Coincidint amb el naixement de Ludwig Mies van der Rohe, la Fundació
Mies proposa recursos online per gaudir de la millor arquitectura

Tot i que el Pavelló està temporalment tancat, la Fundació Mies van der Rohe continua
inspirant al seu públic. Durant aquests dies d’estar a casa, des de la Fundació es proposen un
seguit de recursos online per visitar i saber més sobre el Pavelló Mies van der Rohe, el seu
arquitecte, que avui compliria 134 anys, o les més de 3.600 obres nominades a l’EU Mies
Award que et permetran perdre’t virtualment per Europa a través de diferents arxius i
aplicacions:
EU MIES AWARD APP
L’App de l’EU Mies Award proposa un viatge sense sortir de casa, visitant virtualment totes les
obres nominades al Premi d'arquitectura contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van
der Rohe des de la primera edició el 1988 fins a la darrera. Un total de 3.618 obres repartides
per tot Europa i de tipologies tan diferents com educació, sanitat, oficines, instal·lacions
esportives, habitatges col·lectives, culturals o comercials.
L'aplicació EU Mies Award permet guardar les obres preferides i llegir informació sobre
cadascuna d'elles. Disponible per Android i iOS.
ARXIU DE L'EUMIESAWARD
També és públic i gratuït l'arxiu online del Premi, on es poden trobar totes les obres nominades
de totes les edicions que ha tingut l'EU Mies Award. Totes les obres van acompanyades de
fotografies, plànols, detalls i textos creats pels propis arquitectes.
- Arxiu Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der
Rohe: (https://www.miesarch.com/archive).
- Arxiu Young Talent Architecture Award: Extensió de l’EU Mies Award que reconeix els
joves talents (http://ytaa.miesbcn.com/archive).

TOUR VIRTUAL DEL PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE
A més, el Pavelló Mies van der Rohe es pot visitar virtualment. El tour 3D interactiu del
Pavelló, que incorpora informació i plànols de l'edifici per a la seva millor interpretació, està
accessible directament a la pàgina web de la Fundació. http://miesbcn.com/ca/elpavello/visitavirtual/
CONCURS DE FOTOGRAFIA
Ara és un bon moment per revisar l’arxiu personal de fotos d’arquitectura, retocar-les i participar
en el concurs compartint les millors imatges.
Només cal pujar-les a facebook, instagram, instagram stories o twitter:
– les millors fotos del Pavelló Mies van der Rohe amb els hashtags #miesbcn i #MiesatHome;
– qualsevol obra de l’EU Mies Award visitada amb el hashtag #EUMiesAwardatHome;
Els premis:
1r premi: ATLAS d’Arquitectura Contemporània;
2n premi: Rollerball;
3r premi: Tote bag Less is More
El concurs es tanca el 15 d'abril i els guanyadors s'anunciaran a les xarxes socials l’endemà.
DOCUMENTAL “Mies On Scene”
Pels amants del cinema i l'arquitectura és el moment perfecte per a gaudir de "Mies On Scene.
Barcelona en dos actes" co-produït per la Fundació Mies van der Rohe i Nihao Films. Un
documental que immergeix en la reflexió sobre la capacitat transformadora de l’art, la percepció
emocional de l’espai i el concepte d’obra mestra del Pavelló.
Disponible a:
Filmin: http://mies.link/Filmin_miesonscene
Vimeo: http://mies.link/Vimeo_miesonscene
Kanopy: http://mies.link/Kanopy_miesonscene
ARXIU AUDIOVISUAL
La Fundació Mies van der Rohe compta amb un arxiu audiovisual on es recullen vídeos
d’algunes de les intervencions artístiques més rellevants que s’han dut a terme durant els últims
anys al Pavelló, debats i entrevistes a guanyadors de l’EU Mies Award i documents sobre obres
finalistes de diverses edicions que permeten revisitar i descobrir-ne moltes d’elles:
https://vimeo.com/fundaciomies
https://vimeo.com/eumiesaward

SHOPMIES
També és un bon moment per llegir i ampliar la col·lecció de llibres d’arquitectura a través de la
botiga online del Pavelló que, durant aquests dies de confinament, ofereix un 20% de
descompte en tots els articles. A shopmies.com/ca/ hi ha una selecció de les millors
publicacions sobre Ludwig Mies van der Rohe i altres referents de l’arquitectura moderna i
contemporània.
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