DE 5 FINALISTER TIL 2019 EUROPEAN UNION PRIZE FOR
CONTEMPORARY ARCHITECTURE – MIES VAN DER ROHE
AWARD ANNONCERET
•

De 5 finalist værker er: PC CARITAS i Melle af architecten de vylder vinck
taillieu; Plasencia Auditorium and Congress Centre af selgascano;
Skanderbeg Square i Tirana af 51N4E, Anri Sala, Plant en Houtgoed and iRI;
Terracehouse Berlin af Brandlhuber+ Emde, Burlon og Muck Petzet
Architekten; og Transformation of 530 dwellings - Grand Parc Bordeaux af
Lacaton & Vassal arkitekterne, Frédéric Druot Architecture og Christophe Hutin
Architecture.

•

I April vil juryen besøge de 5 værker for at vælge prisvinderen og den Spirende
Arkitekt Vinder vil blive afsløret i slutningen af april.

•

Pris ceremonien vil blive afholdt den 7. maj 2019 i Mies van der Rohe Pavillonen i
Barcelona. Sæt kryds i kalenderen til foredrag, debatter, åbning på udstillingen og
fejring med jurymedlemmerne, vinderne, finalisterne, kunder samt andre gæster
og repræsentanter.

Den 13. februar 2019
Den Europæiske Kommission og Fundació Mies van der Rohe har i dag
annonceret de fem finalister, der vil dyste om at vinde årets 2019 European Union
Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.

De fem finalister er:
Navn på værket: PC CARITAS
By: Melle, BE
Kontor: architecten de vylder vinck taillieu
https://eumiesaward.com/work/4113

© Foto: Filip Dujardin

© Tegning: architecten de vylder vinck taillieu

Navn på værket: Plasencia Auditorium and Congress Centre
By: Plasencia, ES
Kontor: selgascano
https://eumiesaward.com/work/3992

© Foto: Iwan Baan

© Tegning: selgascano

Navn på værket: Skanderbeg Square
By: Tirana, AL
Kontorer: 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed og iRI
https://eumiesaward.com/work/4190

© Foto: Filip Dujardin

© Tegning: 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed
and iRI

Navn på værket: Terracehouse Berlin
By: Berlin, DE
Kontor: Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck Petzet Architekten
https://eumiesaward.com/work/3952

© Foto: Erica Overmeer

© Tegning: Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck Petzet
Architekten

Navn på værket: Transformation of 530 dwellings - Grand Parc Bordeaux
By: Bordeaux, FR
Kontorer: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture og Christophe
Hutin Architecture
https://eumiesaward.com/work/3889

© Foto: Philippe Ruault

© Tegning: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot
Architecture og Christophe Hutin Architecture

>> Du kan downloade billeder af finalisterne via dette link:
https://mies.link/Finalists2019
(Inkludér venligst navnet på fotografen i forbindelse med offentliggørelse)

Juryen vurderede at disse 5 værker håndterer ubestemte programmer, som gør det
muligt for folk at finde forskellige måder at bruge rum og omdanne dem til forskellige
steder: PC CARITAS bliver til et nyt form for offentligt rum i en eksisterende bygning;
kongrescentret i Plasencia er ikke blot et sted til at afholde konferencer; pladsen i Tirana
bliver til en hal, et sted at gå i gennem, et sted at sidde og lege og organisere mange
andre aktiviteter; bygningen i Berlin angiver forskellige mængder, der kan bruges på
forskellige måder og gallerierne i Bordeaux øger volumen, lys og luftforhold i
lejlighederne, som kan bruges på mange forskellige måder af borgerne.
architecten de vylder vinck taillieu:
“Hvad hvis et allerede bygget miljø, som har mistet sin mening og formål, og hvad
hvis den bygning ikke bliver renoveret til et andet program eller en anden
funktionalitet så det forventes at den skal rives ned… Hvad hvis bygningen bliver
bibeholdt og forberedt til at blive til et eksperimenterende rum til at genopdage og
gendefinere andre måder at leve på.”
selgascano:
“Vi planlagde at denne bygning skulle lægge op til en anerledes metode at
vedligeholde en ø med naturlig jord i det fremtidige udvidelses område, selv hvis det
betød at være en lille pøl i havet, som en mulig reagens for de fremtidige
konstruktioner, som vil føle sig insinuerede og blive strandet på samme måde i dette
tabte hav: Landområdet i Extremadura bruges som noget tilsvarende til havet.”
51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed and iRI:
“Pladsens grønne bælte blev i starten behandlet som en urban skov, startpunktet for
refleksion af hele byen som et urban økosystem. Pladsen blev nærmest som en del
af stofskiftet, der bidrager til forbedring af sit miljø og er bevidst om de forskellige
forbindelser med dets umiddelbare såvel som mere fjernliggende omgivelser.”
Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck Petzet Architekten:
“Bygningens kuvert er bygget primært i beton og krydsfiner og der er kun elevatorer
og badeværelser i den centrale kerne. Alle andre tilføjelser, som fx rumlige
separationer, skaber brugerne selv alt efter deres behov. Selv om projektet i dag
opfylder juridiske standarder for en kommerciel bygning, er den rettet mod at
overvinde adskillelsen mellem at leve og at arbejde, mellem kommercielle bygninger
og boligområder, og den stiller spørgsmålstegn til de nuværende normer.”
Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture and Christophe Hutin
Architecture:
“En ordentlig planlægning og skemalægning af byggepladsen gjorde at vi kunne
opnå omdannelsen i løbet af 12-16 dage per lejlighed: en halv dag til betonplade
belægning, 2 dage til at tilpasse den gamle facade, 2 dage til at placere den nye
facade og 8-12 dage til renovering af interiøret.”
I slutningen af april, vil navnet på 2019 Prisvindere blive annonceret. Mellem den 9. og
19. maj, i forbindelse med EU Mies Architecture Days, vil de 4 Finalist værker, samt
vinder værket og de spirende arkitekt bygninger være åbne for offentligheden, der
ønsker at besøge dem og have en in situ oplevelse sammen med arkitekterne og
organisationen bag Præmien.

Præmieuddelingen vil finde sted den 7. maj i the Mies van der Rohe Pavillonen, i
forbindelse med en række debatter og konferencer, der er rettet mod alle former for
publikum. Der vil også være en præsentation af kataloget med alle de nominerede
projekter til årets 2019 Pris, samt en præsentation af udstillingen og fejring om aften,
der alt sammen er åben for alle, der ønsker at deltage.
>> Mere information og Presse Kit: https://mies.link/Finalists2019
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