YTAA 2018 Awards Debat i Cerimònia
Esdeveniment col·lateral de la 16 ª Exposició Internacional
d'Arquitectura - La Biennale di Venezia
Ahir, dijous 20 de setembre de 2018, al Palazzo Michiel de Venècia, es va celebrar la
cerimònia de lliurament de premis als guanyadors del YTAA, el guardó que reuneix
els millors projectes de graduació de les escoles d'arquitectura, urbanisme i
paisatgisme d'Europa.
Els 4 guanyadors, que es van donar a conèixer el passat mes de juny, són:
• Julio Gotor Valcárcel, Facultad de Arquitectura de la Universitad Politécnica de
Madrid;
• Hendrik Brinkmann, College of Architecture, Media and Design Berlin
University of the Arts; - UDK;
•Matthew Gregorowski, The Cass Faculty of Art, Architecture & Design,
London MetropolitanUniversity;
• Loed Stolte, Faculty of Architecture and the Built Environment Delft University of
Technology.
Durant la Cerimònia de lliurament, Roberto Cavallo, representant de la TU Delft,
va recollir el guardó a títol pòstum de Loed Stolte.
L’YTAA està organitzat per la Fundació Mies van der Rohe amb el suport
de Creative Europe com una extensió del Premi d’Arquitectura Contemporània de
la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe.
Aquest any, el premi YTAA s'ha fusionat amb la Medalla Europea al millor diploma
i està coorganitzat amb l'Associació Europea d'Educació Arquitectònica (EAAE) i el
Consell d'Arquitectes d'Europa (ACE-CAU). World-Architects és soci fundador;
European Cultural Center és soci a Venècia; i el premi està patrocinat
per Jung i Jansen; amb el suport de USM.
Aquesta és la segona edició del Premi que busca recolzar el talent d'Arquitectes,
Urbanistes i Paisatgistes recentment graduats, que seran els responsables de
transformar el nostre entorn en el futur. YTAA va sorgir de l’interès en les etapes
inicials del desenvolupament dels estudiants i d’un desig de recolzar el seu talent a
mesura que ingressen al món professional.

“Com a jurat [...] vam buscar projectes que qüestionessin la resolució de
problemes clixé, sovint trobats en l'educació arquitectònica i el pensament
del qual tenia potencial de retornar un conjunt de valors ètics i socials al
nucli de la professió a través de la pràctica futura, entenent que
l'arquitectura funciona amb situacions complexes que requereixen una
comprensió i una acció àmplia”. – Salomon Frausto, president del jurat de
l’YTAA 2018.
En el marc de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 i de la
16 ª Exposició Internacional d'Arquitectura de la Biennale di Venezia, Freespace, la
Cerimònia de lliurament de premis va ser precedida per dos debats centrats en
aquests dos temes clau en relació amb l'educació.
Durant el primer debat, moderat per Oya Atalayn Franck (Presidenta de EAAE), els
guanyadors de YTAA van parlar sobre herència i educació arquitectònica explicant
la seva experiència en abordar el patrimoni en els seus projectes de finals de grau i
exposant com aquest tema específic podria ser rellevant en el seu futur professional.
“L’EAAE s'enorgulleix d'unir forces amb la Fundació Mies van der Rohe i el
Architects 'Council of Europe al Young Talent Architecture Award – i, més
orgullós encara dels resultats presentats avui! Aquests projectes guardonats
són excel·lents promeses que mostren inspiració i punts de vista sensibles i
idees consistents, al mateix temps que abasten els problemes complexos de
l'entorn construït, tant nou com vell.”- Oya Atalay, presidenta de l'EAAE.
El segon debat, moderat per Massimo Triches de Babau Bureau, es va centrar en la
reutilització i transformació d'edificis i espais oberts com un requisit contemporani i
com una estratègia de desenvolupament sostenible. Junts, Tania Tovar Torres (In
Articulo Mortis), Miruna Dunu (Coastland) i Babau Bureau (Anatomia Loci) van
discutir diferents punts sobre el patrimoni i com enfrontar els seus desafiaments.
“Em satisfà veure com, durant l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, els
joves arquitectes adopten les qüestions del patrimoni cultural en els seus
projectes de final de carrera, el que posa en relleu l'estreta relació entre
l'arquitectura i el patrimoni en les ciutats i els paisatges europeus. Agraeixo
també l’esforç en la cooperació entre els principals actors europeus del
camp de l’arquitectura (Fundació Mies van der Rohe, ACE, EAAE, Future
Architecture Platform) en la segona edició de l’YTAA.” – Michel Magnies,
Director de ‘Culture and Creativity’, director general d’Educació i Cultura de la
Comissió Europea.

Aquest any, l’YTAA va augmentar el seu abast institucional, geogràfic i el nombre de
finalistes i guanyadors. Quatre guardonats, enlloc dels tres de la darrera edició, van
ser escollits per un jurat internacional d'una llista de dotze finalistes. Per estimular la
competitivitat i la qualitat de l'educació arquitectònica europea, escoles de Xina i
Corea del Sud també van ser convocades a participar al YTAA 2018, com a països
convidats.
Per recolzar el seu desenvolupament professional, durant la cerimònia de lliurament,
els guanyadors van rebre:
• una escultura commemorativa i un diploma;
• 5.000 € per iniciar les seves carreres;
• visibilitat a través de l'exposició itinerant YTAA2018 i l'arxiu en línia;
• un perfil a World-architects.com;
• mobles USM per dissenyar el seu espai de treball;
• una invitació a la Future Architecture Matchmaking Conference que es celebrarà
al 2019 a Ljubljana.
Exposició
L'exposició "Young Talent Architecture Award. YTAA 2018", que es va inaugurar
el passat 24 de maig al Palazzo Mora, romandrà oberta al públic fins al 25 de
novembre com a Esdeveniment Col·lateral de la 16ª Exposició Internacional
d'Arquitectura de la Biennale di Venezia.
Catàleg
Amb motiu de la cerimònia, la Fundació Mies van der Rohe va presentar els catàlegs
de YTAA 2016 i 2018 que incorporen imatges, plànols i informació dels
preseleccionats, finalistes i guanyadors. A més dels projectes de YTAA, els llibres
inclouen alguns dels projectes de graduació d'arquitectes de prestigi com
Álvaro Siza, Zaha Hadid, Pieter Bannenberg i Kamiel Klaasse de NL Architects i
textos del jurat.
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