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ULTIMA 2016 ARCHITECTUUR
PAOLA VIGANÒ
De Italiaanse Paola Viganò (° 1961) is architect-stedenbouwkundige professor in stedenbouw en
stedenbouwkundig ontwerp. Ze is voltijds professor aan de IUAV Universiteit in Venetië, en professor in
stedenbouwkundige theorie en ontwerp aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), waar ze
het Laboratoire d’Urbanisme (lab-U) leidt.
Afgestudeerd in architectuur in 1987, werd ze in 1989 assistente voor stedenbouwkundige vakken van
Bernardo Secchi aan de Universiteit voor Architectuur van Venetië. Van 1991 tot 1994 bereidde ze haar
doctoraat in de architectuur voor aan de IUAV en werd doctor in het onderzoek in architectuur en
stedenbouwkundige compositie. Ze zetelt sinds 2004 in de wetenschappelijke commissie van de
internationale doctoraatsseminaries (U&U), georganiseerd door dezelfde universiteiten. In 2013 ontving
Paola Viganò als eerste vrouw en eerste niet-Française de prestigieuze Grand Prix d’Urbanisme.
In 1990 stichtte ze Studio Associato Secchi-Viganò samen met Bernardo Secchi waarmee ze verschillende
internationale competities wonnen. Zij gingen dieper in op vraagstukken en oplossingen voor stedenbouw
en de hedendaagse stad. Studio werkt vandaag op verschillende projecten en schalen in Europa.
Talrijke projecten waarvan een hele reeks in Vlaanderen, scoorden wereldwijd waardevolle prijzen. Zo gaven
ze onder andere de herinrichtingsprojecten gestalte van de Theaterplaats in Antwerpen, het openbaar
domein van de Lamotsite in Mechelen, het ontwerp van het Park Spoor Noord in Antwerpen en de
begraafplaats en de Grote Markt van Kortrijk.
In 2008 vormden Secchi en Viganò één van de 10 geselecteerde teams voor de “Grand Paris project”. In 20112013 werkten ze een visie uit voor Brussels 2040, Lille 2030 en Montpellier 2040.
Na de dood van Bernardo Secchi in 2015 stichtte ze Studio Paola Viganò.
In 2015 won Studio Paola Viganò de internationale wedstrijd voor de City of Science Quarter in Rome. De
Studio werkt aan de Blue Space van het transnationale gebied, Eurometropolis (Rijsel-Doornik-Kortrijk) en
aan een stadspark in het nucleaire onderzoekscentrum in Dessel.
In 2016 ontving Paola Viganò de titel Doctor Honoris Causa van de UCL.
http://www.studiopaolavigano.eu/
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