MADE IN EUROPE
25 ANYS DEL PREMI D’ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA DE
LA UNIÓ EUROPEA – PREMI MIES VAN DER ROHE”, UN
ESDEVENIMENT COL·LATERAL DE LA 14ª EXPOSICIÓ
INTERNACIONAL D’ARQUITECTURA – LA BIENNALE DI
VENEZIA.
Venècia, juny de 2014_ La Comissió Europea i la Fundació Mies van der
Rohe presenten “Made in Europe”, una exposició que ressegueix els últims
25 anys d'arquitectura Europea al Palazzo Michiel des del 7 de juny fins al
4 d'agost, coincidint amb la Biennale Architettura 2014.
Aquesta exposició posa en relleu l'arxiu del "Premi d'Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe”, iniciat el
1988. Ofereix als visitants una visió de conjunt de l'evolució de
l'arquitectura europea de l’últim quart de segle. L'arxiu de la Fundació Mies
van der Rohe a Barcelona és la col·lecció Europea més gran de documents
d'arquitectura contemporània, amb més de 2.500 projectes i 230 maquetes
originals.
“2013 va marcar el 25 aniversari del Premi i vam decidir tornar a visitar
l'arxiu”, comenta Giovanna Carnevali , directora de la Fundació. “Aquest
arxiu en brut és una evidència física del temps. Té el potencial necessari
per a múltiples interpretacions; permet diferents ‘històries’ , il·lustrant la
riquesa i l'evolució de les arquitectures nacionals”.
La seu de la Fundació es troba en el pavelló de Barcelona projectat per
Ludwig Mies van der Rohe el 1929 com a pavelló d'Alemanya. Va ser
desmantellat després de l'Exposició Internacional i reconstruït en el seu
emplaçament original el 1986. “Aquesta reproducció va esdevenir un
document en si mateixa , el ‘Document Zero’. Així es va originar l'arxiu de
documents i reproduccions que ens permet analitzar el passat i imaginar el
futur de l'arquitectura a Europa”, diu Carnevali .
Els visitants descobriran com l'arquitectura contemporània de l'últim segle
ha erosionat les singularitats dels estils nacionals europeus. Podem llavors
seguir parlant d'arquitectura nacional? Existeix una “europeïtat”
arquitectònica? Hi ha característiques diferenciadores més enllà del fet que
siguin “Made in Europe”?
Tot i que s’organitza de forma temàtica (habitatge col·lectiu, educació,
centres culturals...), els documents de l'arxiu s'exposen sense context. Vist
en conjunt poden proporcionar diferents respostes a preguntes com: Què
significa l’habitatge col·lectiu? Què són els centres culturals? Com es
projecten les oficines? Les respostes, encara que diverses, comparteixen
una definició comuna en el significat cultural d’habitar Europa i la seva
aplicació en l'arquitectura . També treuen a la llum la complexitat subjacent
en el concepte de “Made in Europe”.
L'exposició es divideix en quatre àrees: “Maquetes”, “Dades”, “Veus” i
“Making of”.

Maquetes. La primera i segona galeria contenen 150 maquetes originals
dels projectes seleccionats en el Premi. Una cronologia o “timeline” dels
últims 25 anys d'arquitectura a Europa destaca els vincles entre
desenvolupament polític, científic i cultural i l'arquitectura.
Dades. És el nucli de l'exposició: prop de 2.500 projectes nominats en els
últims 25 anys del Premi. Els dibuixos dels projectes construeixen l'espai i
configuren un recorregut entre parets de fitxes que formen una retícula de
25x25cm. El visitant experimenta la presència física de l'arquitectura
“Made in Europe”. Un codi QR vincula cada projecte amb la base de dades
online, aconseguint una interacció amb el públic mitjançant una connexió
Wi - Fi que facilitarà una interpretació actualitzada de l'arquitectura
contemporània.
Veus. L'arxiu també conté molts altres documents produïts durant les
cerimònies del Premi com ara entrevistes amb els guanyadors i els membres
del jurat. En aquesta sala es presenta una selecció d'entrevistes.
Making of. La producció de l'exposició “Made in Europe” va ser realitzada
per un grup de 15 estudiants de l'Escola Tècnica Superior d' Arquitectura de
Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya. La intensa tasca d’obrir i
revisar tots els projectes de l’arxiu va estar plena de sorpreses; talment com
Walter Benjamin desempaquetant la seva biblioteca.
L'exposició “Made in Europe” acollirà dos simposis.
El primer portarà per títol “European - ness porosity” i tindrà lloc el mateix
dia de la cerimònia d'inauguració, el dia 6 de juny. Aquest fòrum serà
també un punt de trobada dels comissaris dels diferents pavellons i els
guanyadors del Premi. En el segon simposi, que es desenvoluparà a meitats
de Juliol, els guanyadors de la “Menció Especial Arquitecte Emergent” i
altres joves talents de l'arquitectura discutiran l'escena arquitectònica
europea contemporània.

