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El premi Young Talent
Architecture Award 2020
es posa en marxa!
→ El premi per a joves talents Young Talent Architecture Award
(YTAA) 2020 s’ha presentat durant el fòrum «Perspectives: Young
Architects’ Forum» organitzat pel Consell d’Arquitectes d’Europa a
Barcelona.
→ Ja està oberta a les escoles la possibilitat de registrar-se i presentar
els millors projectes de graduació de les promocions més recents.
→ Com a estímul a la competitivitat i la qualitat de la formació en
arquitectura a Europa, les escoles dels tres països convidats a participar
el 2020 són Brasil, Xile i Mèxic.
Barcelona, novembre de 2019
El 23 de novembre s’ha presentat l’edició del premi per a joves talets
YTAA (Young Talent Architecture Award) com a part del Premi
d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der
Rohe (EU Mies Award), durant la trobada «Perspectives: Young
Architects’ Forum» organitzada a Barcelona pel Consell d’Arquitectes
d’Europa (ACE-CAE).
El premi YTAA està organitzat per la Fundació Mies van der Rohe
amb el suport del programa Europa Creativa de la Unió Europea, en
col·laboració amb l’European Association for Architectural Education
(EAAE) i el Consell d’Arquitectes d’Europa (ACE-CAE); World-Architects
com a soci fundador; el Centre Cultural Europeu com a soci a Venècia;
el patrocini de Jung, Jansen i Regent; i el suport d’USM.
El YTAA reconeix el talent dels arquitectes, urbanistes i paisatgistes
recentment graduats i facilita la seva interacció amb els principals grups
d'interès del sector a Europa, oferint l'oportunitat de desenvolupar
sinergies i complementarietats amb els despatxos d’arquitectura
i les institucions que triïn.

El YTAA està obert als projectes de graduació presentats pels
estudiants entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019
a les escoles de tota Europa i, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi
global, també s’obre a un nombre seleccionat d’escoles d’altres països.
Després de l’èxit de participació de la Xina i Corea del Sud el 2018, en
l’edició YTAA 2020 els països convidats són Brasil, Xile i Mèxic.
En les dues primeres edicions (2016 i 2018), es van presentar més
de 545 projectes de 138 escoles a 113 ciutats.
El YTAA fomenta l’intercanvi entre escoles i busca millorar les
competències dels arquitectes des de l’inici de la seva carrera
professional, així com aprendre sobre les diferències i semblances en
l’ensenyament de l’arquitectura a tot el món. Per analitzar i discutir els
projectes dissenyats per aquests arquitectes recent graduats, s'ha
convidat el següent jurat:
Presidenta: Martine de Maeseneer → Vicedegana d’afers internacionals
de la facultat d’Arquitectura, KU Leuven, Brussel·les
Oleg Drozdov → drozdov & partners i cofundador del l’Escola
d’Arquitectura de Kharkiv
Juliet Leach → Cap de màrqueting, Royal Institute of British Architects
(RIBA) Londres
Rosario Talevi → Comissària de Making Futures Bauhaus+ i
investigadora associada a la Universität der Künste, Berlín
Bet Capdeferro → bosch.capdeferro arquitectura, Girona
(Guanyadora de l’EU Mies Award d’Arquitectura Emergent 2011)
El jurat seleccionarà un grup de projectes per il·lustrar diferents maneres
de treballar, dissenyar i comunicar-se. També escollirà 12 projectes
finalistes entre els quals escollirà els quatre guanyadors. El premi YTAA
va ajudar els guanyadors de les anteriors edicions a activar les seves
carreres professionals en despatxos d’arquitectura consolidats, a
establir les seves pròpies pràctiques i a compartir els seus coneixements
a les universitats.

Publicació
Tots els projectes proposats es publicaran online i en un catàleg; també
formaran part de l’arxiu EU Mies Award com a reconeixement als seus autors
i a les escoles. Els quatre guanyadors rebran el suport per establir una xarxa
de contactes amb els arquitectes i crítics implicats en l’EU Mies Award (Premi
d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe)
i la Future Architecture Platform. També rebran 5.000 € cadascun, un perfil a
la web de World-Architects i mobles d’USM.

Exposició
Com en les anteriors edicions, es presentaran els resultats del YTAA en
una exposició itinerant que iniciarà el seu recorregut durant la Biennale
di Architettura 2020 de Venècia. L’exposició del 2018 s’ha presentat a Itàlia,
Espanya, Suïssa, Eslovènia, Alemanya, Croàcia i a la Xina i ara
es pot visitar a:
→ Facultat d’Arquitectura CTU,
Praga, República Txeca fins al 30 de novembre de 2019.
→ New Bulgarian University
Sofia, Bulgària fins al 15 de desembre de 2019.
→ Universitat de Maribor, Facultat d'Enginyeria Civil, Transport, Enginyeria i
Arquitectura
Maribor, Eslovènia fins al 17 de gener de 2020.

Calendari YTAA 2020
2019
23 de novembre → Llançament del YTAA 2020
2020
24 de febrer → Data límit de registre de les escoles
23 de març → Data límit de registre dels estudiants
Abril → Anunci dels seleccionats i finalistes
23 de maig → Inauguració de l’exposició a Venècia, en el context de La
Biennale di Venezia
23 de juny → Anunci dels 4 guanyadors
Setembre → Cerimònia de lliurament de premis a Venècia, en el marc de La
Biennale di Venezia
Més informació→ http://www.ytaaward.com/

Contacte
Agència de premsa de la Fundació Mies van der Rohe:
Correu electrònic de Miriam Giordano, Erica Lago / Labóh:
press@miesbcn.com
Tel.: + 34 933 192 664/ +34 606 602 230
Per saber més sobre YTAA:
www.ytaaward.com
www.eumiesaward.com
www.miesbcn.com
https://EC.Europa.eu/programmes/Creative-Europe/about_en
Xarxes socials:
@YTAAward (Facebook, Twitter, Instagram)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@CreativeEuropeEU (Facebook)
@europe_creative (Twitter)
#YTAAward2020 #YTAAward

