I els guanyadors són…
Guanyadors del Young Talent Architecture Award 2018!
YTAA 2018: els 4 guanyadors són
Hendrik Brinkmann, Fakultät Gestaltung, Universität der Künste Berlin;
Julio Gotor Valcárcel, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,
Universidad Politécnica de Madrid;
Matthew Gregorowski, The Cass Faculty of Art Architecture & Design,
London Metropolitan University;
Loed Stolte, Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.
La cerimònia d’entrega de premis tindrà lloc el 20 de setembre al Palazzo
Mora de Venècia amb un debat sobre “Free Space”, Educació i Patrimoni
en què participaran els guanyadors juntament amb arquitectes emergents i
de reconegut prestigi.
La Comissió Europea, la Fundació Mies van der Rohe, l’Architects’
Council of Europe i la European Association for Architectural Education han
anunciat avui els guanyadors del Young Talent Architecture Award 2018 (YTAA
2018).
"És extraordinari descobrir que durant l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, els 4
guanyadors del YTAA han treballat amb el tema del patrimoni. L'educació
arquitectònica que inclou el patrimoni és essencial pel futur d'Europa i la
dicotomia entre patrimoni i contemporaneïtat s'està convertint en una poderosa
aliança patrimoni-contemporaneïtat ". Themis Christophidou, directora
general DG EAC.
“L’ACE està encantat amb els primers resultats de la nova col·laboració amb el
YTAA. Donar suport als talents de la pròxima generació és un dels interessos
principals de la professió, per mantenir i fomentar el seu paper en el procés de
planificació i en la societat ". Georg Pendl, president, Architects’ Council of
Europe.
“El debat crític sobre qüestions de patrimoni i la seva importància per a la
configuració de les ciutats d'avui és la clau per dissenyar l'entorn construït de
demà d'una manera cultural, social i ecològicament sostenible. Aquests projectes
guardonats són excel·lents promeses d'una generació de joves arquitectes
talentosos que assumeixen la responsabilitat i mostren una bona ciutadania
arquitectònica.” Oya Atalay Franck, presidenta, European Association for
Architectural Education.
El jurat va decidir guardonar el YTAA 2018 a:

Hendrik Brinkmann, graduat per la Fakultät Gestaltung (Universität der Künste
Berlin), pel seu projecte “Neue Bau|akademie Berlin - a club for the former &
future architecture” (http://ytaa.miesbcn.com/work/521). El projecte és una
contribució al debat contemporani sobre el futur programàtic i arquitectònic de la
Bauakademie a Berlín. Treballar en la reconstrucció implica plantejar una sèrie
de preguntes que fan que els típics problemes de disseny siguin més complexos:
totes les decisions han de tenir en compte l'edifici existent que, tot i haver
desaparegut fa temps, pot ser ser molt present.
El jurat va considerar que l'autor estableix un projecte retòric amb
preguntes que demanen un compromís, tenint implícitament una
rellevància social i cultural.
Julio Gotor Valcárcel, graduat per la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid), pel seu projecte “Perdido (Lost) P.R.U.S. of Madrid” (http://ytaa.miesbcn.com/work/453). El P.R.U.S de Madrid és
el Pla de Recuperació dels espais subterranis existents de Madrid. El propòsit
del projecte és recuperar aquest paisatge oblidat i latent, convertint-lo en espai
públic. A partir de la recerca, el Pla es desenvolupa recuperant els espais
existents, dissenyant una nova xarxa d'accessos i connectant les escenes
urbanes.
El jurat va destacar que el projecte treballa amb diferents escales alhora:
urbana, infraestructural i tectònica, a través de l'experimentació amb el
sistema arquitectònic.
Matthew Gregorowski, graduat per The Cass Faculty of Art, Architecture &
Design (London Metropolitan University), pel seu projecte “Deplorable
Framework” (http://ytaa.miesbcn.com/work/500). El projecte és una proposta per
a la re-invenció holística del camp britànic. La formació d'un vast nou bosc
recompon el paisatge del Peak District National Park i les seves estructures. A
mesura que la intervenció humana es converteix en llegible, les impressions de
la naturalesa són emancipades de concepcions ingènues de la bellesa.
El jurat es va veure atret per la complexitat de la situació post Brexit i com
l'autor tracta un concepte sòlid per reimaginar aquesta nova situació.
Loed Stolte, graduat per la Bouwkunde (Technische Universiteit Delft), pel seu
projecte “The Bank of England: a dialectical project”
(http://ytaa.miesbcn.com/work/360). Inspirant-se críticament en el llegendari i
“ruinesc” Bank of England de John Soane, el projecte compromet explícitament
la dialèctica arquitectònica de la ruïna i la construcció, la interioritat i l'exterioritat
amb la de la publicitat genuïna i el poder institucional.
El jurat es va sorprendre per l'originalitat d'aquest projecte, un treball
intel·lectual molt sòlid: la ruïna, els diners, el banc. Els dibuixos són
sorprenents i es complementen amb una escriptura increïble.

Loed Stolte ens va deixar el 24 de desembre de 2017. La seva família desitjaà
mantenir la seva memòria viva participant en el premi i difonent el seu treball.
L’edició del YTAA 2018 es dedica a la seva memòria.
El jurat va destacar que els quatre guanyadors són treballs complets i
minuciosos que presenten un conjunt de preguntes i qüestions. Cada disseny té
una posició clara que permet contemplar l’inici de carreres molt interessants.
Com també es veu en les obres finalistes, l'acte arquitectònic és inherentment
visionari i cada projecte presenta una mena de visió de com es podria començar
a treballar per al futur.
El jurat també va subratllar que els dissenys tenen una rellevància social i
cultural implícita que es materialitza segons cada personalitat i els arguments
personals sobre com cada autor entén l'arquitectura i el seu entorn social.
Els guanyadors del YTAA seran recolzats en 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, es concedeix al talent arquitectònic europeu més
jove:
· una escultura commemorativa i un diploma
· 5.000€ pel llançament de les seves carreres
· visibilitat a través de l’exposició itinerant del YTAA 2018 i l’arxiu online
· un perfil a World-Architects.com
· mobiliari USM per dissenyar el seu espai de treball

La exposició "Young Talent Architecture Award. YTAA 2018" es va inaugurar
el passat 24 de maig al Palazzo Mora i es podrà visitar fins el 25 de novembre
com a esdeveniment colateral de la 16ª International Architecture Exhibition of La
Biennale di Venezia.
La cerimònia d’entrega de premis tindrà lloc a Venècia el 20 de setembre en el
marc de l’exposició i de l’Any Europeu de Patrimoni Cultural.
En motiu de l’esdeveniment es debatrà sobre els temes:
· Reutilització i reconstrucció del patrimoni;
· El paper del patrimoni en l'educació arquitectònica;
Reunirà els guanyadors del YTAA, els directors de les escoles, els membres del
jurat, els membres de l’Advisory Committee de l’EU Mies Award, els
organitzadors, els patrocinadors i quatre participants del Future Architecture
Platform (http://futurearchitectureplatform.org/).
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