En de winnaars zijn ...
Winnaars van de Young Talent Architecture Award 2018!
YTAA 2018: de 4 winnaars zijn
Hendrik Brinkmann, College of Architecture, Media and Design
Berlin University of the Arts;
Julio Gotor Valcárcel, Madrid School of Architecture
Polytechnic University of Madrid;
Matthew Gregorowski, The Cass Faculty of Art Architecture & Design
London Metropolitan University;
Loed Stolte, Faculty of Architecture and the Built Environment
Delft University of Technology.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 20 september in Palazzo Mora in
Venetië. Samen met opkomende en gevestigde architecten zullen de
winnaars er deelnemen aan een debat over vrije ruimte, onderwijs en
erfgoed.
De Europese Commissie, de Fundació Mies van der Rohe, de Architects’ Council
of Europe en de European Association for Architectural Education hebben
vandaag de winnaars van de Young Talent Architecture Award 2018 (YTAA
2018) bekendgemaakt.
“Dat de vier YTAA-winnaars uitgerekend in het Europese Jaar van het Cultureel
Erfgoed rond erfgoed hebben gewerkt, is erg bijzonder. Architecturale opvoeding
die een plaats weet te geven aan erfgoed is cruciaal voor de toekomst van
Europa. Vroeger en nu stonden tot voor kort lijnrecht tegenover elkaar, maar
gaan steeds vaker krachtige bondgenootschappen aan.” Themis Christophidou,
Directeur-Generaal DG EAC.
“ACE is opgetogen over de eerste resultaten van de nieuwe samenwerking met
YTAA. Het is erg belangrijk dat de beroepssector het talent van de volgende
generatie ondersteunt, om zijn rol in het planningsproces en in de samenleving te
behouden en te koesteren.” Georg Pendl, Voorzitter Architects’ Council of
Europe.
“Een kritisch debat rond erfgoed en zijn belang voor de vormgeving van de
hedendaagse steden is noodzakelijk om de bebouwde ruimte van morgen op een
cultureel, sociaal en ecologisch verantwoorde manier te ontwerpen. De
bekroonde projecten zijn grote beloften van een generatie jonge, talentvolle
architecten die hun verantwoordelijkheid nemen en blijk geven van gezonde

architecturale burgerzin.” Oya Atalay Franck, Voorzitter European
Association for Architectural Education.
De jury heeft besloten de YTAA 2018 toe te kennen aan:
Hendrik Brinkmann, alumnus van het College of Architecture, Media and
Design (Berlin University of the Arts) voor zijn project ‘Neue Bau|akademie Berlin
- a club for the former & future architecture’ (http://ytaa.miesbcn.com/work/521).
Het project is een bijdrage tot het eigentijdse debat over de programmatische en
architecturale toekomst van de Bauakademie in Berlijn. Wanneer we werken aan
wederopbouw, stoten we op een aantal vragen die de gebruikelijke
ontwerpproblemen nog complexer maken. Alle beslissingen moeten immers
rekening houden met het bestaande gebouw, dat misschien al lang verdwenen
is, maar allesbehalve vergeten.
Volgens de jury komt de auteur met een retorisch project dat vragen doet
rijzen. Vragen met een impliciete sociale en culturele relevantie, die moeten
worden gesteld vanuit engagement.
Julio Gotor Valcárcel, alumnus van de Madrid School of Architecture
(Polytechnic University of Madrid) voor zijn project ‘Perdido (Lost) - P.R.U.S. of
Madrid’ (http://ytaa.miesbcn.com/work/453). Het P.R.U.S of Madrid is het Plan of
Recovery of the existing Underground Spaces of Madrid (recuperatieplan voor de
bestaande ondergrondse ruimten van Madrid). Het project wil dat vergeten en
latente landschap terughalen en er een openbare ruimte van maken. Het plan
begint bij onderzoek en herwint vervolgens de bestaande ruimten, waarbij een
nieuw netwerk van toegangen ontstaat en de stedelijke landschappen met elkaar
verbonden worden.
De jury benadrukt dat het project met verschillende lagen tegelijk werkt –
stad, infrastructuur en tektoniek – door te experimenteren met het
architecturale systeem.
Matthew Gregorowski, alumnus van de Cass Faculty of Art, Architecture &
Design (London Metropolitan University) voor zijn project ‘Deplorable Framework’
(http://ytaa.miesbcn.com/work/500). Het project is een voorstel om het Britse
platteland opnieuw uit te vinden. Een nieuw groot bos herschikt het landschap en
de structuren van het Peak District National Park. Naarmate de menselijke
ingreep leesbaar wordt, bevrijden de natuurlijke indrukken zich van de naïeve
opvattingen over schoonheid.
De jury voelt zich aangetrokken tot de complexiteit van de post-Brexit en de
manier waarop de auteur omgaat met een sterk concept om zich deze
nieuwe situatie in te beelden.
Loed Stolte, alumnus van de Faculty of Architecture and the Built Environment
(Delft University of Technology) voor zijn project ‘The Bank of England: a
dialectical project’ (http://ytaa.miesbcn.com/work/360). Het project is kritisch

geïnspireerd op de legendarische ‘ruïne-achtige’ Bank of England van John
Soane. Het gaat expliciet de architecturale dialoog aan van ruïne en opbouw,
binnen en buiten met ware openbaarheid en institutionele macht.
De jury is getroffen door de originaliteit van dit project, een extreem solide
intellectueel werkstuk: de ruïne, het geld, de bank. De tekeningen zijn
verbluffend en gaan vergezeld van een ongelooflijke tekst.
Loed Stolte overleed op 24 december 2017. Zijn familie wilde zijn herinnering
levend houden door deel te nemen aan de wedstrijd en zijn werk te verspreiden.
YTAA 2018 is aan hem opgedragen.
De jury benadrukt dat de vier winnaars compleet, diepgaand werk hebben
geleverd, dat een aantal vragen en twijfels doet rijzen. Elk ontwerp neemt een
duidelijke positie in, wat de start van erg interessante carrières doet vermoeden.
Uit het werk van de finalisten komt naar voren dat architectuur een inherent
visionaire handeling is. Elk project belichaamt een visie op hoe men kan
beginnen werken voor de toekomst.
De jury onderstreept ook dat de ontwerpen een impliciete sociale en culturele
relevantie hebben, die tot uiting komt afhankelijk van de personaliteit en de
persoonlijke inzichten van elke auteur over architectuur en sociale omgeving.
De winnaars van de YTAA krijgen de gelegenheid een netwerk uit te bouwen met
de architecten en critici die betrokken zijn bij de Prijs voor hedendaagse
architectuur van de Europese Unie - Mies van der Rohe Award. Om hun
professionele ontwikkeling te steunen, krijgt het jonge Europese
architectuurtalent:
· een beeldje en een diploma
· € 5.000 om hun carrière te starten
· zichtbaarheid via de reizende tentoonstelling YTAA 2018 en het online
archief
· een profiel in World-Architects.com
· meubels van USM om hun werkruimte in te richten
De tentoonstelling ‘Young Talent Architecture Award. YTAA 2018’ werd op
24 mei jongstleden geopend in Palazzo Mora en is te bezoeken tot 25 november
als een nevenevenement van de 16e Internationale Architectuurbeurs van de
Biënnale van Venetië.
De prijsuitreiking vindt plaats in Venetië op 20 september, in het kader van de
tentoonstelling en het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Voor de gelegenheid brengt een debat over:
· Hergebruik en heropbouw van erfgoed;
· Erfgoed in architecturaal onderwijs;

alle betrokkenen samen, namelijk de winnaars van de YTAA, de
schooldirecteurs, de juryleden, de leden van het EU Mies Award-adviescomité,
de organisatoren, de sponsors en vier deelnemers van het Future Architecture
Platform (http://futurearchitectureplatform.org/).
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