"ARQUITECTURES ARRAN D’AIGUA "
Una capbussada a l'Arxiu del Premi d’Arquitectura contemporània de la Unió Europea Premi Mies van der Rohe que aborda la regeneració de les ciutats europees a través dels
seus waterfronts
31/10/19 – 12/01/20
Museu Marítim de Barcelona
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Barcelona, 30 d'octubre de 2019.La Fundació Mies van der Rohe en col·laboració amb Arquitectes per l'Arquitectura (AxA)
inauguren avui al Museu Marítim de Barcelona l'exposició "Arquitectures arran d’aigua"
dedicada als waterfronts i a les arquitectures situades en zones urbanes vora l’aigua, espais
que en els últims trenta anys han experimentat importants processos de regeneració urbana
derivats de la reubicació d’activitats tradicionals com les portuàries i industrials, redissenyant en
molts casos la forma i les funcions de la ciutat arran d'aigua.
L'exposició ha estat comissariada per Francesc Muñoz, doctor en Geografia urbana i director
de l'Observatori de la Urbanització (UAB), que ha aportat la seva relectura de la informació de
l'arxiu del Premi, tal com ja ho va fer a l’ ATLAS d’Arquitectura Europea Contemporània (2016) i
a partir de la seva investigació sobre la transformació dels fronts d'aigua i l'efecte de la
urbanalització, un terme encunyat per ell; i per Ivan Blasi i Anna Sala Giralt - Fundació Mies
van der Rohe.
L' exposició es desenvolupa a partir de 68 obres pertanyents a l'Arxiu del Premi
d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe (EU Mies
Award) i ens narra amb imatges, audiovisuals i maquetes les particulars històries d'aquestes
arquitectures que construeixen nous espais de relació amb l’aigua de ciutats com París,
Copenhaguen, Madrid, Lisboa, Oslo, Donostia o Barcelona.

L'arxiu de l’EU Mies Award actualment compta amb una selecció de 3.618 obres i més de 500
maquetes originals. Es tracta d'una recopilació única que permet investigar, analitzar i explicar
els principals fenòmens de canvi en l'arquitectura europea a través de diferents lectures, i
generar publicacions com l’ATLAS o exposicions com la que es presenta al Museu Marítim, o
"Spanish Architectures. Crónica desde Europa" que va ser exposada l'any passat a Madrid.
Entre les 68 obres seleccionades a "Arquitectures arran d’aigua" hi ha 4 guanyadores de l’EU
Mies Award: la Biblioteca Nacional de França de Dominique Perrault architecte (1996-París), el
Kursaal de Rafael Moneo (2001 – Donostia), l’Òpera i Ballet Nacional de Noruega de Snohetta
(2009 – Oslo) i Harpa, auditori i centre de congressos de Henning Larsen Architects, Studio
Olafur i Eliasson Batteríid architects (2013 – Reykjavík).
Una selecció que dóna testimoni de com la transformació dels waterfronts ha estat fonamental
tant en grans metròpolis com en petits nuclis urbans. Més enllà d'aquesta selecció d'obres
exposades, tant a l'arxiu online (eumiesaward.com) com en l'ATLAS i l'App, el total de les obres
que constitueixen l'arxiu queda obert a múltiples mirades. Amb motiu d'aquesta exposició, s'ha
creat a l’App l'apartat "Arquitectures arran d’aigua" per estimular la visita a les obres
exposades.
En paraules dels comissaris:
"Aquesta exposició és una oportunitat per conèixer una selecció d'arquitectures de l'arxiu del
Premi d'arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, que
comparteixen una ubicació a la vora de l’aigua. Cadascuna d’elles desenvolupa una estratègia
única per afrontar els reptes de construir ciutat a través de la transformació d'aquests espais. "
Ivan Blasi i Anna Sala - Fundació Mies van der Rohe
“Aquests espais urbans arran d’aigua, fragments de ciutat en el límit, i ocupats tradicionalment
per activitats portuàries, productives o industrials, han estat objecte de regeneració urbana que
ha canviat no només la forma i funcions del front marítim o fluvial, sinó, en realitat, la imatge i la
fisonomia de la pròpia ciutat.”
Francesc Muñoz

L'exposició va acompanyada d'un catàleg
ciutats que analitzen les transformacions
Lisboa, Rotterdam, Marslla, Copenhagen
intervencions d'alta qualitat arquitectònica
urbans.

que recull diferents escrits d'experts d'aquestes
viscudes per Barcelona, París, Oslo, Reykjavík,
i Amsterdam, ciutats on convergeixen diverses
que han aconseguit reorientar aquests canvis

Totes aquestes obres són accessibles a través de l'App EUmiesaward, disponible de forma
gratuïta per iOS i Android que permet localitzar les obres nominades i accedir a la seva
informació.
Organitzadors
L' exposició "Arquitectures arran d’aigua" està organitzada per la Fundació Mies van der Rohe i
Arquitectes per l'Arquitectura AxA, amb el suport del Museu Marítim de Barcelona, la Diputació
de Barcelona i el Ministeri de Foment. Col·laboren en l'exposició USM, Viabizzuno i la
cooperativa d'arquitectes Jordi Capell i el patrocini de Calaf Constructora i Vbospagna.

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 dur a terme la reconstrucció del Pavelló alemany, dissenyat per Ludwig Mies
van der Rohe i Lilly Reich per a l' exposició Barcelona Internacional del 1929.
A més d'atendre la conservació i el coneixement del Pavelló Mies van der Rohe, la Fundació
promou el debat, la divulgació i la sensibilització sobre l'arquitectura contemporània i
l'urbanisme. També promou l'estudi de l'obra de Ludwig Mies van der Rohe i del moviment
modern. D'acord amb la seva finalitat, la Fundació duu a terme diferents activitats com premis,
congressos, conferències, exposicions, tallers i instal·lacions.
Destaca entre aquests programes, l'organització, juntament amb la Comissió Europea, dels
Premis d'arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premis Mies van der Rohe per a
detectar i donar a conèixer la millor arquitectura europea.
Arquitectes per l'arquitectura- AxA
L'Associació arquitectes per l'arquitectura neix el 2011 sota la iniciativa d'un grup d'arquitectes
que comparteixen una sèrie d'inquietuds i interessos comuns i que creuen en l’arquitectura com
a eina de progrés i com a reflex cultural fidel de la societat que la fa possible.
La voluntat de l'Associació és destacar els valors passats, presents i futurs de l 'arquitectura,
valorant l'interès que ha despertat històricament a Catalunya, i es constitueix com una
plataforma d'opinió i acció amb la voluntat d’acollir a tots aquells arquitectes compromesos amb
les següents idees fundacionals: l'arquitectura entesa com un bé d'interès comú; l’arquitectura
entesa com un fet cultural; l’arquitectura i la seva relació amb el món del coneixement i la
docència; i l’arquitectura i la seva problemàtica professional.

Museu Marítim de Barcelona
El Museu Marítim de Barcelona (MMB), creat el 1936, és un equipament públic dedicat a la
divulgació de la cultura marítima i, en especial, a la conservació, preservació i difusió del
patrimoni cultural marítim de Catalunya. L’MMB es troba molt arrelat a la ciutat de Barcelona,
tant per la seva pròpia història com per l’edifici que l’acull: el conjunt monumental de les
Drassanes Reials de Barcelona, que té més de set
segles d’història.

El museu ofereix exposicions temporals i permanents, un programa educatiu i activitats
dedicades a tots els públics. La seva col·lecció inclou més de 426.500 registres dedicats a la
cultura marítima, una biblioteca del museu especialitzada en cultura i història marítima (28.000
volums, 150 publicacions i 250 models de naus), una botiga especialitzada i un restaurant.

DESCARREGA TOT EL MATERIAL SOBRE L’EXPOSICIÓ A: https://Mies.link/PressKit_

EXPOSICIÓ:
Dates: del 31 d'octubre al 12 de gener de 2020
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00 h a 20.00 h (accés fins a les 19.00 h)
Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener. Els dies 24 i 31 de desembre, el Museu
tanca a les 3 de la tarda
Entrada gratuïta
Seu: Museu Marítim de Barcelona (veure mapa)
Adreça: Avda. de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona
INAUGURACIÓ:
Dimecres, 30 d'octubre
18.30 h- Taula rodona moderada per Anna Sala (Fundació Mies van der Rohe) en la què
participen: Francesc Muñoz, director de l'Observatori de la urbanització (UAB), Francis
Rambert, cap del Departament de creació arquitectònica a la Cité de l'Architecture et du
Patrimoine i Elías Torres, arquitecte coautor de l'esplanada del Fòrum 2004 i planta
fotovoltaica, finalista de la EU Mies Award 2005.
19:30h - presentació i inauguració de l'exposició

Més informació sobre el projecte a: https://mies.link/Expo_ArrandAigua
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