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In de prijzen
Het jaarlijkse World Architecture Festival is sinds 2008 het evenement waar
internationale bouwkunst wordt gewikt, gewogen, gevierd en bekroond.
Een selectie uit de juryrapporten.

© 5468796 Architecture + number TEN architectural group.

‘Art Gallery of Greater Victoria’, Victoria Canada,
5468796 Architecture en Number TEN Architectural Group

De Art Gallery of Greater Victoria – kortweg AGGV – is gehuisvest in een historische mansion en een reeks van modernistische bijgebouwen in een chique wijk in Victoria. Het team van 5468796 Architecture en Number TEN Architectural Group
won een wedstrijd waarbij een masterplan en de toekomstige uitbreiding van de galerie centraal stonden. Het winnende ontwerp laat met een choreografie van tuinen en de toevoeging van nieuwe publieke ruimtes het museum opnieuw aansluiting
vinden met zijn omgeving; 5468796.ca.
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‘House for Trees’ Ho Chi Minhstad Vietnam,
Vo Trong Nghia Architects

‘House for Trees’ wil een hommage brengen aan de tropische wouden die
ooit grote delen bedekten van Vietnam, een land dat razendsnel aan het
verstedelijken is. Amper 0,25 % van de hoofdstad Ho Chi Minh bestaat
vandaag nog uit groen. Het project werd gerealiseerd in het district Tan
Binh, een van de dichtst bevolkte wijken van de stad waar vele kleine huizen op elkaar gedrukt lijken te staan. De architecten verweefden dat gegeven met het ontwerp van een woning die de optelsom is van kleine fragmenten; votrongnghia.com.
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© Agashiyan – Sanjay Puri Architects
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‘Lune de Sang Sheds’, Northern NSW Australië,
Chrofi

‘Agashiyan’, Ahmedabad India,
Sanjay Puri Architects

Dit toekomstige cluster van kantoorgebouwen en handelszaken wordt het hoogste bouwwerk (75 meter) in het zich snel
ontwikkelende Ahmedabad, waar tot nu toe alleen laagbouw
stond. De architecten dokterden daarom een zo organisch mogelijk ontwerp uit; sanjaypuriarchitects.com.
‘Alex Monroe Studio’ Bermondsey Londen,
DSDHA

Juwelenontwerper Alex Monroe zocht uitbreidingsmogelijkheden voor zijn piepkleine winkel in Zuid-Londen en ging in
zee met de architecten van DSDHA. Die plaatsen pal bovenop
het eeuwenoude Edwardiaanse huisje een drie etages tellende
constructie waardoor er ruimte vrijkwam voor een atelier, een
vergaderzaal en een dakterras; dsdha.co.uk.
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‘Lune de Sang’ is een uniek intergenerationeel project waarbij
een voormalige melkveehouderij in verschilende fases getransformeerd wordt tot een regenwoudlandschap. Hardhouten
boomsoorten kunnen er tussen 50 en 300 jaar groeien voor ze
selectief en op duurzame wijze worden gekapt. Architectenbureau Chrofi ontwierp twee werkplaatsen die zijn opgevat als een
soort ruïnes in het landschap; chrofi.com.
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© Fernando Guerra

‘Livraria Cultura’, Sao Paulo Brazilië, studio mk27

Boekenhandel Cultura werd opgevat als een boekenwinkel aangepast aan de 21ste eeuw. Het centrale gedeelte van de winkel
bevindt zich op de eerste verdieping, waar een immense open ruimte afgezoomd werd met kamerbrede boekenkasten en een
gigantische trap die tegelijk ook dienst doet als ontmoetingsplaats; studiomk27.com.br.
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xavier de cocklaan 37 - 9831 sint-martens-latem / deurle

www.het-modehuis.com
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‘The Chapel’, Ho Chi Minhstad Vietnam, a21 Studio

Nog een bekroond project uit Vietnam is ‘The Chapel’, een tijdelijk gemeenschapscentrum in de hoofdstad waar onder meer
door de crisis in de vastgoedsector een grote behoefte bestaat aan dergelijke plekken. Bewoners, en dan vooral jongeren, kunnen er de volgende tien jaar terecht voor conferenties, bruiloften en tentoonstellingen of voor een snack en een koffie. Om
de kosten te drukken maakten de architecten gebruik van stalen frames en metaalplaat afkomstig van een vorig project van
de landeigenaar. De internationale jury bedacht ‘The Chapel’ met de World Building of the Year-award; a21studio.com.vn.
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© Olivier Ottevaere en John Lin

‘The Pinch’, Shuanghe Yunnan China,
Olivier Ottevaere en John Lin

Op het World Architecture Festival mocht ook
een Belg een prijs in ontvangst nemen. Olivier
Ottevaere kreeg in Singapore samen met John Lin
een onderscheiding voor het project ‘The Pinch’,
een bibliotheek en gemeenschapscentrum in het
rurale dorpje Shuanghe dat in september 2012 getroffen werd door een zware aardbeving. Het project - gesponsord door de universiteit van Hong
Kong - maakt deel uit van een door de overheid
gesteunde reconstructie van het dorp dat grotendeels bij de natuurramp verwoest werd. In tegenstelling tot de huizen die in beton en baksteen
worden heropgebouwd, verkoos het architectenduo te werken met traditionele materialen en
technieken. Voor de constructie, opgevat als een
Knowledge Exchange Project, werd een beroep
gedaan op een lokale houtzagerij; rufwork.org.

De volgende editie van het World Architecture Festival vindt plaats van 4 tot 6 november 2015 in het Suntec Convention &
Exhibition Centre Singapore; worldarchitecturefestival.com.
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