
	  

	   	  

 
S'ANUNCIEN LES 40 OBRES SELECCIONADES DEL PREMI D'ARQUITECTURA 
CONTEMPORÀNIA DE LA UNIÓ EUROPEA - PREMI MIES VAN DER ROHE 2015 
 
 
• El Premi, que és el reconeixement arquitectònic més prestigiós d’Europa i un dels més 
acreditats a nivell internacional serà lliurat el proper 8 de maig. 
  
• Les 5 obres finalistes seran anunciades a Londres a finals de Febrer. 
 
• L’exposició amb les 420 obres nominades en aquesta edició 2015, es pot visitar a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, Diagonal 649) fins el 19 
de març. 
 
• Save the date! El 7 i 8 de maig en què tindran lloc les conferències dels finalistes, la 
presentació de l’exposició i la cerimònia de celebració. 
 
La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat les 40 obres 
seleccionades que competiran pel Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió 
Europea - Premi Mies van der Rohe 2015. En total, 420 obres van ser nominades per al 
premi. Un jurat ha escollit les obres finalistes i seleccionades. El guanyador del Premi i 
del Premi de l’Arquitecte Emergent es donaran a conèixer en un esdeveniment que tindrà 
lloc el 8 de maig al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. 
	  

Antoni Vives, President de la Fundació Mies van der Rohe i Tercer Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona ha dit “Aquesta edició del Premi d’Arquitectura Contemporània 
de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, ens permet constatar l’alta qualitat de 
l’arquitectura europea, el seu potencial creatiu i innovador i la seva capacitat d’emmotllar-
se als canvis socials, polítics i econòmics. Barcelona és una ciutat compromesa amb el 
desenvolupament urbà sostenible i com a promotora i organitzadora del Premi juntament 
amb la Comissió Europea, recolza els valors de l’arquitectura contemporània i els 
professionals que es  comprometen en la construcció de les nostres ciutats”.	  

 
Les 40 obres seleccionades han estat: 
 

País	   Nom	  de	  l’obra,	  localització	   País	  i	  	  Nom	  de	  l’estudi	  
AT	   2226,	  Lustenau	   AT	  -‐	  Baumschlager	  Eberle	  Lustenau	  	  
BE	   Hostel	  Wadi	  in	  Hoge	  Rielen,	  Kasterlee	   IT	  	  -‐	  Studio	  Associato	  Bernardo	  Secchi-‐Paola	  Viganò	  
DE	   Immanuel	  Church,	  Cologne	   DE	  -‐	  Sauerbruch	  Hutton	  
DE	   Gleisdreieck	  Park,	  Berlin	   DE	  -‐	  Atelier	  Loidl	  
DE	   R50	  –	  Cohousing,	  Berlin	   DE	  -‐	  Heide	  &	  Von	  Beckerath;	  	  

DE	  -‐	  Ifau	  und	  Jesko	  Fezer	  
DE	   Ravensburg	  Art	  Museum,	  Ravensburg	   DE	  -‐	  Lederer	  Ragnarsdóttir	  Oei	  
DK	   Vartov	  Square,	  Copenhagen	   UK	  -‐	  Hall	  McKnight	  
DK	   Moesgaard	  Museum,	  Højbjerg	   DK	  -‐	  Henning	  Larsen	  Architects	  
DK	   Danish	  Maritime	  Museum,	  Helsingør	   DK	  -‐	  BIG	  -‐	  Bjarke	  Ingels	  Group	  
DK	   Childrens	  Home	  of	  the	  Future,	  Kerteminde	   DK	  -‐	  CEBRA	  architecture	  
DK	   Forfatterhuset	  Kindergarten,	  Copenhagen	   DK	  -‐	  COBE	  
ES	   Atrio	  -‐	  Relais	  Châteaux,	  Cáceres	   ES	  -‐	  Mansilla	  +	  Tuñón	  Arquitectos	  
ES	   Equipament	  Públic:	  Parc	  Urbà	  i	  Centre	  de	  transports,	  Logroño	   ES	  -‐	  Ábalos	  +	  Sentkiewicz	  Arquitectos;	  	  

ES	  -‐	  Arquitectura	  Agronomia	  
ES	   Biblioteca	  Pública,	  Ceuta	   ES	  -‐	  Paredes	  Pedrosa	  Arquitectos	  
ES	   Casa	  Luz,	  Cilleros,	  Cáceres	   ES	  -‐	  Arquitectura-‐g	  
ES	   Centre	  d’Art	  Contemporani,	  Córdoba	   ES	  -‐	  Nieto	  Sobejano	  Arquitectos	  
FR	   Soulages	  Museum,	  Rodez	   ES	  -‐	  RCR	  Arquitectes	  



	  

	   	  

FR	   FRAC	  -‐	  Regional	  Contemporary	  Artwork	  Collection,	  Dunkerque	   FR	  -‐	  Lacaton	  &	  Vassal	  Architectes	  
FR	   Marseille	  Vieux	  Port,	  Marseille	   UK	  -‐	  Foster	  +	  Partners	  
GR	   Redevelopment	  of	  the	  New	  Waterfront,	  Thessaloniki	   GR	  -‐	  Nikiforidis-‐Cuomo	  Architects	  
IE	   University	  of	  Limerick,	  Medical	  School,	  Student	  Housing,	  Piazza	  

and	  Pergola,	  Limerick	  
IE	  -‐	  Grafton	  Architects	  

IE	   Waterford	  Medieval	  Museum,	  Waterford	   IE	  -‐	  Waterford	  City	  Council	  Architects	  
IS	   H71a,	  Reykjavík	   IS	  -‐	  Studio	  Granda	  
IT	   Expo	  Gate,	  Milan	   IT	  -‐	  Scandurra	  Studio	  Architettura	  
IT	   Antinori	  Winery,	  San	  Casciano	  Vsl	  di	  Pesa,	  Firenze	  	  	   IT	  -‐	  Archea	  Associati	  
NL	   Rijksmuseum,	  Amsterdam	   ES	  -‐	  Cruz	  Y	  Ortiz	  Arquitectos	  
NL	   Education	  Centre	  Erasmus	  Mc,	  Rotterdam	   NL	  -‐	  Kaan	  Architecten	  
NL	   De	  Rotterdam,	  Rotterdam	   NL	  -‐	  O.M.A.	  
NL	   Rozet,	  Culture	  House,	  Arnhem	   NL	  -‐	  Neutelings	  Riedijk	  Architects	  
PL	   Silesian	  Museum,	  Katowice	   AT	  -‐	  Riegler	  Riewe	  Architekten	  	  
PL	   Philarmonic	  Hall	  Szczecin,	  Szczecin	   ES	  -‐	  BarozziVeiga	  
PL	   Museum	  of	  the	  History	  of	  Polish	  Jews,	  Warszawa	   FI	  -‐	  Architects	  Lahdelma	  &	  Mahlamäki	  

PL	  –	  Kurylowicz	  &	  Associates	  (col.laborador)	  
PT	   Arquipélago	  -‐	  Contemporary	  Arts	  Centre,	  Ribeira	  Grande,	  Azores	   PT	  -‐	  João	  Mendes	  Ribeiro	  Arquitecto;	  	  

PT	  -‐	  Menos	  é	  Mais	  Arquitectos	  Associados	  
PT	   High	  Performance	  Rowing	  Centre,	  Vila	  Nova	  de	  Roz	  Côa	   PT	  -‐	  SpacialAR-‐TE	  
RO	   'Urban	  Spaces'	  Dogarilor	  Apartment	  Building,	  Bucharest	   RO	  -‐	  ADN	  Birou	  de	  Arhitectura	  
SE	   The	  New	  Crematorium	  of	  the	  Woodland	  Cemetery,	  Enskede,	  

Stockholm	  
SW	  -‐	  Johan	  Celsing	  Arkitektkontor	  	  

TR	   Sancaklar	  Mosque,	  Istanbul	   TR	  -‐	  EAA	  -‐	  Emre	  Arolat	  Architects	  
UK	   Saw	  Swee	  Hock	  Student	  Centre,	  London	  School	  of	  Economics,	  

London	  
IE	  -‐	  O’Donnell	  +	  Tuomey	  

UK	   Everyman	  Theatre,	  Liverpool	   UK	  -‐	  Haworth	  Tompkins	  
UK	   Bishop	  Edward	  King	  Chapel,	  Oxford	   UK	  -‐	  Niall	  McLaughlin	  Architects	  

 
Les obres seleccionades es divideixen en les següents categories: 16 Culturals, 4 
d’Educació, 3 d’Ús Mixte, 3 Religioses, 3 Urbanes, 2 Comercials, 2 Hotels, 2 Edificis 
d’Habitatges, 1 de Funerària, 1 de Paisatge, 1 Habitatge Unifamiliar, 1 de Benestar Social 
i 1 d’Esport. 
 
Això representa un 40% d’edificis culturals, un 10% d’espais educatius i un 7,5% d’obres 
d’ús mixte, 7,5% d’obres religioses, i 7,5% d’urbanes. 
 
En quant al seu emplaçament, Copenhaguen, Berlín i Rotterdam són les ciutats on més 
obres seleccionades han estat construïdes. Les altres obres es troben a Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Països Baixos, Polònia, 
Portugal, Romania, Suècia, Turquia i Regne Unit. 
 
Més informació de les obres a: www.miesarch.com 
 
Properes passes 
Els membres del Jurat que han escollit les obres seleccionades del Premi 2015 han estat Cino 
Zucchi (President del Jurat), Margarita Jover, Lene Tranberg, Peter L. Wilson, Xiangning Li, 
Tony Chapman i Hansjörg Mölk. En les properes setmanes visitaran les 5 obres finalistes i 
coneixeran de primera mà les opinions dels seus usuaris. El 7 de maig els autors d’aquestes 
obres les presentaran en una jornada oberta a tothom que tindrà lloc a Barcelona. Dues 
publicacions, una amb les 420 obres nominades i una altra amb les 5 finalistes i la de 
l’arquitecte emergent seran presentades per potenciar i donar a conèixer la selecció de 
l’arquitectura de més qualitat construïda a Europa entre 2013 i 2014. 
 
 



	  

	   	  

 
 
 
 
 
Save the date Maig 7 i 8  
El 8 de maig, el Jurat donarà a conèixer el guanyador del Premi i el guanyador del Premi a 
l’Arquitecte Emergent 2015 al Pavelló Mies van der Rohe. L’exposició del Premi 2015 i una 
celebració conclouran aquesta fase del Premi que continuarà amb exposicions i debats per tot 
el món.  
 
L’exposició viatjarà per Europa i a nivell internacional entre 2015 i 2016 i continuarà amb 
la propera edició del Premi l’any 2017. 
 
L’exposició amb les 420 obres nominades es pot veure a l’ETSAB fins el 19 de març. Es 
pot trobar més informació de les obres seguint el següent enllaç: 
 
Albània, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, 
Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Islàndia, Irlanda, 
Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Montenegro, Noruega, Polònia, Portugal, Regne 
Unit, Romania, República Eslovaca, República de Macedònia, República Txeca, Sèrbia, 
Suècia, Turquia i Xipre. 
 
 
Contactes: 
Per a la Fundació Mies van der Rohe  
Press: Mercedes Soler-Lluró, Gemma Pascual / ICE 
On-line Press: Miriam Giordano, Silvia Pujalte / Labóh 
Mail: press@miesbcn.com 
Tel.: +34 932151011 
 
Més informació:  
http://www.miesarch.com 
http://ec.europa.eu/culture  
 
Social Media:  
https://twitter.com/EUMiesAward  
https://twitter.com/europe_creative 
http://www.facebook.com/#!/pages/EU-Prize-for-Contemporary-Architecture-Mies-van-der-
Rohe-Award/294138800697929 
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU?ref=br_tf 
 
#420nominees 
#ETSABexpo 
#eumiesaward2015 
 
FB: @eumiesaward 
TW: @eumiesaward 
 


