EL PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE ES POT
VISITAR VIRTUALMENT A TRAVÉS D'INTERNET

La Fundació Mies van der Rohe i CL3VER segellen un acord
per oferir visites virtuals en 3D del Pavelló Mies van der Rohe
Barcelona, 7 de març 2017 - La Fundació Mies van der Rohe ha signat un conveni amb
CL3VER, startup líder al sector de la visualització 3D amb seu a Barcelona, gràcies al qual
l’empresa proporcionarà a la Fundació amb models 3D per a web, mòbil i realitat virtual. El
3D té un gran valor per contextualitzar i avaluar un projecte arquitectònic ja que ofereix un
recorregut interpretatiu de l'espai complementari o alternatiu a la visita presencial.
Aquest acord, permetrà a ambdues organitzacions explotar les seves sinergies dins i fora del
món arquitectònic ajudant a divulgar el coneixement del Pavelló Mies van der Rohe.
El conveni obre també les portes a futures col·laboracions centrades al voltant de projectes
educatius, visites virtuals i aplicacions mòbils per ampliar l'experiència abans, durant i
després de la visita al Pavelló. "Poder comptar amb la tecnologia més avançada permet
dotar-nos de millors recursos interpretatius per donar a conèixer el valor cultural del Pavelló
Mies van der Rohe" comenta Anna A. Ramos Sanz, directora de la Fundacio Mies van der
Rohe.

El tour 3D interactiu del Pavelló, que incorpora informació i plànols de l'edifici per a la seva
millor interpretació, està ja accessible directament a la pàgina web de la Fundació.
http://miesbcn.com/ca/el-pavello/visitavirtual/ "CL3VER està encantat de col·laborar amb una de
les institucions més respectades del món de l’arquitectura. A més, tenim l'oportunitat de
treballar directament amb un dels edificis més influents de l'arquitectura moderna", afegeix
Viktor Nordstrom, CEO i Founder de la companyia.

Al juny de 2016, CL3VER va rebre el reconeixement a l'aplicació més innovadora per segon any
consecutiu al Congrés AIA de Filadèlfia, emès per Architosh. Els seus clients inclouen més de
la meitat dels 20 estudis d'arquitectura més importants del món.

Més informació:
• Link al tour virtual del Pavelló Mies van der Rohe:
http://miesbcn.com/ca/el-pavello/visitavirtual/
• Imatges de la visita virtual:
https://www.dropbox.com/sh/xzlz8bmjjfganry/AADgo_Zuqyqz3BmuuZGWDMsSa?dl=0
• Imatges de l’aplicació de realitat virtual al Pavelló Barcelona:
https://www.dropbox.com/sh/7t157tondzhg0zp/AAARWnfsZP_-VhcXNgBfMeswa?dl=0

Sobre la Fundació Mies van der Rohe
La Fundació Mies van der Rohe va ser creada el 1983 per l'Ajuntament de Barcelona, amb
l'objectiu inicial de portar a terme la reconstrucció del Pavelló Alemany, dissenyat per Ludwig
Mies van der Rohe i Lilly Reich per a l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929.
A més d'atendre la conservació i el coneixement del Pavelló Mies van der Rohe, la Fundació
impulsa el debat, la difusió i la sensibilització sobre temes d'arquitectura i urbanisme
contemporanis. Atenent als seus fins, la Fundació duu a terme diferents activitats com ara
premis, congressos, conferències, exposicions, tallers i instal·lacions.
Para més informació:
Fundació Mies van der Rohe - Press office
Miriam Giordano / Silvia Pujalte - Labóh
press@miesbcn.com
www.miesbcn.com
+34 93 319 26 64
+34 606 60 22 30

Sobre CL3VER
CL3VER és una de les startups més transgressores del sector BIM i visualització 3D per a
arquitectura, enginyeria i construcció i recentment s'ha associat amb Chaos Group, creadors de
la tecnologia de renderitzat guanyadora del premi de l'Acadèmia V-Ray. Al juny de 2017,
CL3VER llançarà el seu nou producte connectant V-Ray, el processador utilitzat actualment per
92 de les 100 firmes d'arquitectura més importants del món, amb la plataforma de presentació
interactiva 3D de CL3VER per imatges en temps real en qualsevol navegador o dispositiu
mòbil. Inscriu-te al programa beta de CL3VER. https://www.cl3ver.com/beta/
Per a més informació:
Carrer de la Diputació, 280, 08009- Barcelona
+ 34 933 28 41 67
info@cl3ver.com
www.cl3ver.com

