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ARCHITECTURE & THE MEDIA
Conferència Europea d’Arquitectura i Mitjans de Comunicació
Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe

www.architectureandthemedia.com
11-14 de maig de 2020 en línia i en anglès
La Conferència Europea d'arquitectura i mitjans de comunicació es concep com
un espai per conèixer i intercanviar experiències sobre la difusió de l'arquitectura a través de
xerrades, debats i converses centrades en l'arquitectura i els mitjans de comunicació. Està
adreçat a periodistes, institucions culturals i organitzacions, professionals de la comunicació,
arquitectes i amants de l'arquitectura.
Architecture & the Media se centra en l'arquitectura percebuda com a cultura i difusió tant
dels valors fonamentals com dels temes més avantguardistes a través dels mitjans de
comunicació, tant en premsa d'interès general com en premsa especialitzada, impresa,
audiovisual o en línia.
Architecture & the Media 2020 parteix de l'èxit de la primera edició l’any 2018,
comissariada per Miriam Giordano i Ewa P. Porębska, i ara torna amb nous temes.
Juntament amb qüestions generals, l'esdeveniment se centrarà en la televisió, la ràdio i els
mitjans audiovisuals i aprofundirà en el tema transversal de la imatge arquitectònica.
L’espai originari d’aquest esdeveniment va ser el Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona
però l’actual situació extraordinària que limita viatjar i la possibilitat de celebrar actes
presencials, va empènyer a l'organització a traslladar la conferència als canals digitals de
la Fundació Mies van der Rohe.
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Architecture & the Media és organitzada per la Fundació Mies van der Rohe i Labóh
amb el suport de Creative Europe com a part del programa de divulgació del Premi
d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe
L'edició en línia d’enguany tindrà lloc durant la Setmana d’Arquitectura de Barcelona
2020 i serà comissariada per Miriam Giordano, experta en comunicació.
En paraules dels organitzadors:
“Els mitjans de comunicació evolucionen a un ritme continu i frenètic amb un creixement
molt fort dels mitjans de comunicació en línia, mentre que els tradicionals continuen resistint.
Com a destinataris de tota aquesta informació, tenim un paper essencial en l'elecció de com
desitgem informar-nos, però encara és difícil estar al cas sobre temes d’arquitectura – malgrat
el seu enorme efecte en la nostra vida quotidiana – a la televisió, ràdio i fins i tot en moltes
noves plataformes digitals. L’EU Mies Award difon els temes clau que influeixen la nostra
manera de conviure, a través d'exposicions, conferències i debats, visites, apps, webs i també,
amb aquest esdeveniment, reuneix persones que treballen en l'àmbit de la comunicació per
entendre com l'arquitectura podria estar més present en els mitjans de comunicació dirigits al
públic generalista, sense oblidar la tasca essencial desenvolupada pels mitjans especialitzats.
Aquesta segona edició d'Architecture & the Media, ens permetrà submergir-nos en aquesta
pregunta i en moltes altres amb alguns dels especialistes més interessants dels mitjans
audiovisuals”, explica Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe.
“A la primera edició d’Architecture & the Media vam tenir l'oportunitat de començar el debat
sobre allò de l’arquitectura que és atractiu per als periodistes del diaris i revistes
especialitzades. Aquest any volem aprofundir en la lògica editorial de les plataformes
audiovisuals i els mitjans de radiodifusió, reflexionant sobre el paper de la imatge en la
narració d'una obra arquitectònica. Hi ha tants temes interessants per profunditzar que estem
molt il·lusionats d’experimentar amb l'edició en línia d’enguany, que farà que l'esdeveniment
sigui accessible per a tots els professionals i apassionats de l’arquitectura i la comunicació”,
destaca Miriam Giordano, comissària d’Architecture & the Media.
“Aquesta conferència vol centrar-se en el paper de les plataformes audiovisuals i mitjans de
difusió de la cultura arquitectònica, i com aquests poden ajudar a l'arquitectura a acostar-se a
les necessitats reals de la societat. La nostra llarga experiència amb el Premi d'Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe i la prioritat que el
programa Creative Europe de la Comissió Europea dóna a la participació pública, ens han fet
coneixedors de l'important paper que tenen els tradicionals i nous mitjans per difondre la
cultura arquitectònica. Amb aquest esdeveniment volem impulsar el debat entre professionals
de diferents àmbits i facilitar l'intercanvi d'experiències d'arreu d'Europa”, explica Tamas
Szucs, director de cultura i creativitat (DG Educació, joventut, cultura i esport), de la
Comissió Europea.
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Què fa que l'arquitectura esdevingui seductora per als mitjans de comunicació?
-

Per què és un repte per a l'arquitectura guanyar visibilitat en la secció cultural d'una
plataforma de difusió? I en altres seccions com la de societat, la política i l'economia?
Per quins motius?
Quin paper tenen els mitjans de comunicació en despertar l’interès i afecte per part
del públic?
Com s’assoleix l’èxit en la col·laboració entre les institucions i els mitjans de
comunicació en la difusió de l'arquitectura?
Com poden els premis ajudar a incrementar l'interès per l'arquitectura
contemporània? Com poden millorar la comprensió d’aquesta? Com la poden acostar
a les necessitats reals de la societat?
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PROGRAMA
Conferència Europea Architecture & the Media 2020
Lloc: canals digitals de la Fundació Mies van der Rohe
https://www.youtube.com/user/FundacioMies
1 Conversa inaugural
8 Xerrades
2 Taules rodones
1 Taller
1 Conversa de clausura
11 de Maig:
17:00–18:00h En directe
Conversa inaugural “The role of the sources in the generation of the topics for
architecture journalism” amb Oliver Wainwright (crític d’arquitectura i disseny de
The Guardian, Londres).
Introduït i moderat per Ștefan Ghenciulescu (arquitecte i editor en cap de la
revista Zeppelin, Bucarest).
12 de Maig:
10:00 -11:00h
Xerrades de presentació sobre televisió, canals temàtics i plataformes de vídeo
online:
– Marco Brizzi (The Architecture Player , Florència)
– Núria Moliner (“Escala Humana”, RTVE, Madrid);
– Carolina Rosich (TV3, Barcelona);
– Adam Goss i RedMike (Spirit of Space, Milwaukee);
17:00–17:40h En directe
Taula rodona amb la participació de Marco Brizzi, Núria Moliner, Carolina
Rosich, Adam Goss i RedMike.
Moderada per Núria Moliner.
13 de Maig:
10:00 -11:00h
Xerrades de presentació sobre Ràdio, canals de podcasts i noves tendències:
– Pep Lluís Blázquez (“Perspectiva” a Catalunya Ràdio, Barcelona)
– Rūta Leitanaitė (“Need an Architect” a Knowledge Radio, Vilnius)
– Iñigo Picabea (“El Ojo Crítico” a RNE, Madrid)
– Andrew Tuck ( “The Urbanist” de Monocle, Londres)

Provença 318, pral 2a
08037 Barcelona
T +34 932 151 011
www.miesbcn.com
www.miesarch.com
FundacioMiesvanderRohe
FundacioMies
FundacioMies

17:00–17:40h En directe
Taula rodona amb la participació de Pep Lluís Blázquez, Rūta Leitanaitė, Andrew Tuck i
Iñigo Picabea.
Moderada per Rūta Leitanaitė.
14 de Maig:
11:00 – 12:30h En directe
Workshop: Copyright en les imatges arquitectòniques.
Per Enric Enrich (advocat, Barcelona)
17:00–18:00h En directe
Conversa de clausura amb Iwan Baan (fotògraf, Amsterdam).
“The role of images in telling the story of an architectural work”
Introduïda i moderada per Ewa P. Porębska (Redactora en cap d’Architekturamurator magazine, Polònia).

Contactes:
Fundació Mies van der Rohe – Oficina de premsa
Miriam Giordano / Labóh
e-mail: press@miesbcn.com
Tel.: +34 933 192 664 / +34 606 602 230
Més informació:
www.architectureandthemedia.com
www.miesbcn.com
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
www.eumiesaward.com
Xarxes socials:
@Arch_theMedia (Twitter)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative (Twitter) @creative.eu (Instagram)
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
#ArchandtheMedia #SetmanaArquitectura

