CAT

Anunci dels
guanyadors
Coneix els guanyadors del
Young Talent Architecture Award 2020,
el premi d’arquitectura per a joves talents!
5 d’octubre de 2020
Viviane Hoffmann, Directora General Adjunta d'Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió
Europea, en nom de Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut de
la Unió Europea, anuncia els guanyadors del Young Talent Architecture Award 2020 i de l’Edició
Asiàtica del YTAA 2020. L’anunci s’emmarca en el Dia YTAA 2020 que se celebra en línia amb els
guanyadors, els membres del jurat i la xarxa implicada en la seva organització i desenvolupament, i
coincideix amb el Dia Mundial de l’Arquitectura i el Dia Mundial de l’Hàbitat.
Els 4 guanyadors del YTAA 2020 són:
“OASI” d’Álvaro Alcázar Del Águila, Eduard Llargués, Roser Garcia i Sergio Sangalli de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech a
Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
“Off the Grid” de Willem Hubrechts de la Faculteit Ingenieurswetenschappen de KU Leuven (BE).
“Stage for the City” de Monika Marinova del The Sir John Cass School of Art Architecture & Design de
la London Metropolitan University de Londres (UK).
“Three places to inhabit the mountain range in the Maule region” de Pía Montero, Maria Jesús Molina i
Antonia Ossa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca a Talca, Xile.
Els 3 guanyadors de l’Edició Àsiàtica del YTAA 2020 són:
“Yulgok street” de JiSoo Kim de la Hanyang University School of Architecture a Seul (Corea).
“The Wall” e Peiquan Ma, Yuan Liu, Jing Cheng, Yuxuan Liang i Zi’ang Li de la School of Architecture
de la Tianjin University a Tianjin (Xina).
“Mending the gap: Landscape conservation for the island of Aliabet” de Shreeni Benjamin de la Faculty of Architecture de la CEPT University a Ahmedabad (India).
Podeu trobar més informació sobre els guanyadors al PRESS KIT.

Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe, Georg Pendl, president del Architects’
Council of Europe (ACE), i Ilaria Valente, presidenta de la European Association for Architectural Education (EAAE), han felicitat els guanyadors, finalistes, finalistesi participants i va destacar el paperessencial de l’educació en un món en constant canvi.
Durant el Dia YTAA, els guanyadors i els membres del jurat parlaran sobre el futur de la seva carrera
professional i de la professió, a més de la importància del nostre entorn i patrimoni. Per concloure
l’acte, Anna Ramos, Georg Pendl, Ilaria Valente i Magda Mostafa (Codirectora de la Comissió d’Educació Arquitectònica a la UNESCO-UIA) debatran sobre l’educació en arquitectura i els primers passos en la professió després dels estudis d’arquitectura, paisatgisme i urbanisme.
YTAA és part inherent del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van
der Rohe (EU Mies Award), organitzat per la Fundació Mies van der Rohe amb el suport del programa
Europa Creativa de la Unió Europea, en col•laboració amb l’Architects’ Council of Europe (ACE), i la
European Association for Architectural Education (EAAE), World Architects com a soci fundador; el
European Cultural Centre com a soci a Venècia; patrocinat per Jung, Jansen i Regent; i amb el suport
d’USM.
Els guanyadors de l’YTAA es beneficien de la creació d’una xarxa amb els arquitectes i crítics implicats en el Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe. Per
donar suport al seu desenvolupament professional i l’inici de la seva carrera professional, els guanyadors reben:
→ un diploma
→ 5.000€ cadascun
→ un perfil a World-Architects.com
→ visibilitat mitjançant l’exposició YTAA 2020 a Venècia i en universitats de tot el món
→ participación als esdeveniments com la Cerimònia d’entrega de premis i la
Future Architecture Platform
→ mobiliari USM per dissenyar-se el seu espai propi
Dia Young Talent Architecture Award
Segueix-lo aquí: https://youtu.be/Nj-9Ql0nQtw

Exposició

L’exposició YTAA 2020 s’inaugurarà el 22 de maig de 2021 al European Cultural Centre - Palazzo
Mora de Venècia com a esdeveniment col•lateral de la International Architecture Exhibition de La
Biennale di Venezia.
La Cerimònia de Lliurament de Premis tindrà lloc més endavant, juntament amb un debat anomenat
‘Learning together’ en el marc de la Biennale Architettura 2021 “How will we live together?” comissariada per Hashim Sarkis.
Com en edicions anteriors, els resultats del YTAA es presentaran en una exposició itinerant que començarà el seu viatge a universitats de tot el món al novembre de 2020 i després tindrà lloc l’exposició a Venècia durant la Bienale Architettura 2021.

Publicació

Tots els projectes nominats s’han publicat en línia i es publicaran en un catàleg; també formaran part
de l’Arxiu de l’EU Mies Award, en reconeixement als seus autors i a les escoles que els han format.

YTAA 2020 Calendari

2020
Novembre 2020 – Maig 2021 - L'Exposició YTAA 2020 (versió fàcil d'imprimir) inicia el seu
recorregut per universitats de tot el món

2021
Febrer – Future Architecture Platform
22 de maig – Inauguració de l’Exposició Principal a Venècia, com a esdeveniment col•lateral de la
17th International Architecture Exhibition, Biennale Architettura 2021.
Juny – Cerimònia i debat del YTAA 2020.
Més informació → http://www.ytaaward.com
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