Fundació Mies van der Rohe presenta:
“El més senzill és el més difícil de fer” de Laercio Redondo
Intervenció artística al Pavelló Mies van der Rohe, Barcelona
16– 27 setembre de 2020 – Inauguració 16 set. 19h

Press kit:

http://mies.link/LaercioRedondo_Pavilion
Barcelona, setembre de 2020.En el marc del Barcelona Gallery Weekend, la Fundació Mies van der Rohe i Ana Mas
Projects presenten una intervenció de l’artista Laercio Redondo, que explora la Història i les
seves múltiples narracions. L’objectiu és crear un diàleg amb el propi espai, plantejant
qüestions de memòria i esborraments en el temps, especialment en relació amb la seva
construcció i posterior reconstrucció.
Per a Redondo, els referents arquitectònics com el Pavelló no només tenen història, sinó
que també expliquen una història. Es tracta essencialment d’instruments narratius que
serveixen al seu temps (i a la seva ideologia dominant) ressaltant certs aspectes de la
història i desviant-ne d’altres. Per això, la intervenció aquí és subtil: busca produir
disrupcions gairebé invisibles a l’espai que magnifiquin aquest efecte.

“El punt de partida de la investigació que sustenta la meva intervenció al pavelló és la
història de la construcció i la reconstrucció de l’edifici, i els buits de temps, les aparences i
les esborrades que el travessen. La proposta és canviar l’espai del pavelló a través d’un
concepte estimat per Mies van der Rohe: la dilució de la separació entre pintura, escultura,
disseny i arquitectura, per després activar un diàleg entre les múltiples narracions de
la història local”. - Explica l’artista Laercio Redondo
La peça central està formada per un conjunt d’expositors translúcids, fets de seda i
distribuïts meticulosament al llarg dels panells de vidre. Representant les poques
fotografies de l’edifici original que van sobreviure i que van servir de models per a la seva
reconstrucció, confronten l’espectador amb una superposició del passat i del present.
Oferint, per tant, una perspectiva composta sobre l’edifici i el jardí exterior.
L’artista també ha creat un conjunt de còpies sobre fusta contraxapada que es mostren en
suports que utilitzen el mateix tipus de travertí que el terra del pavelló. Aquestes imatges,
que apareixen a primera vista com a monocroms completament negres, depenen del
moviment del cos (i la mirada) de l’espectador per revelar-se en un tènue contrast. Una
peça sonora instal·lada al jardí completa la intervenció, oferint un relat de múltiples capes
sobre el treball de l’arquitecte i la seva col·laboradora Lilly Reich.
“Les intervencions al Pavelló i les col·laboracions amb institucions i esdeveniments de la
ciutat de Barcelona com en aquest cas amb la Barcelona Gallery Weekend, permeten
activar i conèixer més a fons i des de perspectives diferents aquesta emblemàtica
construcció. En aquest cas, Laercio Redondo ens invita a pensar a fons en les supressions i
interpretacions que han tingut lloc al voltant del moviment modern i ho fa utilitzant un
material, la seda, no utilitzat directament en la construcció del Pavelló però la indústria de la
qual va tenir un paper fonamental en la possibilitat que Mies i Reich poguessin transformar
la muntanya de Montjuïc representant les indústries alemanyes.” – Ivan Blasi, Comissari de
Premis i programes de la Fundació Mies van der Rohe.
L’interès de Redondo pel Pavelló Mies van der Rohe sorgeix ja que l’arquitectura és un tema
recurrent al llarg dels anys en la seva producció artística, tal com es mostra en obres com
The Glass House (2008), Memory from Brasilia (2012), Façade (2014) i Detour (2015) entre
d’altres.
Sobre les intervencions al Pavelló Mies van der Rohe:
Les intervencions d’artistes visuals que tenen lloc al Pavelló Mies van der Rohe es
conceben com a instal·lacions o exposicions lleugeres i de curta durada que tenen com a
objectiu estimular la reflexió crítica i generar noves perspectives sobre el Pavelló,
promovent-lo com un espai per la inspiració, l’experimentació i la innovació. La programació
d’intervencions aporta un tipus d’activitat única a la ciutat que es basa en els espais
excepcionals del Pavelló. Les instal·lacions són una manera de mantenir interpretacions
actives i de donar sentit a l’actualitat del Pavelló.
Sobre l’artista:
Laercio Redondo és un artista visual nascut a Brasil, va rebre el seu MFA a Konstfack,
Universitat d’Art, Artesania i Disseny a Estocolm, Suècia (2001). En la seva investigación
artística, Redondo s’involucre àmpliament amb la memòria col·lectiva i la seva esborrada a
la societat. La seva obra es basa sovint en la interpretació d’esdeveniments específics en
relació a la ciutat, l’arquitectura i la representació histórica.

Ha rebut diverses beques, entre elles la beca Akademie Schloss Solitude a Stuttgart,
Alemanya; Programa de residència d’IASPIS a Estocolmo, Suècia i també del Clark Art
Institute, Williamstown, EE.UU.
El seu treball es troba es troba a coleccions com Region Stockholm, Stockholm Stad,
Norrköpings Kommun, Museu de Arte do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro, Pinacoteca do Estado de São Paulo i el Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo.
Sobre el Pavelló:
El Pavelló Alemany de Barcelona va ser dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe i Lilly
Reich com a pavelló d’Alemanya per a l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929 que
es bastí a Montjuïc. Aquesta obra simbòlica del Moviment Modern, ha estat estudiada i
interpretada exhaustivament, alhora que ha inspirat l’obra de diverses generacions
d’arquitectes.
Construït amb vidre, acer i diferents classes de marbre, el Pavelló es va concebre per
allotjar la recepció oficial presidida pel rei Alfons XIII al costat de les autoritats alemanyes.
Un cop passada la clausura de l’Exposició, el Pavelló va ser desmuntat el 1930. Amb el
temps va esdevenir un referent clau tant en la trajectòria de Mies van der Rohe com per al
conjunt de l’arquitectura del segle XX. La significació i el reconeixement del Pavelló van fer
pensar en la seva possible reconstrucció.
El 1980, Oriol Bohigas va impulsar aquesta iniciativa des de la Delegació d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona, i Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici i Fernando Ramos van
ser els arquitectes designats per a la recerca, el disseny i la direcció de la reconstrucció del
Pavelló. Les obres es van iniciar el 1983 i el nou edifici es va inaugurar el 1986 en el seu
emplaçament original.
La Fundació Mies van der Rohe va ser creada el 1983 per l’Ajuntament de Barcelona, amb
l’objectiu inicial de portar a terme la reconstrucció del Pavelló Alemany. A més de conservar i
difondre el coneixement del Pavelló Mies van der Rohe, la Fundació impulsa el debat i la
sensibilització sobre temes d’arquitectura i urbanisme contemporanis.
VISITA LA INTERVENCIÓ:
Des del 16 de setembre fins el 27 de setembre de 2020
Inauguració: 16 de setembre de 2020 - 19:00h al Pavelló Mies van der Rohe
> Registre gratuït obligatori: http://mies.link/Opening_16Sept
Horari d’opertura: de dilluns a diumenge de 10:00h a 20:00h
Ubicació: Pavelló Mies van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7)
> En el següent enllaç trobaràs: mies.link/
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