31 de gener 2019, Barcelona
2019 és un any especial per a la Fundació Mies van der Rohe ja que coincideixen tres dates que la toquen
molt de prop: es compleixen 100 anys de la creació de la Bauhaus, en fa 50 que va morir Mies van der Rohe i
90 de la inauguració del Pavelló Alemany el 1929. A més, celebrem la 16a edició del Premi d’Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe. Cadascuna d’aquestes efemèrides tindrà
el seu reflex a la programació d’enguany.
En el context de la celebració del centenari de la Bauhaus, el mes de febrer hi haurà una instal·lació artística
que arriba des de Chicago i convida a activar noves mirades sobre l’arquitectura de les avantguardes, com ho
faran també més endavant el cicle de cinema de Pantalla Pavelló (juny - setembre), les activitats de la
Setmana d’Arquitectura (maig) o la intervenció de Michael Wesely a partir de la imatge que va registrar durant
12 mesos amb la seva càmera instal·lada al Pavelló (setembre).
Per celebrar el 90 aniversari de la construcció del Pavelló l’any 1929, es presenta la reedició del llibre "Mies
van der Rohe. El Pavelló de Barcelona", actualitzat amb noves reflexions dels qui van reconstruir-lo el 1986. I
el llegat de Mies van der Rohe, 50 anys després de la seva mort, serà tema d’un simposi al Pavelló (octubre).
A més aquest any té Premi: es celebra el Premi d’Arquitectura contemporània de la Unió Europea - Premi
Mies van der Rohe 2019, que gràcies al seu reconeixement i prestigi internacional, serveix de plataforma per
donar a conèixer la millor arquitectura d’Europa en àmbits, registres i contextos molt diversos. Es pot seguir el
procés del Premi amb l’actualització de l’arxiu consultable EUMiesaward.com i de l’App EUMiesAward i,
assistir a un seguit d’activitats al voltant de la cerimònia de lliurament del Premi (7 de maig): conferències,
debats, la presentació del catàleg i la inauguració de l’exposició itinerant que presenta tots els nominats que
tindrà una versió “de carrer” durant la Setmana d’Arquitectura.

La Fundació Mies van der Rohe presenta un ampli programa d’activitats que es duran a terme tant al Pavelló
Mies van der Rohe com a altres localitzacions amb la finalitat de promoure la cultura arquitectònica de base,
apropant als ciutadans aquesta obra simbòlica del moviment modern inspiradora per generacions
d’arquitectes, estimular la reflexió crítica i generar noves mirades sobre l’arquitectura.
El compromís amb la divulgació es plasma en les activitats educatives, el passi anual “Amic de la Fundació
Mies van der Rohe” i les jornades de portes obertes que celebrem per Santa Eulàlia, Sant Jordi, la Nit dels
Museus, el 48h Open House i la Mercè per donar a tothom l’oportunitat de conèixer el Pavelló Mies van der
Rohe. Aquestes activitats, especialment adreçades a públic local tenen molt bona acollida i representen el
20% dels visitants anuals al Pavelló. Amb el mateix compromís la Fundació impulsa i participa activament a la
Setmana d'Arquitectura de Barcelona, on el Pavelló serà un dels espais de trobada i difusió.
Les intervencions artístiques que la Fundació presenta enguany són: La instal·lació de llum i so “Geometry
of Light” en el marc de Llum Barcelona, la proposta artística de Sabine Marcelis i Side Gallery, la participació
al Sònar amb Lucrecia Dalt, la intervenció fotogràfica 1:100 i Re-enactment: Lilly Reich occupies the
Barcelona Pavilion, producte de la recerca de la beca Lilly Reich per a la igualtat en l’Arquitectura. Completen
la programació concerts, espectacles de dansa i cinema amb el cicle Pantalla Pavelló “Arquitectura, cinema i
Bauhaus” i la participació al cicle Per Amor a les Arts de la Filmoteca de Catalunya.
Pel que fa a publicacions i documentals, es presentaran el catàleg i curtmetratge de la intervenció artística
“Mies Missing Materiality” (Anna i Eugeni Bach 2017) i el catàleg de la intervenció “Fear of Columns” (Luis
Martínez Santa-María 2016), i el curtmetratge “Dona a contrallum” basat en la intervenció d’Enric Llorach. A
més, seguint l’objectiu de la difusió de la cultura arquitectònica, el documental "Mies on Scene: Barcelona en
dos actes", després d’haver-se presentat a festivals de tot el món, arribarà al gran públic televisiu per explicar
el que han representat la construcció i la reconstrucció del Pavelló.
Les exposicions tenen també el seu espai en el programa començant per l’exposició a l’ETSAB de les 383
obres nominades al Premi. L’exposició “Pavelló de reflexió” al Festival Concéntrico presentarà una
retrospectiva de les intervencions artístiques al Pavelló a partir del fons de la col·lecció de la Fundació.
L’exposició del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019 es
podrà visitar al Palau Victòria Eugènia durant tot el mes de maig, amb una versió als carrers dins la Setmana
d’Arquitectura de Barcelona, abans d’iniciar la seva itinerància dins i fora d’Europa (en l’anterior edició
195.000 persones la van visitar). A la tardor, fruit d’una col·laboració amb AxA es presentarà al Museu
Marítim de Barcelona l’exposició “Paisatges d’aigua” a partir del fons documental de l’arxiu del Premi
d’arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe.
En el camp de la recerca i el debat arquitectònic, destacar que el 27% dels visitants del Pavelló són
estudiants d’arreu del món. Enguany la Fundació participarà en el projecte europeu Artists in Architecture:
Re-Activating Modern European Houses amb Bozar i la Universitat de Nàpols. Es manté el conveni de
col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i la Tongji University de Shanghai en
virtut del qual l’ arxiu del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe
és base per a la recerca acadèmica. Com a membre de la Future Architecture Platform la Fundació és part
activa de la primera plataforma paneuropea de museus, festivals i productors d’arquitectura, que apropa les
idees sobre el futur de les ciutats i l’arquitectura al públic en general. I a l’octubre s’obrirà la convocatòria per
a la propera edició del Young Talent Architecture Award 2020 organitzat per la Fundació Mies van der Rohe
amb el suport de Creative Europe com a extensió del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió
Europea – Premi Mies van der Rohe en col·laboració amb l’Associació Europea d’Educació Arquitectònica
(EAAE) i el Consell d’Arquitectes d’Europa (ACE-CAE).
La programació de la Fundació és oberta i permet que s’incorporin noves activitats en el transcurs de l’any
que es comuniquen a través de la seva agenda, xarxes i el seu butlletí al què tothom pot subscriure’s
(https://mies.link/Newsletter).

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
dur 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.

Més material i imatges: https://mies.link/Programa2019
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Programa 2019
Febrer
Portes obertes: Santa Eulàlia
Diumenge 10 s’obre l’accés superior per transitar el Pavelló de la manera com es va pensar el 1929 i no
només estar-hi sinó creuar-lo. Visites guiades gratuïtes per gaudir i comprendre millor aquesta obra mestra
de l’arquitectura moderna a les 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30. Al vespre intervenció artística de
llum.
Intervenció artística: “Geometry of Light”, Luftwerk & Iker Gil -Llum Barcelona *
Del 10 al 17 de febrer - Inauguració dissabte 9
Geometry of Light és una intervenció que genera una experiència global immersiva concebuda com una lent
contemporània per al Pavelló Mies van der Rohe. La confluència dels elements de llum i so unifica i
desvincula l’espai físic i perceptual en una nova i alterada percepció i interpretació del Pavelló Mies van der
Rohe.
Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019: el dimecres
13 es farà l’anunci de les 5 obres finalistes que visitarà el jurat abans de pendre la decisió final en la seva
segona reunió.
Març
Publicació: Presentació del curtmetratge i la publicació “Mies Missing Materiality”, basats en la intervenció
artística d’Anna i Eugeni Bach.
Un curtmetratge d’Adrià Goula ens convida a reviure la transformació que va suposar la desmaterialització i
rematerialització del Pavelló amb la intervenció artística d’Anna i Eugeni Bach.
Una publicació que s’afegeix a la col·lecció de catàlegs de les principals intervencions que al llarg dels anys
hi ha hagut al Pavelló.
Pavelló de música: Sonates per piano preparat de John Cage, Lluïsa Espigolé - Barcelona Obertura
Dijous 7 a les 20.30h, en el marc del Barcelona Obertura Spring Festival, el Pavelló acull la interpretació
d’obres d’una de les figures principals de l’avantguarda musical del segle XX interpretades per la pianista
Lluïsa Espigolé.
Exposició de les 383 obres nominades al Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea –
Premi Mies van der Rohe 2019, a l’ETSAB.
Totes les obres que han participat a l’edició d’aquest any del Premi a l’abast dels estudiants, del professorat i
els visitants a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Abril
Portes obertes: Sant Jordi, Pavelló de lectura
El dia 23, accessos oberts al Pavelló amb la proposta als visitants de gaudir de la lectura en aquest espai,
conèixer les publicacions disponibles a la llibreria del Pavelló i les que han estat editades per la pròpia
Fundació.
Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019: Anunci dels
guanyadors. Es donaran a conèixer les obres guardonades segons el veredicte del jurat: la guanyadora del
Premi i l’Arquitecte Emergent.
Exposició: “Pavelló de reflexió”- Festival Concéntrico
El dia 26 s’inaugura una exposició retrospectiva que mostra imatges i vídeos de les intervencions artístiques
que s’han fet al Pavelló a partir del fons de la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe es presentarà al
Festival Concéntrico de Logronyo fins a l’1 de maig.

Maig
Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019: Cerimònia
d’entrega, simposi i publicació.
El 7 de maig és l’Architecture Day, un dia al voltant del Premi que reuneix i persones interessades per
l’arquitectura d’arreu per participar al simposi, la presentació del catàleg, l’exposició o la cerimònia d’entrega del
Premi.
Exposició: Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019 al
Palau Victoria Eugènia + carrers
L’exposició que presenta, a partir del dia 7, les imatges, vídeos i maquetes de les obres seleccionades al
Premi tindrà com a seu el Palau Victòria Eugènia, però s’acostarà als ciutadans a través de presentacions als
carrers de Barcelona.
Exposició: “Tiny Bauhaus” – DZT
Dimecres 8: Un projecte per celebrar el centenari Bauhaus, un cubicle de 8 m2 de plàstic reciclat imprès en
3D amb una tecnologia innovadora i sostenible que presenta el món Bauhaus al seu interior.
Intervenció artística:“Triadischesballett” – DZT
Dimecres 8: Una al·lusió al ballet emblemàtic de la Bauhaus amb què Schlemmer va trencar amb les
convencions per tal d’explorar la relació entre el cos i l’espai amb noves formes, amb el Pavelló Mies van der
Rohe com a escenari.
Setmana d’Arquitectura de Barcelona: Un ampli ventall d’activitats relacionades amb la divulgació de
l’arquitectura i la ciutat *
La Fundació Mies van der Rohe és impulsora, juntament amb L’Ajuntament de Barcelona i el COAC de la
Setmana d’Arquitectura que tindrà lloc del 9 al 19 de maig a Barcelona. El Pavelló Mies van der Rohe en serà
espai de trobada i difusió.
Debats al Pavelló: Future Architecture Platform
Es presentaran les iniciatives seleccionades entre les presentades a la Matchmaking Conference a Ljubljana
de la Future Architecture Platform.
Debats al Pavelló: Artists in Architecture, - Bozar – Unina
Una sèrie de residències d’artistes a cases singulars ja sigui perquè han estat construïdes pels arquitectes
més avantguardistes del seu temps o transitades per alguns dels testimonis privilegiats de l’efervescència
intel·lectual d’Europa en diversos moments de la seva història.
Portes Obertes: Nit dels Museus
La Fundació Mies van der Rohe s’afegeix, el dissabte 18, a la iniciativa europea de la Nit dels Museus en què
els museus obren gratuïtament i fora de l’horari habitual, el Pavelló Mies van der Rohe tindrà portes obertes i
accés gratuït de 19 h a 1 h.
Intervenció artística: Dansa -Institut del Teatre
En el marc de la nit dels Museus, el dia 18, els estudiants de l’Institut del Teatre oferiran una peça de dansa
contemporània pensada especialment per l’espai del Pavelló.
Publicació: Presentació de la reedició de “Mies van der Rohe. El Pabellón de Barcelona.” **
Per celebrar el 90 aniversari de la construcció el 1929 del Pavelló es presenta la reedició del llibre "Mies van
der Rohe. El Pavelló de Barcelona", actualitzat amb noves reflexions dels qui van reconstruir-lo el 1986
Juny
Pantalla Pavelló: Arquitectura, Cinema i Bauhaus*
Dilluns 3: Pantalla Pavelló’ és el cicle de cinema projectat directament al travertí que s’endinsa en la relació
entre l’espai construït, els seus límits i les seves fronteres, i els habitants que hi resideixen, i com aquesta
relació s’accentua i revela en la seva màxima expressió. Aquest any, dedicat a la Bauhaus.

Intervenció artística: Sabine Marcelis - Side Gallery
Una nova intervenció site specific, pensada pel Pavelló i presentada al Pavelló amb la voluntat de fomentarne noves mirades i relectures
Juliol
Pantalla Pavelló: Arquitectura, Cinema i Bauhaus*
Dilluns 1 i dilluns 29
Intervenció artística: Lucrecia Dalt – Sónar
Una recerca sonora de la natura material i les proporcions d’aquesta icona de l’arquitectura moderna que se
suma a la sèrie de peces sonores presentades al Sónar+D.
Setembre
Pantalla Pavelló: Arquitectura, Cinema i Bauhaus*
Dilluns dia 2
Pavelló de Música: Concert.
Un any més la Fundació Mies van der Rohe ofereix un concert en col·laboració amb la Fundació Goethe, com
sempre una magnífica ocasió de gaudir de la música en aquest espai que la fa especial.
Portes obertes: La Mercè, tallers familiars
El cap de setmana del 21 i el 22 , a més de les portes obertes, en aquesta ocasió convidem a participar als
tallers de construccions amb Kapla, per algunes ja s’ha convertit en cita obligada per passar un matí divertit
en família.
Intervenció artística: “1:100”, Michael Wesely - Goethe Institut - Barcelona Gallery Weekend/SWAB *
Una càmera fotogràfica muntada per l'artista des del setembre de 2017 fins al setembre de 2018 a l'interior
del Pavelló, va registrar en el transcurs d’un any sencer. El resultat és una imatge fotogràfica única. Tot el
que es mou i és fugaç ja no hi és.
Un homenatge als 100 any de la Bauhaus i del que va deixar-nos.
Octubre
Debats al Pavelló: “Ludwig Mies van der Rohe 1969-2019” ***
El llegat de Mies van der Rohe 50 anys després de la mort de l’arquitecte a debat amb els experts.
Exposició: “Paisatges d’aigua” a partir de l’arxiu del Premi - AxA i Museu Marítim.
Una mirada a aquelles arquitectures fetes aprop de ribes i costes que al llarg de les seves edicions el Premi
d’arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe ha incorporat al seu fons
documental.
Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe: Obertura de la
convocatòria del Young Talent Architecture Award 2020, que premia els talents més joves a través dels
millors projectes de final de carrera.
Novembre
Documental: “Dona a Contrallum”, Albert Badia i 15-L basat en la intervenció artística d’Enric Llorach -Loop
Barcelona
Un curtmetratge en blanc i negre que parteix de l’espectacle de dansa en què a partir de la composició de
Fèlix Pastor la ballarina Sonia Fernández assajà la visita d’una dona al pavelló alemany de Mies van der
Rohe,
Desembre
Intervenció artística: “Re-enactment: Lilly Reich’s work occupies the Barcelona Pavilion”, Laura Martínez de
Guereñu – Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura*
Una intervenció al Pavelló producte de la recerca de la beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura

Centenari Bauhaus
Aquest any es celebra el centenari de la Bauhaus, l’escola alemanya que transformà l’art i l’estètica a
Europa i definí els principis moderns, materialitzats al pavelló alemany de Lilly Reich i Ludwig Mies
van der Rohe, qui en fou l’últim director.
La Bauhaus va ser la pedra de toc de la modernitat. Una escola d'art revolucionària fundada per Walter
Gropius a Weimar el 1919 que, molt més enllà de la formació en sí, va generar un nou pensament sobre l’art i
els materials i el seu paper en els oficis i els usos de la vida quotidiana. Va posar la creativitat al servei de
l’ús, abandonant l’ornamentació i prioritzant la funcionalitat en tots els gèneres artístics: arquitectura,
interiorisme, teatre, dansa, moda...
Tot i que l'escola es va tancar alguns anys abans de l’inici de la Segona Guerra Mundial, l'esperit es va
mantenir viu, i va generar un llenguatge visual internacional basat en l'abstracció, la forma simplificada i la
bellesa d'aquesta nova visió fresca i diferent.
El 1930 Ludwig Mies van der Rohe es va convertir en el seu director i Lilly Reich va assumir el control del nou
departament de disseny d’interiors, només dos anys abans de l'acabament de l'escola (1933), sota el pes de
les circumstàncies polítiques.
Cent anys després, l’escola Bauhaus és considerada la institució que més influència tingué en la formació del
moviment modern del que el Pavelló Mies van der Rohe és un referent en l’actualitat.
La cadira Barcelona que Mies van der Rohe i Lilly Reich van dissenyar especialment per al Pavelló també ha
esdevingut una icona del disseny modern.

Notes a partir de l’article ‘Mies, Barcelona and the Bauhaus’ de Laura Martínez de Guereñu - editorial
Tenov (resum i traducció lliure)
Ludwig Mies van der Rohe fou el tercer i darrer director de la Bauhaus. Sembla que una de les històries que
més li agradava explicar a l’Escola tenia a veure amb la construcció del Pavelló de Barcelona. Mies explicava
orgullós com s’havia quedat despert tota la nit abans de la inauguració, col·locant personalment els vidres i
netejant els ‘milions de ditades’, just a temps per a la inauguració.
Algunes fonts apunten que Mies van der Rohe hauria pogut ser nomenat director de la Bauhaus abans, el
1928, però que justament va declinar a causa de l’encàrrec que tenia del seu govern de dissenyar tots els
espais expositius d’Alemanya a l’Exposició Internacional de Barcelona, i entre ells el Pavelló. De fet, també
Lilly Reich va renunciar a dirigir una altra escola de disseny, l’Institut de la Moda de Munich ‘perquè’ -va
escriure- ‘ella i en Mies van der Rohe tenien l’encàrrec de construir tota la secció alemanya de l’exposició de
Barcelona’.
L’escola d’art, disseny i arquitectura més innovadora d’Alemanya durant la República de Weimar, fundada el
1919, va celebrar el seu desè aniversari mostrant els treballs produïts a l’Escola en un seguit d’exposicions,
tant les peces d’art experimental com els objectes dissenyats per a la producció industrial. I a l’Exposició
Internacional de Barcelona del 1929, precisament, la Bauhaus hi va ser present com a una indústria que
oferia els seus productes al mercat. Una més entre les 350 empreses alemanyes que havien jugat un paper
actiu en la reconstrucció d’Alemanya després de la seva derrota en la Primera Guerra Mundial.
D’aquesta manera, participant en la primera gran exposició internacional a la que Alemanya era convidada
després de la guerra, la Bauhaus validava la idea original del seu fundador Walter Gropius on convergien l’art
i el disseny d’objectes per a la producció industrial. En aquell moment l’Escola ja tenia dissenys de quatre
dels seus tallers (teixits, fusteria, metall i paper pintat) en producció industrial.

A la secció tèxtil (Palau de l’Art Tèxtil - avui transformat en Pavelló 2 del recinte de Montjuïc de Fira de
Barcelona) els productes de la Bauhaus que es van exposar foren teixits per a cortines, tapisseries per a
sofàs i tapissos per a parets, molt probablement triades per la Gunta Stözl, l’Annie Albers i el Ludwig Grote.
A la secció de joguines (Palau d’Arts Industrials i Aplicades – enderrocat, ubicat on es va construir després el
Palau Municipal d’Esports del c/ Lleida, avui Barcelona Teatre Musical) es van exposar peces dels tallers de
fusteria i metalls de la Bauhaus, com el joc de vaixells dissenyat per l’Alma Buscher que encara avui es
comercialitza.
A la secció d’arts gràfiques (Palau d’Arts Gràfiques - avui Museu d’Arqueologia de Catalunya) es van mostrar
dissenys del taller de papers pintats de la Bauhaus, que havia evolucionat des de l’original taller d’art mural i
fou el primer en entrar en producció industrial. I justament fou el que entrà en declivi quan Mies van der Rohe
va ser anomenat director el 1930, perquè el considerava ‘arquitectònicament deshonest’ com a tractament
de superfícies.
Arquitectes vinculats a la Bauhaus i a les avantguardes arquitectòniques van venir a Barcelona en aquelles
dates. El mestre de Mies van der Rohe i de Gropius, Peter Behrens, precursor en la creació de vincles entre
el disseny i la industria, va visitar l’Exposició Internacional de Barcelona, i el propi Mies més endavant
explicaria satisfet com va aconseguir el reconeixement del seu mestre gràcies al Pavelló de Barcelona.
Artistes i professors de la Bauhaus com Josef i Anni Albers van visitar l’Exposició Internacional de Barcelona i
el Pavelló de Barcelona, i la influència va deixar petja en les seves produccions artístiques posteriors.

