La Fundació Mies van der Rohe presenta el seu últim projecte editorial:
‘MIES VAN DER ROHE – BARCELONA 1929’

PUBLICACIÓ ‘MIES VAN DER ROHE – BARCELONA 1929’
La Fundació Mies van der Rohe va presentar el passat 19 de desembre, en un acte celebrat al Pavelló
Mies van der Rohe, el seu últim projecte editorial juntament amb Tenov Books: ‘Mies van der Rohe –
Barcelona 1929’, una obra amb voluntat de convertir-se en obra de referència.
Aquest llibre presenta textos i imatges inèdites del pavelló, que completen les visions d'experts miesians
internacionalment reconeguts. Aquestes reflexions filosòfiques sobre el Pavelló original i la reconstrucció
aporten noves eines per analitzar el patrimoni arquitectònic i l'edifici real a Barcelona.
La publicació, que reuneix els articles derivats de les ponències presentades al Simposi sobre la figura
de Mies van der Rohe i el Pavelló alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929, realitzat
amb motiu del trentè aniversari de la reconstrucció del Pavelló de Barcelona, desperta i reviu l'interès
sobre la construcció més influent del segle XX.
Encara que el Pavelló ha estat esmentat en innombrables llibres, cap altre estudi crític proporciona una
visió general comparable del treball de Mies a Barcelona.

Durant la presentació vam poder escoltar algunes de les veus expertes que han fet possible aquesta
publicació.
"Puc dir amb tota sinceritat que aquest llibre s'ha realitzat, per a mi, amb els millors editors del moment:
Tenov Books” va comentar Juan José Lahuerta, Doctor arquitecte i comissari del Simposi.
"Ha estat un privilegi per a nosaltres col·laborar en l'edició d'aquest llibre. El treball de recopilació de les
actes originals del simposi ha anat molt més enllà per la riquesa del material. Hem aconseguit una
publicació que s'adapta a la cultura visual del present" Joana Teixidor de l'editorial Tenov Books.
"L'editorial ha portat l'edició del llibre a un nivell d'excel·lència al que no estem acostumats" va apuntar
Laura Martínez de Guereñu, Doctora arquitecta i Màster en Design Studies a Harvard University,
Cambridge i participant del simposi i experta en Mies van der Rohe i la seva obra.
"La Fundació Mies van der Rohe ha exercit i continua exercint el paper de centre viu de documentació,
per la qual cosa estem molt contents de presentar aquesta publicació, una contribució per a una millor
comprensió del context històric i cultural de la Barcelona i l'Alemanya de 1929. Una contribució al
coneixement creixent del manifest arquitectònic que el Pavelló de Barcelona va ser, i és" Anna Ramos,
directora de la Fundació Mies van der Rohe.
També durant l'acte van participar el Sr. Proffe, Cònsol d'Alemanya a Barcelona, a més del Sr. Dietrich
Neumann, professor d'Història de l'Art i de l'Arquitectura en Brown University. Providence, un dels
ponents del simposi i expert en Mies van der Rohe i la seva obra, que va participar juntament amb Laura
Martínez de Guereñu en un diàleg obert sobre la publicació.

Sobre el Simposi ‘Mies van der Rohe – Barcelona 1929’
Amb motiu de la celebració dels 30 anys de la reconstrucció del Pavelló de Barcelona, la Fundació
Mies van der Rohe va organitzar sota el comissariat de Juan José Lahuerta i la coordinació de Celia
Marín, un simposi sobre la figura de Mies van der Rohe i el Pavelló Alemany en l'Exposició Internacional
de 1929 que va tenir lloc els dies 13, 14 i 15 d'octubre de 2016 al Caixaforum de Barcelona.
Per a aquest acte es van convocar a Barcelona a un conjunt d'experts en Mies van der Rohe, la seva
obra i en concret el Pavelló del que van presentar les seves últimes recerques.
Una sèrie de sessions i conferències que es van convertir en un punt de trobada per a discussions i
intercanvi de coneixements.
Consulta els participants del Simposi a: miesbcn.com/ca/projecte/symposium/

Fundació Mies van der Rohe
La Fundació Mies van der Rohe va ser creada en 1983 per l’Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu
inicial de reconstruir el pavelló alemany, dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) amb Lilly
Reich (1885- 1947), per a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929.
A més de conservar i difondre el coneixement sobre el Pavelló, la Fundació Mies van der Rohe fomenta
el debat i la sensibilització sobre temes relacionats amb l'arquitectura contemporània i l'urbanisme. La
Fundació organitza premis, congressos, conferències, exposicions, tallers i intervencions. Entre aquestes
activitats destaca l'organització del programa d'esdeveniments que inclou dansa, cinema, música, art i la
col·laboració amb altres institucions de la ciutat.
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