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NO TA DE PREM SA
Amb motiu del 30 aniversari de la reconstrucció del Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona
LA FUNDACIÓ M IES VAN DER RO H E CO NVO CA EL CO NCURS
‘COLUMNES CRISTAL ·LITZADES’
El Concurs permetrà recrear tem poralm ent les 8 colum nes i les dues peanyes
que van presidir el Pavelló l’any 1929, en el marc dels 30 anys de la
reconstrucció d’aquesta obra em blem àtica de l’arquitecte alemany.
O bert a tota aquella persona interessada, els participants hauran de
desenvolupar un projecte per recrear les columnes de forma temporal.
Barcelona, 25 de Gener de 2016_La Fundació Mies van der Rohe ha convocat el
concurs Columnes Cristal·litzades, un esdeveniment que neix amb l'objectiu d’apropar l’obra
del reconegut arquitecte alemany a tota la ciutadania i reflexionar sobre l’impacte que van tenir
les columnes jòniques de Puig i Cadafalch en l’obra de l’arquitecte alemany.
Els participants hauran de presentar un projecte realitzable en un termini i pressupost
determinats i el guanyador veurà la seva obra construïda de forma temporal per celebrar els 30
anys de la reconstrucció del Pavelló.
Concurs Columnes Cristal·litzades
El concurs està obert a tothom. Per participar, s’haurà de presentar la proposta abans del 29 de
febrer de 2016. Un Jurat estudiarà les propostes i en valorarà la coherència amb els objectius
del concurs; la qualitat de la solució del disseny; l'originalitat i la possibilitat tècnica de construirles; i escollirà un guanyador que es donarà a conèixer el 10 de març. L’1 de juny de 2016,
coincidint amb els 30 anys de la reconstrucció del Pavelló, es presentarà la recreació en un acte
públic. El termini màxim de presència física de les columnes recreades es preveu de 5 mesos.
La Fundació M ies van der Rohe
Creada per reconstruir el Pavelló de Barcelona que Ludwig Mies van der Rohe va construir el
1929, la Fundació s’ha constituït com una plataforma activa d'intercanvi d'idees, on s'organitzen
debats i es plantegen preguntes que busquen definir l'aportació de l'arquitectura en el segle
XXI. Fundació M ies van der Rohe http://www.miesbcn.com/
Per a més informació, pots contactar amb:
Fundació Mies van der Rohe
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