La Fundació Mies van der Rohe proposa un seguit d’activitats perquè
gaudeixis de la Setmana d’Arquitectura 2020 des de casa

Enguany, la Setmana d’Arquitectura, una iniciativa compartida impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació
Mies van der Rohe, amb la col·laboració de Barcelona Building Construmat i
ArquinFAD t'ofereix més de cent activitats pensades amb i per tots vosaltres.

Des de la Fundació Mies van der Rohe te’n proposem algunes d’elles:

En ressonància amb l'espai convidat de la Setmana d’Arquitectura que enguany és el
litoral de Barcelona et proposem l’exposició Arquitectures arran d’aigua en format
digital, juntament amb l’enregistrament de la taula rodona amb què es va presentar la
versió física de l’exposició, organitzada conjuntament amb Arquitectes x l’Arquitectura al
Museu Marítim de Barcelona, i amb ‘Idees arran d’aigua’, petxa-kutxa de les propostes
sobre el futur d’aquesta zona organitzat amb Barcelona Regional. L’exposició està
concebuda com a contribució, a partir del fons d’arxiu del Premi d’Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, al debat públic sobre els
reptes de l’arquitectura i l’urbanisme europeus.

En el mateix marc de l’EU Mies Award el 14 de maig farem públics tots els projectes de
final de carrera nominats en l’actual edició del Young Talent Architecture Award.
Enhorabona als joves talents!

També per contribuir al debat, en aquest cas sobre els reptes de la comunicació de
l’arquitectura contemporània, convidem a mitjans de comunicació de tota Europa i als qui
s’interessen per les maneres com es difon i divulga el coneixement sobre arquitectura a
la segona edició d’Architecture and the Media, enguany amb un ènfasi especial en els
mitjans audiovisuals.

Durant aquest dies no oblidem la intervenció Re-enactment: l’obra de Lilly Reich ocupa el
Pavelló de Barcelona (que t’espera al Pavelló i que podràs visitar així que reobrim):
podràs gaudir de nou material enregistrat durant la presentació de la intervenció o
produït expressament per la seva autora, Laura Martínez de Guereñu. Si t’interessa el
nostre programa d’intervencions artístiques, posarem a la teva disposició la presentació
d’Anna i Eugeni Bach de la seva intervenció al Pavelló "Mies Missing Materiality" i la
conferència de l’arquitecte i artista Ben Weir sobre la seva intervenció a la Casa Vilaró
de Sixte Illescas en el marc del programa europeu Artists in Architecture

Durant tota la Setmana d’Arquitectura podràs gaudir de descomptes i participar al
sorteig d’un lot de llibres d'arquitectura o guanyar algun dels premis si t'animes a
compartir una il·lustració o plànol teu i participar al concurs de dibuixos del Pavelló
Mies van der Rohe (també obert als dibuixos dels joves i els petits) o l'esbós que facis
d'alguna de les obres de l’EU Mies Award. Anima't a buscar amb l’App les que tinguis
més aprop i a donar-hi un cop d’ull en el moment que puguis arribar-t'hi.

Fes-te la teva versió de la Setmana d’Arquitectura!
Participa i comparteix-la a les xarxes amb #SetmanaArquitectura.

>> Tota la informació la trobaràs a: http://www.miesbcn.com

