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La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat un canvi de
calendari per al proper Premi d’Arquitectura contemporània de la Unió Europea –
Premi Mies van der Rohe que es posposarà fins al 2022 degut a la preocupació
internacional per la propagació del coronavirus.
Com a resultat de la situació i les seves restriccions, els organitzadors s’han vist forçats a
prendre aquesta decisió conjunta, de la mateixa manera que ha passat amb altres
esdeveniments internacionals amb els quals el Premi també hi està relacionat. La
seguretat de tot el personal involucrat amb el premi és una prioritat en aquests moments.
“El rigor del procés d’avaluació implica que un grup de membres del Jurat
procedents de diferents països visitin personalment les obres finalistes,
disseminades pel territori europeu, i no sembla que això sigui possible durant
els primers mesos de 2021”.
Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe
El procés del Premi 2022 s’organitzarà d’una manera excepcional per tal d’incloure totes
les obres i garantir el rigor i l’excel·lència de l’avaluació de tots els projectes. D’acord amb
aquesta decisió aquesta edició es dividirà en dues fases:
1ª fase → Primera llista de projectes nominats (que inclou projectes acabats entre octubre
de 2018 i octubre de 2020)
El grup d’experts independents i les associacions d’arquitectes ja han enviat les propostes
d’obres candidates a participar en el que inicialment havia de ser l’EU Mies Award 2021.
Tots aquests projectes es troben actualment en procés de revisió per a assegurar que tots
els requisits són correctes i l’anunci de la llista oficial es publicarà al gener de 2021.
2ª fase → Segona llista de projectes nominats (que inclou aquelles obres finalitzades entre
el novembre de 2020 i l’abril de 2021)
Es demanarà als nominadors que afegeixin altres obres acabades entre el novembre
de 2020 i l’abril de 2021 per completar la segona fase. Com resultat, l’EU Mies Award
comptarà amb obres acabades entre l’octubre de 2018 i l’abril de 2021. Les obres
nominades a la segona fase i que completaran la llista definitiva d’obres a ser
considerades pel jurat, serà anunciada al setembre de 2021.
Els guanyadors seran premiats durant l’EU Mies Award Day al maig, que consistirà en la
cerimònia d’entrega de premis, una exposició, conferències i xerrades i la presentació del
catàleg. Durant aquella setmana també tindran lloc les visites a les obres seleccionades.
L’exposició itinerant començarà el seu viatge a Viena al juny.
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Nou calendari
Gener de 2021
anunci de les obres nominades a la primera fase de l’EU Mies Award 2022
Setembre de 2021
anunci de les obres nominades a la segona fase de l’EU Mies Award 2022.
Gener de 2021
anunci de les obres seleccionades
Febrer 2022
anunci de les 5 obres finalistes
Abril 2022
anunci dels Guanyadors
Maig 2022
EU Mies Award Day amb la cerimònia d’entrega de premis, exposició i visites a les obres
seleccionades; presentació de la publicació i inici de l’exposició itinerant (primer a Viena
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Contactes
Fundació Mies van der Rohe
Oficina de premsa
Miriam Giordano / Marta Pérez - Labóh
Mail: press@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
Social media channels:
@EUMiesAward (FB, TW, IG)
@FundacioMies (FB, TW, IG, LI)
@CreativeEuropeEU (FB)
@europe_creative (TW)
#EUMiesAward2022 #EUMiesAward

Tots els nominats es poden consultar a l’app
EUMiesAward App:

Disponible a Android i iOS.
#EUMiesAwardApp

