VÍTĚZEM MIES VAN DER ROHE AWARD 2015 JE STAVBA Z POLSKA
Tisková zpráva ČKA, 11. května 2015
Mies van der Rohe Award 2015 – Evropská cena za architekturu zná svého vítěze. Na
slavnostním večeru konaném 8. května v Barceloně byla hlavní cena předána autorům
Filharmonie ve Štětíně. Stavbu, jež zvítězila v konkurenci více než čtyř stovek evropských
děl z 36 různých států, navrhlo studio Barozzi/Veiga.
Moderní budova od architektonického dua Fabrizio Barozzi (*1976, Itálie) a Alberto Veiga (*1973,
Španělsko) stojí v blízkosti historického centra Štětína na místě původní koncertní síně, která byla
zničena během druhé světové války. Projekt studia Barozzi/Veiga byl vybrán za základě
mezinárodní architektonické soutěže, jež u podobných zakázek představuje osvědčený a kvalitní
způsob výběru projektanta.
Koncertní sál pojme až 1 000 diváků, menší sál pro komorní hudbu má kapacitu 200 diváků. Štětínská
filharmonie dále nabízí multifunkční prostor pro výstavy a konference. Stavba přitom působí
odlehčeně až subtilně, a to především díky skleněné fasádě, kterou lze různě osvětlit, což zajišťuje
její variabilní a nevšední vzhled. Reprezentativně vzhlížející stavba přitom v souladu s moderními
technologiemi nabízí úsporná řešení a efektivitu provozu. Přejímá pasivní systémy energetické
kontroly a další atributy udržitelnosti, jako jsou např. zdvojená fasáda, přirozené větrání, osvětlení
pomocí LED systému s minimální spotřebou energie, mnohovrstevný střešní plášť optimalizující nejen
akustiku, ale i tepelnou izolaci apod.
Kromě hlavní ceny byla udělena Cena pro začínající architekty, kterou za rodinný dům Luz House
získalo katalánské studio ARQUITECTURA-G. Porota ocenila konstrukční i ekonomické řešení
projektu, který se vyznačuje jednoduchou a srozumitelnou architekturou navazující na venkovskou
tradici.
Více informací najdete na stránkách pořadatele miesarch.com.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných
ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů
v ČR.
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SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter)
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