L’Exposició, Cerimònia d’entrega de Premis i debat del Young Talent
Architecture Award 2020 és un Esdeveniment Col·lateral de la 17a
Exposició Internacional d’Arquitectura- La Biennale di Venezia
La Fundació Mies van der Rohe juntament amb Creative Europe, el Consell d’Arquitectes
d’Europa i l’Associació Europea per l’Ensenyament de l’Arquitectura estan orgullosos
d’anunciar que l’Exposició del Young Talent Architecture Award (YTAA) 2020 estarà entre
els Esdeveniments Col·laterals de la 17a Exposició Internacional d’Arquitectura Com viurem
junts?, comissionada per Hashim Sarkis i organitzada per La Biennale di Venezia.
El Young Talent Architecture Award (YTAA) reuneix els millors projectes de final de carrera
de les escoles d’arquitectura, planificació urbanística i paisatgisme Europees. Aquest any,
amb la finalitat de promoure l’intercanvi global i estimular la competitivitat i la qualitat de
l’educació arquitectònica Europea, s’ha ofert a participar escoles de tres països convidats:
Brasil, Xile i Mèxic, i, per primera vegada, s’organitza una edició independent amb els quatre
Socis Estratègics de la Unió Europea a l’Àsia: Xina, Índia, Japó i Corea del Sud. En última
instància, el YTAA fomenta el debat i la cooperació necessaris entre els tres continents que
hi participen en l’actualitat.
El YTAA està organitzat per la Fundació Mies van der Rohe amb el suport del programa
Creative Europe de la Unió Europea, en col·laboració amb l’Associació Europea per
l’Ensenyament de l’Arquitectura (EAAE) i el Consell d’Arquitectes d’Europa (ACE-CAE);
World Architects com a soci fundador; l’European Cultural Centre com a soci a Venècia; el
patrocini de Jung, Jansen i Regent; i el suport d’USM.
L’esdeveniment col·lateral serà una extensa exposició que tindrà lloc al Palazzo Mora,
Cannaregio, a la que es presentaran els dissenys de les obres del YTAA 2020, incloses les
12 finalistes i les 4 guanyadores així com les 9 finalistes i les 3 guanyadores de l’edició
Asiàtica del YTAA 2020. Juntament amb les imatges i els dibuixos, es faran servir vídeos per
a explicar els projectes de final de carrera. L’exposició estarà oberta del 29 d’agost fins al 29
de novembre de 2020.
En el marc de la 17a Exposició Internacional d’Arquitectura – La Biennale di Venezia, els
guanyadors del YTAA seran premiats en una cerimònia que tindrà lloc a Venècia el 22 de
setembre de 2020. La cerimònia es complementarà amb un debat sobre temes principals
que sorgiran dels resultats del YTAA en relació amb la pregunta proposada per Hashim
Sarkis, “Com viurem junts?” El debat comptarà amb els guanyadors, els membres del jurat i
altres convidats.

A aquesta tercera edició del Young Talent Architecture Award s’han presentat 383 Projectes
de Final de Carrera de 478 estudiants de 138 escoles d’arquitectura, urbanisme i
paisatgisme, de 114 ciutats diferents i de 33 països Europeus a més de Brasil, Xile i Mèxic
que participen com a països convidats.
A aquesta primera Edició Asiàtica del Young Talent Architecture Award 2020, s’han
presentat 135 Projectes de Final de Carrera de 190 estudiants de 64 Escoles de 43 ciutats
de quatre Socis Estratègics de la Unió Europea a l’Àsia: Xina, Índia, Japó i Corea del Sud.
Tots els projectes poden ser visitats aquí: http://ytaa.miesbcn.com/archive
El jurat del YTAA està compost per 5 especialistes de renom en representació de diverses
escoles i tendències en els camps de l’arquitectura i la crítica arquitectònica:
Presidenta: Martine de Maeseneer→ Vicedegana d’assumptes Internacionals de la Facultat
d’Arquitectura, KU Leuven, Brussel·les, Bèlgica.
Oleg Drozdov→ drozdov&partners i cofundador de l’Escola d’Arquitectura de Kharkiv, Kharkiv,
Ucraïna.
Juliet Leach→ Cap de Màrqueting, Royal Institute of British Architects (RIBA), Londres, Regne Unit.
Rosario Talevi→ Comissari Making Futures Bauhaus+ i Investigador Associat a la Universität der
Künste, Berlín, Alemanya.
Bet Capdeferro→ bosch.capdeferro arquitectura, Guanyadors de l’EU Mies Award for Emerging
Architecture 2011, Girona, Spain.
El jurat de l’Edició Asiàtica del YTAA 2020 també està compost per 5 especialistes de renom
que també representen diverses escoles i tendències en els camps de l’arquitectura i la
crítica arquitectònica dels països participants.
Presidenta: Momoyo Kaijima → Directora d’Atelier Bow-Wow, Tokio, Japó
Minsuk Cho → Arquitecte fundador de Mass Studies, Seül, Corea del Sud
Chitra Vishwanath → Arquitecta Principal i Directora General de BIOME, Bengaluru, Índia
Li Xiangning → Vicedegà, Col·legi d’Arquitectura i Urbanisme, Universitat de Tongji, Xangai, Xina
Eduard Kögel → Arquitecte resident a Berlín, membre del Comitè Científic d’ABE Journal i membre
del Consell Assessor de la Revista d’Història de l’Arquitectura Xinesa a la Universitat Qinghua de
Beijing. Since 2006, curator the Chinese branch of World-Architects.
YTAA neix de l’interès en els estadis inicials de l’evolució d’aquests estudiants i del desig de
recolzar el seu talent en entrar al món professional. Els guanyadors de les edicions de YTAA
2016 i 2018 estan treballant actualment en els camps del disseny, la investigació i la
construcció a oficines d’arquitectura, universitats o als seus propis estudis de diferents parts
del món. Tots els dissenys passen a formar part de l’arxiu del YTAA que pot ser consultat a
ytaaward.com.
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