Lacaton & Vassal vyhrává Velkou cenu za architekturu BigMat
2017
25. listopadu 2017
Hlavní cenu v soutěži organizované jednou za dva rokuy získal FRAC Nord-Pas de
Calais, dokončený v roce 2013, dílo francouzských architektů. Projekt se tak zařadil po
bok Office Building Alberta Campo Baeza a Kitchen Tower od Xaveera De Geyter.
Třetí ročník Mezinárodní ceny za architekturu Big Mat odměňuje díla evropské
architektury 1 hlavní cenou, 6 národními cenami, 6 cenami dle kategorií a čestným
uznáním pro mladé architekty. Kromě toho tento třetí ročník přináší novinku – Cenu
veřejnosti –, kde nerozhoduje tradiční porota, ale sami hlasující lidé.
Slavnostní předání cen proběhlo včera, 24. listopadu, v Palazzo Vecchio ve Florencii, v
Itálii, za přítomnosti architektů, jež se utkali o hlavní cenu, členů mezinárodní poroty a
společností tvořících skupinu BigMat. V předběžném výběru porota vybrala z 87
projektů 14 finalistů. Tato zpráva byla sdělena v červenci.
Z 900 projektů ze 7 evropských zemí (Belgie, Česká republika, Francie, Itálie,
Slovensko, Portugalsko a Španělsko) se mezinárodní porota, které předsedal Jesús
Aparicio a v níž zasedli Xaveer de Geyter (Belgie), Henrieta Moravčíková Česká
republika + Slovensko), Marc Barani (Francie), Francesco Isidori (Itálie), Paulo
David (Portugalsko + Španělsko), a tajemník ceny, Jesús Donaire, rozhodla udělit
Mezinárodní cenu za architekturu BigMat ’17 budově Regionálního fondu
soudobého umění – FRAC – v Dunkerque, dílu francouzských architektů Lacaton &
Vassal.
Projekt vítězných architektů zahrnuje rekonstrukci rozsáhlého skladu nacházejícího se v
přístavní oblasti v Dunkerque a výstavbu nové budovy, která se tyčí nad ním. Objemově
je stejná, ale odlišuje se prostorovostí a materiály. Sami architekti k dílu řekli: „Nová
budova se lehce pokládá, aniž by s něčím soutěžila, nebo došlo k jejímu zastínění.
Duplikace je pozorná odpověď vůči identitě haly. […] Pod lehkým a bioklimatickým
pláštěm se nachází prefabrikovaná a účinná vnitřní struktura, která určuje volné,
flexibilní a vývojové desky, zcela nenucené, přizpůsobené potřebám
programu. Průzračnost kůže umožňuje zobrazit v pozadí neprůhledný objem zásob.“
Seznam oceněných projektů následuje níže:
Hlavní cena:
Velká cena za architekturu BigMat ‘17 (30 000 euro)
FRAC (Regionální fond soudobého umění) v Dunkerque, Francie, autoři lLacaton &
Vassa.

Národní ceny
Národní cena BigMat ‘17 regionu Valonsko - Brusel, Belgie (5 000 euro)
„A Building-Square“ v Herstal, Belgie, autoři Multiple Architecture & Urbanisme.

Národní cena BigMat ‘17 České republiky (5 000 euro)
Prototyp domu v Posázaví, Česká republika, autoři A69 – Architekty
Národní cena BigMat ‘17 Itálie (5 000 euro)
Kanceláře Justičního paláce v Benátkách, Itálie, autoři C+S Architects.
Národní cena BigMat ’17 Portugalska (5 000 euro)
Městské muzeum Abade Pedrosa v Santo Tirso, Portugalsko, autoři Alvaro Siza Vieira
+ Eduardo Souto De Moura.
Národní cena BigMat ’17 Španělska (5 000 euro)
Muzeum královských sbírek v Madridu, Španělsko, autoři Mansilla + Tuñón
Architects.
Národní cena BigMat ’17 Slovenska (5 000 euro)
„Lávka pro pěší Sulin“, Slovensko, autoři Zerozero.

Ceny dle kategorií:
Cena v kategorii Architektura BigMat ’17 ve Francii (1 500 euro)
86 bytů v Lyonu, Francie, autoři Éric Lapierre Experience.
Cena v kategorii Architektura BigMat ’17 (1 500 euro)
Obydlí v Saclay, Francie, autoři Muoto Architecture.
Cena v kategorii Renovace BigMat ’17 (1 500 euro)
Centrum soudobého umění Arquipélago v Ribeira Grande, Portugalsko, autoři João
Mendes Ribeiro Arquitecto Lda Menos É Mais.
Cena v kategorii Město a krajina BigMat ’17 (1 500 euro)
Dům v Alfama, v Lisabonu, Portugalsko, autoři Pedro Matos Gameiro.
Cena v kategorii Udržitelnost a inovativní využití materiálů BigMat ’17 (1 500
euro)
Továrna elektrických montáží, Španělsko, autoři José María Sánchez García.
Cena v kategorii Rekonstrukce BigMat ’17 (1 500 euro)
Konsolidace a adaptace nového kláštera v Santa María De Los Reyes a jeho zahrad,
Španělsko, autoři Morales De Giles Arquitectos S.L.P.
Zvláštní ceny:
Cena veřejnosti BigMat ’17 (1 500 euros)
Quinta Da Tilia v Ponta Delgada, Portugalsko, autor Pedro Mauricio Borges.
Čestné uznání pro mladé architekty BigMat ’17
Černý létající dům v Čechách, Česká republika, autoři H3t Architekti.

