ELS GUANYADORS DEL PREMI D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA DE
LA UNIÓ EUROPEA – PREMI MIES VAN DER ROHE REBEN EL GUARDÓ
A BARCELONA
•

Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux de Lacaton &
Vassal Architectes, Frédéric Druot Architecture i Christophe Hutin Architecture és
el guanyador del Premi 2019. Els guanyadors d’Arquitectura Emergent són
l'estudi de Toulouse BAST per al treball E26 (refectori escolar) a MontbrunBocage.

•

L’ EU Mies Award Day arrenca amb una sessió gratuïta de debats i
conferències sobre la transformació de la vida de les persones i la comunitat,
anomenada "EU Mies Award Talks". Inclourà participants de la Future
Architecture Platform.

•

Inauguració de l’exposició del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió
Europea – Premi Mies van der Rohe 2019 al Palau Victòria Eugènia i
presentació del catàleg.

•

La jornada culmina amb la cerimònia de lliurament de premis al Pavelló Mies
van der Rohe de Barcelona.

"M'agradaria agrair al jurat, i especialment a la seva presidenta, Dorte Mandrup, la seva
tasca minuciosa. Estic molt orgullós d'aquest premi, no només per la qualitat
excepcional dels seus guanyadors, sinó també perquè contribueixen a ampliar una
agenda de política comunitària per fer del nostre continent un lloc més atractiu, més
sostenible i més inclusiu per viure. "
Tibor Navracsics,
Comissionat d'Educació, Cultura, Joventut i Esport, Comissió Europea
"Volem implicar a les institucions públiques i europees en difondre la influència d'aquest
premi més enllà dels cercles arquitectònics, reforjant la capacitat de mediació de
l'arquitectura amb tots els actors socials, especialment en relació amb conceptes
fonamentals d’avui, com són la identitat, la inclusió social i tots els aspectes de la
sostenibilitat."
Anna Ramos
Directora de la Fundació Mies van der Rohe
"El Premi Mies van der Rohe reuneix la diversitat de l'arquitectura i la cultura europees i
promou l'arquitectura a tot el món. Cada dos anys s' estableix la nova direcció per a
l'arquitectura amb els guanyadors, els finalistes i totes les obres representades en ella.”
Dorte Mandrup
Presidenta del jurat 2019

Barcelona, 7 de maig de 2019- en roda de premsa celebrada 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 2019.
La Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux és la obra guanyadora del premi
2019. Els arquitectes Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot i Christophe Hutin han
explicat el seu projecte a la premsa. El projecte consisteix en la transformació de 3 edificis
d'habitatges socials de 530 unitats en total. Construït a principis dels 60, necessitaven una
renovació després que la seva demolició hagués estat descartada. Els arquitectes, juntament amb
AQUITANIS (Bordeus, Oficina d'habitatge públic), van decidir implementar una millora del confort
tèrmic i l’eficiència energètica afegint una galeria – anomenada jardí d'hivern – i un balcó a cada
apartament. Això ha proporcionat més espai als veïns al mateix temps que resol el repte tèrmic
d'una manera innovadora.
Els guanyadors d’Arquitectura Emergent són l’estudi BAST de Toulouse per al treball E26
(refectori escolar) a Montbrun-Bocage. Els arquitectes han presentat el seu projecte que
consisteix en una extensió de l'escola existent, tancant físicament però no visualment el pati amb
una façana envidrada que conserva la vista sobre el paisatge circumdant.
Els dos projectes premiats han estat escollits d'una llista de 383 obres de 238 ciutats en 38
països. Cinc finalistes van ser seleccionats i visitats pel jurat: PC CARITAS a Melle per
Architecten de Vylder Vinck Taillieu; Auditori i Palau de Congressos de Plasencia de Selgascano;
Plaça Skanderbeg a Tirana de 51N4E, Anri Sala, Plant en Houtgoed i iRI; Terrassenhaus
Berlin/Lobe Block de Brandlhuber + Emde, Burlon i Muck Petzet Architekten; així com el projecte
finalment premiat, la Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux de Lacaton &
Vassal Architectes, Frédéric Druot Architecture i Christophe Hutin Architecture, en tots els casos
acompanyats pels autors de les obres i els seus clients.

La roda de premsa ha estat a càrrec de Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i
mobilitat i presidenta de la Fundació Mies van der Rohe, Viviane Hoffmann, sotsdirectora general
de la DG d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea, la presidenta del jurat,
Dorte Mandrup i la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos.
El mateix vespre a les 18:30 al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona Viviane Hoffmann,
sotsdirectora general de la DG d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió
Europea i Josep Maria Montaner, Regidor d'Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i
vicepresident de la Fundació Mies van der Rohe lliuraran als arquitectes guanyadors els premis
que consisteixen en una escultura que evoca el pavelló Mies van der Rohe i 60.000€ (Premi
principal) i 20.000€ (Premi al guanyador de l'arquitectura emergent). Els clients de les obres
guanyadores i els arquitectes finalistes i els clients rebran també una escultura que evoca el
pavelló Mies van der Rohe. Addicionalment, USM, un dels patrocinadors de la Fundació Mies
van der Rohe, contribueix lliurant als guanyadors un lot de mobles USM per valor de 5000€.
Amb l'objectiu de promoure el coneixement de l'arquitectura contemporània i els seus valors, la
Fundació Mies van der Rohe també ha presentat les següents activitats organitzades per a la
edició del premi de 2019:

Architecture days i App de l’EU Mies Award
Durant la setmana següent a l'acte de lliurament de premis, els edificis guanyadors, el
guanyador d’Arquitectura Emergent, les altres 4 obres finalistes i algunes de les obres
seleccionades organitzaran actes per explicar l'arquitectura d'aquests llocs in situ.
Amb l'objectiu d'apropar el Premi als ciutadans i difondre el coneixement de la bona arquitectura,
la Fundació Mies van der Rohe ha actualitzat l'aplicació mòbil perquè tothom pugui visualitzar totes
les obres nominades en aquesta edició del premi en els seus dispositius mòbils i esbrinar
exactament on són i com arribar-hi. L'aplicació és gratuïta i està disponible per a la seva
descàrrega.
Exposició EU Mies Award 2019 i catàleg
El Palau Victòria Eugènia, al recinte firal de Montjuïc, s'ha obert al públic per exhibir maquetes,
textos, dibuixos i vídeos dels projectes presentats en l'edició 2019 del Premi Mies van der Rohe.
És, al mateix temps, una manera d'oferir als ciutadans l'oportunitat de conèixer aquest recinte.
L'exposició viatjarà per Europa i internacionalment en els propers 18 mesos, amb la seva
primera parada al centre de Belles Arts BOZAR de Brussel·les el setembre de 2019.
La Fundació Mies van der Rohe també ha presentat el catàleg de l’ EU Mies Award 2019, una
compilació de totes les obres nominades a la present edició, que ofereix un panorama de
l'arquitectura dels últims dos anys a Europa. 383 obres d'arquitectura, 383 històries diferents i
úniques que són el resultat d'un procés complex durant un període de temps. Les veus de cada
membre del jurat es recullen en forma de textos, amb els seus pensaments sobre les obres
seleccionades, les finalistes i les guanyadores, i els temes que en sorgeixen. Aquest catàleg es
presenta com una eina d'interpretació del premi, indispensable per a un temps determinat (2019),
lloc (Europa) i un grup variat de veus (Dorte Mandrup, George Arbid, Angelika Fitz, Ștefan
Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, María Langarita i Frank McDonald) .
Més informació a: http://miesbcn.com/calendar/catalogue-presentation/

EU Mies Award Talks i cerimònia de lliurament de premis amb la participació de la Future
Architecture Platform
El dia 7 de maig arrenca amb un dia de debats i conferències gratuïtes titulades "GOOD NEWS!
Transformant la vida de les persones i Transformant la vida comunitària”, que se celebrarà al
Palau Victòria Eugènia.
La Fundació Mies van der Rohe participa a la Future Architecture Platform, una plataforma
Europea de museus d'arquitectura, festivals i productores que abasta un ampli ventall de talents
emergents (http://futurearchitectureplatform.org/) i és finançada per el programa Creative Europe
de la Comissió Europea. Aquest any dos de les seves participants, Viktoria Khokhlova i Sonia
Dragovic, moderaran les dues taules rodones. F.A.T. (www.f-a-t.org), Kontextur
(www.kontextur.info/) i Traumnovelle (www.traumnovelle.eu/Eurotopie) també han estat
convidats a seguir i participar en tots els esdeveniments que tenen lloc el 7 de maig i comunicarlos amb diferents eines.

15:00 Presentació EU MIES TALKS
Conferències magistrals:
15:15 Plaça Skanderbeg, Tirana
per 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed; iRI
15:25 Centre de Congressos, Plasencia
per selgascano
15:35 Menjador de l'escola, Montbrun-Bocage
per BAST
15:50 Debat: “Bones notícies! Transformant la vida comunitària "
Amb clients i usuaris dels treballs presentats
Moderat per Núria Moliner i Viktoria Khokhlova
16:30 descans, visita de l'exposició
Conferències magistrals:
16:45 PC Caritas, Melle
per architecten de vylder vinck taillieu
16:55 Terrassenhaus / Lobe Block, Berlín
de Brandlhuber + Emde, Burlon; Muck Petzet Architekten
17:05 Transformació de 530 habitatges, Grand Parc Bordeaux.
per Lacaton i Vassal architectes; Arquitectura Frédéric Druot;
Christophe Hutin Architecture
17:20 Debat: “Bones notícies! Transformant la vida de les persones"
Amb clients i usuaris dels treballs presentats
Moderat per Núria Moliner i Sonja Dragović
18:00 Conclusions

L' EU Mies Award Day continua amb el lliurament del Premi d'Arquitectura Contemporània de la
Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019 al pavelló Mies van der Rohe, al qual es convida
a tots els ciutadans.
18:30
Cerimònia de lliurament del Premi Mies van der Rohe
Esplanada davant del Pavelló Mies van der Rohe
Calendari de premis:
7 de maig
Cerimònia, (Pavelló Barcelona)
"Exposició EU Mies Award 2019" oberta al públic (Palau Victòria Eugènia)
EU Mies Award Talks, presentació del catàleg de premis 2019 i de l'aplicació mòbil
(Palau Victòria Eugènia).
9 - 19 de maig Setmana d’Arquitectura de Barcelona: un ampli ventall d'activitats relacionades
amb el món de l'arquitectura i la ciutat, organitzades amb la participació de
diferents institucions com l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC) i la Fundació Mies van der Rohe. Inclou l'exposició "No t’ho
perdis!" de les obres locals nominades al premi en la present edició, així com
dels finalistes i guanyadors. L'exposició s'estén per tota la ciutat.
(https://www.barcelona.cat/setmanadarquitectura/ca/)
Les 4 obres finalistes, la guanyadora i la guanyadora d’arquitectura emergent, així
com part de les seleccionades, organitzaran activitats per apropar l'arquitectura al
públic.
12 de setembre Inauguració de l'exposició a BOZAR, Brussel·les

Obres guanyadores
Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux
El jurat ha valorat que el projecte desafia l'estoc d'habitatge europeu existent del període de
postguerra, utilitzant els mitjans mínims per aconseguir un efecte màxim. En lloc de la demolició,
que implicava l'ús d'una important quantitat d'energia, en aquest cas el client entenia i recolzava
els avantatges de transformar els tres edificis existents. Això ha canviat la vida de les persones
per a millor sense subestimar les seves vides anteriors, omplint el nou volum amb poesia perquè
treballa sobre la base que les persones entenen l'espai i, en conseqüència, l'utilitzen de maneres
molt diferents.
En un moment en què les promocions dels nous blocs d'habitatge social demanen una
disminució de la superfície dels pisos, aquí s'incrementa el volum, oferint dignitat i donant més
valor a l'individu i al col·lectiu. El conjunt esdevé una oportunitat optimista per a l'habitatge social
i la modernitat, essent generós i també canviant l'arquitectura i les possibilitats de l'arquitectura.
Els arquitectes mostren un reconeixement molt alt d’amb qui — una barreja d'habitants — i en
què – els resultats de la recerca prèvia en transformació — estan treballant. Això resulta en una
manera refinada de treballar amb les persones, l'espai i els materials, tot i que la millora de
l’aspecte col·lectiu podria haver estat més forta si la relació entre la planta baixa i l'espai públic
hagués estat diferent.

Nom de l'obra: Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux (FR)
Oficines: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture and Christophe Hutin
Architecture, Paris / Bordeaux
Autors: Anne Lacaton (FR); Jean Philippe Vassal (FR); Frederic Druot (FR); Christophe
Hutin (FR)
Informació completa: https://eumiesaward.com/work/3889

© Foto: Philippe Ruault © Disseny: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture and Christophe Hutin Architecture.

Refectori escolar a Montbrun-Bocage
El jurat va ser captivat per la implementació extremadament precisa i les decisions de
disseny que fan del refectori un projecte notable construït sobre un pressupost
relativament petit. El projecte va ser fet amb una humilitat extrema, tenint en compte el
context del poble i el paisatge immediat, creant així una obra d'arquitectura molt
respectuosa.
Com Benjamin Aubry, arquitecte i expert del EU Mies Award ha expressat, la simplicitat
dels seus dispositius i la construcció ofereix un espai generós, una excel·lent capacitat
d'ús i una immensa poesia.
Nom de l’obra: Refectori escolar a Montbrun-Bocage (FR)
Despatx: BAST (FR)
Informació completa: https://eumiesaward.com/work/3843

© Foto i disseny: BAST

>> PRESS KIT / FOTOS / VIDEOS: mies.link/PressKit_AwardsCeremony19
(Totes les fotos estaran disponibles i actualitzades durant el dia)

Contactes:
Fundació Mies van der Rohe – Gabinet de premsa
Miriam Giordano/Labóh
e-mail: premsa@miesbcn.com Tel.: +34 933 192 664/+34 606 602 230
Per saber-ne més:
www.eumiesaward.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
Xarxes socials:
Canals de mitjans socials:
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@Europe_creative @CreativeEuropeEU (Facebook) (Twitter)

#EUMiesAward #EUMiesAward2019 #EUMiesAwardDay
Aplicació del EU Mies Award
Totes les obres es poden trobar a l'aplicació:
Disponible per a Android i iOS.
#EUMiesAwardApp

