ELS GUANYADORS DEL PREMI D’ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA DE
LA UNIÓ EUROPEA – PREMI MIES VAN DER ROHE 2017 REBEN A
BARCELONA ELS GUARDONS
•

DeFlat Kleiburg d'Amsterdam és el Guanyador del Premi 2017. 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

•

La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el 26 de maig al Pavelló Mies van der
Rohe de Barcelona

•

El dia 26 de maig arrencarà amb una jornada gratuïta de debats i conferències sobre
habitatge, memòria i identitat, patrimoni i arquitectura anomenada “EU Mies Award
Talks”

Barcelona, 25 de maig del 2017. - En una conferència de premsa que ha tingut lloc avui a
Barcelona, la Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han presentat els
guanyadors del 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 NL Architects i XVW
Architectuur han explicat el seu projecte davant la premsa. DeFlat és una innovadora renovació
d'un dels edificis d'apartaments més grans dels Països Baixos, anomenat Kleiburg, un bloc en
angle amb 500 habitatges 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. El client és Kondor WesselsVastgoed. NL
Architects van obtenir el Premi a l'Arquitecte Emergent del Premi d’Arquitectura Contemporània
de la Unió Europea – 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. Els arquitectes
han presentat el seu 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 socials modèlics. 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.
La roda de premsa ha comptat també amb la presència de Daniel Mòdol, President de la
Fundació Mies van der Rohe, Michel Magnier, director de Cultura i Creativitat, DG d'Educació,
Joventut, Esports i Cultura de la Comissió Europea, el President del jurat, Stephen Bates i de
la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos.
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.
Amb l’objectiu de divulgar el coneixement de l’arquitectura contemporània i els seus valors, la
Fundació Mies van der Rohe, ha informat a més de les següents propostes i activitats que ha
impulsat en el marc de l’edició d’enguany del Premi:

Architecture days i EU Mies Award app
Durant la setmana anterior a la cerimònia de lliurament de premis, els edificis del guanyador
del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe
(Kleiburg, Amsterdam), el guanyador del Premi Arquitecte Emergent (Navez), els 4 finalistes
(Rivesaltes Memorial Museum, Katyn Museum de Varsòvia, Kannikegarden a Ribe i Ely Court
a Londres) han organitzat esdeveniments per explicar l’arquitectura d’aquests edificis in situ.
Amb l'objectiu d'acostar el Premi als ciutadans i de difondre informació sobre la 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. L’aplicació és gratuïta i està disponible per descarregar
des de qualsevol telèfon mòbil (actualment per Android i en els propers dies per iPhone) amb el
nom: EUMiesAward.
A més de les obres nominades per a l'edició del 2017, de les ciutats de Berlín, Londres, Dublín,
París i Barcelona s’han inclòs totes les obres nominades en cada edició. Properes
actualitzacions incorporaran les obres que corresponen a edicions anteriors i futures per
proporcionar un complet panorama de l’arquitectura europea des de 1988.
Exposició EU Mies Award 2017 i Catàleg
El palau Victòria Eugènia, al recinte firal de Montjuïc, s’ha obert per primer cop al públic per
exposar-hi maquetes, fotos textos i vídeos dels projectes presentats a l’edició 2017 de l’EU
Mies Award. És, alhora, una manera d’oferir a la ciutadania conèixer aquest recinte. La mostra
inclou 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.
Així mateix la Fundació Mies van der Rohe ha presentat el catàleg del Premi, una compilació
de totes les obres nominades en la present edició que permet una lectura transversal sobre
allò que ha passat a Europa en els últims dos anys des del punt de vista de l’arquitectura. Una
suma de diferents fragments d’arquitectures, de teixits urbans, de ciutats, de territoris. Un ampli
panorama d’arquitectures de mides, materials i estratègies diferents i úniques, que alhora
comparteixen el fet d’estar emplaçades en el territori europeu. Davant aquest gran conjunt
d’obres, la classificació ens ajuda a organitzar-lo i a estructurar-lo, a poder entendre’l i fer més
lleugera la tasca de selecció del jurat. Hi ha moltes maneres de classificar un conjunt de
materials, la que presentem aquí no és única ni inamovible, té la voluntat d’explicar/sintetitzar
una realitat polièdrica i suggerir comparacions. El catàleg està dividit en dos volums separats i
alhora complementaris: “The Compilation” i “The Jury Selection”.
Información ampliada a: http://miesbcn.com/ca/calendari/presentacio-del-cataleg/
EU Mies Award talks i Cerimònia de lliurament del Premi
El dia 26 de maig arrencarà amb una jornada gratuïta de debats i conferències sobre
habitatge, memòria i identitat, patrimoni i arquitectura que tindrà lloc al Palau de Victòria
Eugènia amb la següent programació:
EU MIES AWARD TALKS - Palau Victòria Eugènia
15:30 - 17:00
Benvinguda per Anna Ramos, Directora de la Fundació Mies van der Rohe
Ponència BBGK Architekci, Jerzy Kalina, Maksa
Museu de Katyn, Varsòvia, Polònia. Finalista de l’EU Mies Award 2017
Ponència Lene Tranberg, Lundgaard i Tranberg Arkitekter
Kannikegården, Ribe, Dinamarca. Finalista de l’EU Mies Award 2017
Ponència Agnès Sajaloli, Director del Memorial du Rivesaltes
Memorial du Rivesaltes, Rivesaltes, França. Finalista de l’EU Mies Award 2017

Debat "Arquitectura i Patrimoni Contemporani"
Panell de discussió amb arquitectes, membres del jurat, experts, promotors / usuaris:
Erik Frandsen, Lundgaard i Tranberg
Adam Buława, Director del Museu de l’Exèrcit Polac
Tage Rosenstand, President Parish Council
Agnès Sajaloli, Directora del Memorial du Rivesaltes
BBGK Arquitectes
Gonçalo Byrne, Gonçalo Byrne Arquitectes i membre del jurat
Moderadors:
Peter Cachola, Director del Deutsche Architekturmuseum i membre del jurat
David Basulto, fundador i editor en cap d’ArchDaily
17:00 - Descans
17:15 - 18:45
Ponència Alison Brooks i Nelson Carvalho, Alison Brooks Architects
Ely Court, Londres, Regne Unit. Finalista de l’EU Mies Award 2017
Ponència Benoit Moritz, arquitectes de MSA / V +
Navez, Schaerbeek, Bèlgica. El nou arquitecte guanyador de l’EU Mies Award 2017
Ponència NL Architects i Xander Vermeulen, XVW Architectuur
DeFlat Kleiburg, Àmsterdam Països Baixos. Guanyador del Premi Mies de la UE 2017
Debat sobre "Habitatge Col·lectiu i Regeneració Urbana”
Panell de discussió amb arquitectes, membres del jurat, experts, promotors / usuaris:
Stephen Bates, Sergison Bates Architects i President del Jurat
Alison Brooks, Alison Brooks Architects
Kamiel Klaasse, NL Architects
Martijn Blom, Hollands Licht
Jean-Marc Simon, MSA Architects
Dominique Jakob, Jakob + MacFarlane i membre del jurat
Moderadors:
Juulia Kauste, Directora del Museu d’Arquitectura Finlandesa i membre del jurat
David Basulto, fundador i editor en cap d’ArchDaily
Conclusió de David Basulto
L’EU Mies Award Day prossegueix al vespre amb el lliurament del Premi d’Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2017 al Pavelló Mies van der
Rohe i, a continuació, amb una festa de cloenda de la Setmana d’Arquitectura a la qual estan
convidats tots els ciutadans.
Organitzada pel COAC, la celebració tindrà lloc a l’esplanada de la Font Màgica de Montjuïc i
tindrà com a ‘atrezzo’ els contenidors arquitectònics de l’exposició ‘Made in Europe’ que, durant
tota la setmana, s’hauran desplegat als 10 districtes de Barcelona.
Calendari del Premi:
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, EU Mies Award Talks i presentació del
catàleg del Premi 2017.

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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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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Tel.: +34 932151011 / +34 600591929
Per saber-ne més:
www.miesarch.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_es
Xarxes socials:
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
#EUMiesAward2017 #EUMiesAward
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative (Twitter) #creativeeurope (Instagram)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

