CELEBRACIÓ DEL 30 ANIVERSARI
DE LA RECONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE

Barcelona 1 de juny de 2016. Demà, dijous 2 de juny, farà 30 anys de la inauguració de la

reconstrucció del Pavelló Mies van der Rohe en el mateix lloc que va ocupar l’edifici
construït per l’arquitecte alemany per a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Un
gest insòlit que ara celebrem: fa 30 anys vam recuperar la possibilitat de poder gaudir de
manera tangible de l'experiència d'estar al Pavelló, edifici que respon a la màxima de Ludwig
Mies van der Rohe (1886-1969) "Less is more".
Des de la Fundació Mies van der Rohe volem compartir aquesta celebració convidant-vos a
gaudir del Pavelló a través de les activitats que organitzem, a rellegir amb la reinterpretació
de Luís Martínez Santa-María de les antigues columnes jòniques de Puig i Cadafalch, a
conèixer les persones que van fer possible la reconstrucció, a recordar actes i instal·lacions
esdevingudes durant aquests 30 anys gràcies a una exposició, ja aprofundir en el
coneixement del Pavelló i la figura de Mies van der Rohe a través d'un simposi.

Acte inaugural
El Pavelló Mies van der Rohe celebra el 30 aniversari de la seva reconstrucció, reunint als
que han participat en ella i a l'adreça de la Fundació en aquests anys. Comptarem amb la
conferència de l'arquitecte catedràtic i professor emèrit, Fernando Ramos (membre de
l'equip que va dur a terme la reconstrucció) i del catedràtic i vicepresident de la Fundació,
Josep Maria Montaner. A continuació es realitzarà un homenatge a les persones que van fer
possible la reconstrucció del Pavelló, entre ells, el catedràtic emèrit Oriol Bohigas, el mateix
Fernando Ramos, l'arquitecte Cristian Cirici o Jordi Marquès responsable de Marbres
Marquès.
A les 21.00, tindrà lloc la inauguració de les Columnes Cristal·litzades, seguida d'un
espectacle de dansa a càrrec del ballarí Toni Mira. Tots dos actes, emmarcats en la part
més visual de l'esdeveniment, estan oberts al públic general.

Pavelló. espai obert
Del 2 al 5 de juny, la Fundació organitza unes jornades de portes obertes amb visites
comentades gratuïtes al Pavelló perquè els ciutadans de Barcelona, i especialment els veïns
més propers, tinguin l'oportunitat de gaudir i reconèixer amb la seva experiència el valor de
l'arquitectura com a lloc de producció artística i cultural, la vivència d'un espai tan singular,
que segur han vist o sentit esmentar tantes vegades, i potser no han visitat.

Activitats programades per a la celebració del 30 aniversari (juny-octubre 2016)







Instal·lació “Columnes Cristal·litzades” juny-octubre 2016
Espectacle de Dansa de Toni Mira 1 de juny de 2016 .
Sonar “Microtonal Wall” de Tristan Perich 16 al 18 de juny de 2016
Cicle de cinema (juny - octubre 2016)
Exposició 30 anys de la Reconstrucció del Pavelló (setembre - octubre 2016)
Simposi: MIES VAN DER ROHE – BARCELONA, 1929. Conferències i debats
sobre el Pavelló i Mies van der Rohe. 13, 14 i 15 d’octubre en el CaixaForum

Activitats realitzades




Dansa “El Secret de les Meduses” de Sabine Dahrendorf (23 al 26 de maig 2016)
Intervenció artística “AND / AS, HERE, PLACE, SET, THE, THEN” de Peter
Downsbrough (del 9 de març al 24 d’abril de 2016)
LOOP Festival “Not another Architecture FILM” de Albert Moya (27 al 30 de maig
2016)
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