DE 5 FINALISTEN VOOR DE EU-PRIJS VOOR HEDENDAAGSE
ARCHITECTUUR 2019 - MIES VAN DER ROHE AWARD ZIJN
BEKENDGEMAAKT
•

De 5 finalisten zijn: PC CARITAS in Melle door architecten de vylder vinck
taillieu; Plasencia Auditorium and Congress Centre door selgascano;
Skanderbeg Square in Tirana door 51N4E, Anri Sala, Plant en Houtgoed en iRI;
Terrassenhaus Berlin / Lobe Block door Brandlhuber+ Emde, Burlon en Muck
Petzet Architekten; en Transformation of 530 dwellings - Grand Parc
Bordeaux door Lacaton & Vassal architects, Frédéric Druot Architecture en
Christophe Hutin Architecture.

•

In april zal de jury de 5 projecten een bezoek brengen om de prijswinnaar en de
winnaar van de prijs voor opkomend architect te selecteren. Zij zullen eind april
worden bekendgemaakt.

•

De prijsuitreiking vindt plaats op 7 mei 2019 in het Mies van der Rohe Paviljoen in
Barcelona. Houd de datum vrij voor de lezingen, debatten, opening van de
tentoonstelling en het evenement met de juryleden, winnaars, finalisten, klanten
en andere gasten en vertegenwoordigers.

13 februari 2019
De Europese Commissie en de Fundació Mies van der Rohe hebben vandaag de
vijf finalisten aangekondigd die meedingen naar de EU-prijs voor Hedendaagse
Architectuur 2019 - Mies van der Rohe Award.

De vijf finalisten zijn:
Naam van het project: PC CARITAS
Plaats: Melle, BE
Architectenbureau: architecten de vylder vinck taillieu
https://eumiesaward.com/work/4113

© Foto: Filip Dujardin

© Tekening: architecten de vylder vinck taillieu

Naam van het project: Plasencia Auditorium and Congress Centre
Plaats: Plasencia, ES
Architectenbureau: selgascano
https://eumiesaward.com/work/3992

© Foto: Iwan Baan

© Tekening: selgascano

Naam van het project: Skanderbeg Square
Plaats: Tirana, AL
Architectenbureaus: 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed en iRI
https://eumiesaward.com/work/4190

© Foto: Filip Dujardin

© Tekening: 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed
en iRI

Naam van het project: Terrassenhaus Berlin / Lobe Block
Plaats: Berlijn, DE
Architectenbureau: Brandlhuber+ Emde, Burlon en Muck Petzet Architekten
https://eumiesaward.com/work/3952

© Foto: Erica Overmeer

© Tekening: Brandlhuber+ Emde, Burlon en Muck Petzet
Architekten

Naam van het project: Transformation of 530 dwellings - Grand Parc Bordeaux
Plaats: Bordeaux, FR
Architectenbureaus: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture en
Christophe Hutin Architecture
https://eumiesaward.com/work/3889

© Foto: Philippe Ruault

© Tekening: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot
Architecture en Christophe Hutin Architecture

>> U kunt de foto's van de finalisten downloaden via de volgende link:
https://mies.link/Finalists2019
(Als u ze wilt publiceren dient u de naam van de fotograaf te vermelden).

De jury was van mening dat deze 5 projecten onbestemde programma's aanpakken
die mensen in staat stellen om verschillende manieren te vinden om ruimtes te
gebruiken en deze om te vormen tot iets anders, iets nieuws: PC CARITAS wordt een
nieuw soort openbare ruimte in een bestaande constructie; het congrescentrum in
Plasencia is niet alleen meer een plaats om conferenties te houden; het plein in Tirana
wordt een hal, een ruimte om doorheen te lopen, een plek om te zitten en te spelen en
vele andere activiteiten te organiseren; het gebouw in Berlijn bestaat uit verschillende
volumes die op verschillende manieren toegepast kunnen worden; en de galerijen in
Bordeaux, die het volume, het licht en de luchtcondities van de appartementen
vergroten, kunnen op veel verschillende manieren door de bewoners worden gebruikt.
architecten de vylder vinck taillieu:
"Wat gebeurt er als een gebouwde omgeving die zijn betekenis en doel heeft
verloren niet wordt opgeknapt voor een ander doel of functionaliteit en dus naar
verwachting zal worden afgebroken? En wat gebeurt er als dat gebouw gewoon
behouden blijft en wordt omgevormd tot een experimentele ruimte om andere
manieren van leven te herontdekken, te onderzoeken en te definiëren?".
selgascano:
"Ons streven was dat dit gebouw de weg zou banen voor een andere methode en
een eiland van natuurlijke aarde in de toekomstige uitbreidingszone zou bewaren,
ook al betekende dit een kleine plas in de zee, als een mogelijk reagens voor de
rest van de constructies die hier gebouwd zullen worden en op een vergelijkbare
wijze in deze woeste zee terechtkomen: het landschap van Extremadura gebruikt
als equivalent voor de oceaan".
51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed en iRI:
"De groene gordel van het plein werd behandeld als het begin van een stadsbos,
het beginpunt van een overdenking van de hele stad als stedelijk ecosysteem. Het
plein werd benaderd als onderdeel van een metabolisme, dat bijdraagt aan de
verbetering van het milieu en zich bewust is van de verschillende verbindingen met
zowel de directe als de meer afgelegen omgeving.”
Brandlhuber+ Emde, Burlon en Muck Petzet Architekten:
"De schil van het gebouw is ruwweg opgebouwd uit beton en multiplex, met alleen
centrale kernen met liften en badkamers. Alle andere toevoegingen, zoals
ruimtelijke scheidingen, worden naar behoefte door de gebruikers zelf gemaakt.
Hoewel het project vandaag de dag voldoet aan de wettelijke voorschriften van een
commercieel gebouw, is het gericht op het overwinnen van de scheiding tussen
wonen en werken, tussen commercieel en residentieel, waarbij de bestaande
normen in twijfel worden getrokken.”
Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture en Christophe Hutin
Architecture:
"Een goede planning en inrichting van de bouwplaats maakte het mogelijk om de
verbouwing in slechts 12-16 dagen per appartement te realiseren: een halve dag
voor het leggen van de betonnen plaat, 2 dagen voor het aanpassen van de oude
gevel, 2 dagen voor het plaatsen van de nieuwe gevel, en 8-12 dagen voor het
renoveren van de interieurs.”

Op eind april zal de naam van de winnaars van de 2019 Award bekend worden
gemaakt. Van 9 t/m 19 mei, tijdens de EU Mies Architecture Days, zullen de
bouwwerken van de 4 finalisten, de winnaar en de opkomend architect hun deuren
openen voor alle bezoekers die ter plaatse kennis kunnen maken met de architecten
en degenen die betrokken zijn bij de organisatie van de prijs.
De prijsuitreiking vindt plaats in het Mies van der Rohe Paviljoen op 7 mei in het kader
van een reeks debatten en conferenties, bedoeld voor alle doelgroepen. Eveneens
vindt er een presentatie van de catalogus met alle genomineerde projecten voor de
Prijs 2019, de tentoonstelling en een avondevenement dat voor iedereen toegankelijk
is plaats.
>> Voor meer informatie en persmap: https://mies.link/Finalists2019
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