Rohe, wręczą laureatom konkursu nagrody w wysokości 60 000 € (nagroda główna) oraz
20 000 € (nagroda specjalna) w dniu 26 maja w pawilonie barcelońskim projektu Miesa van
der Rohe.
W dniu wręczenia EU Mies Award nastąpi również otwarcie dwóch wystaw:
-

„Made in Europe”: w 11 kontenerach przedstawione zostaną wybrane modele ze
zbiorów Konkursu od 1988 roku.

-

„2017 EU Mies Award exhibition”: przedstawione zostaną modele, opisy, szkice i
rysunki prac konkursowych. Przez kolejne 18 miesięcy wystawa będzie podróżowała po
Europie i poza nią, a pierwszym przystankiem będzie BOZAR Centre for Fine Arts w
Brukseli we wrześniu 2017 roku.

W tym samym dniu odbędą się „Mies Talks” na tematy: „Budownictwo mieszkaniowe i
rehabilitacja” oraz „Współczesna architektura i dziedzictwo”. W debacie będą mogli wziąć udział
zwycięzcy, finaliści, nominowani, klienci i wszelkie osoby zainteresowane tematami poruszonymi
przez jury.
Dzień zakończy się ceremonią rozdania nagród o godzinie 20.30 w pawilonie barcelońskim
Miesa van der Rohe, która połączona będzie z wydarzeniem zamykającym Barcelona
Architecture Week.
Chcąc przybliżyć konkurs szerokiej publiczności oraz szerzyć wiedzę o wartościowej
architekturze, Fundació Mies van der Rohe przygotowała aplikację mobilną, dzięki której każda
osoba będzie mogła obejrzeć na swoim telefonie wszystkie prace nominowane w tej edycji
konkursu oraz dowiedzieć się, gdzie dokładnie się znajdują i jak do nich trafić. Oprócz prac
nominowanych w 2017 roku, dla Berlina, Londynu, Dublina, Paryża i Barcelony uwzględniono w
aplikacji wszystkie prace nominowane we wszystkich poprzednich edycjach.

Kalendarz wydarzeń:
12 maja 2017 roku — Ogłoszenie zwycięzcy nagrody głównej oraz laureata nagrody specjalnej w
Brukseli.
19 maja 2017 roku — Otwarcie wystaw „Made in Europe” i „2017 EU Mies Award exhibition”.
20 maja 2017 roku — Uruchomienie aplikacji mobilnej „EU Mies Award”.
20-28 maja 2017 roku — W 4 obiektach finałowych oraz budynkach zwycięzcy i laureata nagrody
specjalnej organizowane będą zajęcia mające na celu przybliżenie architektury szerokiej
publiczności.
20-26 maja 2017 roku — Barcelona Architecture Week: szeroka oferta zajęć związanych ze
światem architektury i miastem. Współorganizowany przy udziale różnych instytucji, między
innymi rady miasta Barcelony, Kolegium Architektów Katalonii (COAC) i Fundació Mies van der
Rohe. Tydzień Architektury zakończy się wraz z wręczeniem nagród w dniu 26 maja.
26 maja 2017 roku — Ceremonia wręczenia nagród, Mies Talks i przedstawienie katalogu z
konkursu na 2017 rok.
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Fundació Mies van der Rohe — rzecznik prasowy
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