Young Talent Architecture Award 2020. Educating together.
Acte col·lateral de la 17. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia
Maig de 2021
Els resultats de la tercera edició del Young Talent Architecture Award, complementat el 2020 amb un
premi paral·lel a Àsia, es presentaran com a esdeveniment col·lateral de la 17. Mostra Internazionale di
Architettura – La Biennale di Venezia, en una exposició que s’inaugurarà el 22 de maig.
L'exposició tindrà lloc al Palazzo Mora (European Cultural Centre) i mostrarà tots els projectes participants en
el premi amb maquetes i publicacions dels projectes guanyadors, així com fotos, dibuixos, vídeos i imatges de
totes les obres seleccionades, finalistes i guanyadores.
“Tots vam quedar molt impressionats per la qualitat i l'abast dels projectes presentats i també per com els
estudiants no tenien por d'abordar els grans temes de la migració deguda al canvi climàtic, no només amb
projectes de llarg abast com en el cas dels residus nuclears, sinó també amb propostes relacionades amb
els llocs d'enterrament i de culte religiós. Altres propostes més senzilles també van ser abordades
decentment i investigades de manera seriosa, bellament il·lustrades ii mostrant solucions apropiades.”
Martine de Maeseneer, MDMA, presidenta del YTAA 2020.
Els 4 guanyadors de YTAA 2020 i els 3 guanyadors de l'Edició Àsia del YTAA 2020 es van anunciar el 5
d'octubre de 2020 durant un esdeveniment en línia que va reunir els autors, membres del jurat i organitzadors.
Va coicnidir amb el Dia Mundial de l'Arquitectura i el Dia Mundial de l'Hàbitat i l'enregistrament dels debats
està disponible aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=Nj-9Ql0nQtw&ab_channel=YTAAYoungTalentArchitectureAward
El 28 de setembre, un esdeveniment reunirà els 7 guanyadors i els 10 membres del jurat, així com representants
de les institucions organitzadores, patrocinadors i amics. Tots ells participaran en diverses converses sobre
alguns dels temes més destacats en l'àmbit de l'arquitectura. Les obres seleccionades per a l'exposició són
excel·lents exemples dels valors de la Nova Bauhaus Europea, un moviment per repensar i replantejar Europa
prioritzant el medi ambient a través d'un projecte cultural en el qual el disseny i la sostenibilitat són
indissociables.
"Com a jurat considerem el YTAA una plataforma oberta de discussió a escala global i local. Els projectes
seleccionats es mouen a través de diferents escales i contextos geogràfics i la pregunta "Com viurem
junts?" és el fil conductor per al desenvolupament de propostes que operen de diverses maneres i mostren
com afrontar projectes acadèmics basats en el diàleg i la cooperació, la investigació in situ en realitats no
hipotètiques i la inclusió d'àmbits transversals.
Momoyo Kaijima, Atelier Bow-Wow, presidenta de l’edició Àsia del YTAA 2020.

Aquests temes es convertiran en el punt de partida dels diàlegs de l'esdeveniment i tots els projectes també es
publicaran al catàleg YTAA 2020 que es presentarà durant l'esdeveniment. Totes les obres es poden trobar a
http://ytaa.miesbcn.com/archive i seguint els canals de les xarxes socials.
Els 4 guanyadors de 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 (ES).
“Stage for the City” de Monika Marinova de The Sir John Cass School of Art Architecture & Design
of the London Metropolitan University in London (UK).
“Three places to inhabit the mountain range in the Maule region” de Pía Montero, Maria
Jesús Molina, Antonia Ossa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, a Xile.
Els 3 Guanyadors de l'Edició Àsia de YTAA 2020 són:
“Yulgok street” de JiSoo Kim de la Hanyang University School of Architecture a Seoul (Corea).
“The Walls” de Peiquan Ma, Yuan Liu, Jing Cheng, Yuxuan Liang, Zi’ang Li, Ran An, Dian Guan,
Ke Mu, Wenshu Shi, Runfeng Wang, Zhixuan Wang, Zhixiang Yang de la School of Architecture,
Tianjin University i Thomas Albert Stanislas Barouh, Albert Parera Sánchez, Clemens Pörtner, Julien
Pierre Claude Palisse, Angel Andres Fernandez, Mar Bartolomé Narbón, Maria Tarruellai Serra, Silje
Charlotte Damhaug, Anne Sofie Solberg, Alexander Karim Tamer Minge Salim, Olav Bog Vikane, Pia
Straumsnes Tangen, Aino Sofia Hakulinen, Drenusha Blakcori, Mathilde Grindland, Iga Masełkowska
and Saimi Inkeri Järvinen de l’Oslo School of Architecture and Design.
“Mending the gap: Landscape conservation for the island of Aliabet” de Shreeni Benjamin de
la Faculty of Architecture of the CEPT University a Ahmedabad (India).
El jurat del YTAA 2020 i el jurat de l'Edició Àsia de YTAA 2020 estan formats per reconeguts especialistes que
representen diverses escoles i tendències en els àmbits de l'arquitectura i la crítica arquitectònica i participaran
en el debat del 28 de setembre. El jurat YTAA 2020 està format per la presidenta Martine de Maeseneer
(Brussel·les), Oleg Drozdov (Khàrkiv), Rosario Talevi (Berlín), Juliet Leach (Londres) i Bet Capdeferro (Girona).
El jurat de l'Edició Àsia de YTAA 2020 està format per la presidenta Momoyo Kaijima (Japó), Minsuk Cho
(Corea del Sud), Chitra Vishwanath (Índia), Li Xiangning (Xina), Eduard Kögel (Alemanya/Xina).
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
Creative Europe de la Unió Europea, en col·laboració amb l'European Association for Architectural
Education (EAAE) i l'Architects' Council of Europe (ACE-CAE); World Architects com a soci
fundador; el European Cultural Centre com a soci a Venècia; patrocinat per Jung, Jansen i Regent
Lighting; i amb el suport d'USM. Aquests socis permetran als guanyadors de YTAA formar part d'una xarxa
amb els arquitectes i crítics involucrats en l’EU Mies Award. Per donar suport al seu desenvolupament
professional, els talents d'arquitectura més joves d'Europa reben:

→ un diploma
→ 5.000€ cada projecte
→ un perfil a World-Architects.com
→ visibilitat a través de l'exposició YTAA 2020 a Venècia i a universitats de tot el món
→ participació en esdeveniments com la cerimònia de lliurament de premis i la Future Architecture
Platform
→ mobles USM per dissenyar el seu espai de treball
Com en les edicions anteriors, els resultats de YTAA 2020 poden ser acollits per universitats, institucions i altres
socis rellevants del sector de l'arquitectura en una exposició itinerant, fàcil d'imprimir. Per a les edicions del
2020 s'han dissenyat tres versions: la primera conté els projectes guanyadors, finalistes i preseleccionats de
l'edició Europea; la segona presenta els projectes guanyadors, finalistes i seleccionats de l'Edició Àsia del YTAA
2020; la tercera mostra conjuntament els projectes guanyadors i finalistes de les edicions d’Europa i Àsia.
Per descarregar el material de l'exposició, si us plau envieu un correu electrònic a ytaa@miesbcn.com .
Contacte
Agència de premsa de la Fundació Mies van der Rohe:
Miriam Giordano – Erica Lago / Labóh
correu electrònic: press@miesbcn.com
Tel.: +34 606 602 230 / +34 622 100 481
Per saber més sobre YTAA:
www.ytaaward.com
www.eumiesaward.com
www.miesbcn.com
https://EC.Europa.eu/programmes/Creative-Europe/about_en
https://www.world-architects.com/en/pages/ytaa-2020
https://www.world-architects.com/en/pages/ytaa-2020-asia-edition
Xarxes socials:
@YTAAward (Facebook, Twitter, Instagram) @FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative (Twitter) creative.eu (Instagram)
#YTAAwardDay #YTAAward2020 #YTAAward

