La Fundació Mies van der Rohe presenta: ATLAS,
una recopilació de les 2881 obres nominades al EU Mies Award
L’ATLES d’Arquitectura Europea Contemporània reuneix per primera vegada la totalitat dels
projectes nominats al Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies
van de Rohe, des de la seva primera edició el 1988 fins la seva vint-i-quatrena el 2015.
2881 projectes que il·lustren un viatge a través de la multiplicitat i varietat d’arquitectures
que han anat configurant el territori europeu durant els últims 30 anys.
La publicació és l’últim projecte editorial de la Fundació Mies van der Rohe i combina
assaigs, fotos, dibuixos, gràfics, història i històries, a través dels quals es pot obtenir
una visió crítica del panorama arquitectònic europeu, seguint la pròpia configuració de la
Unió Europea a través dels canvis i reptes que ha hagut d’enfrontar en un món globalitzat.
Avui, transcorreguts 30 anys de la primera edició del Premi, el temps i la quantitat d'obres
nominades permeten observar i analitzar aquest conjunt d'imatges al gran ATLES de
l'arquitectura europea contemporània. Com a resultat d'aquest procés, persones
compromeses durant molts anys amb el Premi han estat convidades a escriure les seves
reflexions. Diane Gray i Dietmar Steiner expliquen la història del Premi i la seva evolució a
partir del seu compromís directe. "La gent necessita saber que les idees [darrere de cada
obra d'arquitectura] faciliten i enriqueixen el seu dia a dia" apunta Diane Gray, coordinadora
del Premi d'Arquitectura Contemporània Europea - Premi Mies van der Rohe de 1988 a
2013.
La configuració urbana a partir de l’espai públic és analitzada pel crític d’arquitectura Hans
Ibelings. Els arquitectes Zaida Muxí i Josep Maria Montaner han contribuït a l’ATLES amb
un article sobre habitatge col·lectiu. “Sorprèn que en aquestes 14 edicions s’hagin nominat
418 habitatges unifamiliars davant dels 251 exemples d’habitatge col·lectiu” destaquen els
arquitectes. Per altra banda, el doctor en geografia Francesc Muñoz aplica en el seu text
una visió territorial tenint en compte els canvis polítics, socials i geogràfics europeus.
L’ATLES d’Arquitectura Europea Contemporània és un projecte realitzat gràcies a
l’entusiasme i passió de centenars de professionals de l’arquitectura i de la crítica,
polítics, clients i ciutadans que conjuntament col·laboren per la millora de les condicions
de vida a Europa. ”És difícil no recordar l’emoció de l’alcalde de Szczecin i el seu equip al
rebre com a representants de la ciutat el Premi 2015, o la propietària de la Casa Luz al
veure premiada la seva contribució a què un petit poble extremeny vagi recuperant la seva
població” comenta Ivan Blasi coordinador del Premi d’Arquitectura Contemporània de la
Unió Europea- Premi Mies van der Rohe.

La publicació es presentarà el proper dilluns 14 de novembre a les 18:30h al Pavelló
Mies van der Rohe i contarà amb la presència de Daniel Mòdol, president de la Fundació
Mies van der Rohe, Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe i de les
editores de la publicació Celia Marín i Marina Romero, així com amb alguns dels autors dels
articles i persones vinculades a la trajectòria del Premi Mies van der Rohe.
L’ATLES d’Arquitectura Europea Contemporània està ja disponible a la venda a
shopmies.com.
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ATLES D’ARQUITECTURA EUROPEA CONTEMPORÀNIA
Amplia la informació:
•
Imatges ATLAS high-res: https://www.dropbox.com/sh/b5zphj346uh5m8w/AADmgAUvdRMreu_M-Y3K82ha?dl=0
•
Vídeo presentació ATLAS: https://vimeo.com/190987475
•
A la venda a shopmies.com: https://shopmies.com/es/inicio/117-atlas-premio-miesvan-der-rohe-.html
•
Presentació oficial de la publicació:
Dilluns 14 de novembre 2016 - 18.30h
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