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Barcelona, gener de 2021.El programa d’activitats de la Fundació Mies van der Rohe pel 2021 es presenta híbrid, a
cavall entre les propostes en format presencial al Pavelló Mies van der Rohe i les propostes
en línia als diferents webs i xarxes de la Fundació.
La incorporació dels nous formats digitals a la quotidianitat d’un nombre creixent de
persones possibilita la participació de públics més amplis i geogràficament llunyans en
determinades activitats sense deixar de convocar-los a l’espai inigualable del Pavelló Mies
van der Rohe.
Després d’un any en què la previsió de 100.000 visitants presencials s’ha vist reduïda a la
quarta part, la Fundació Mies van der Rohe celebra però el gran èxit de les jornades de
portes obertes implementades com a novetat el 2020, que han representat gairebé un 40%
de les visites. Tots els primers diumenges de mes l’entrada és gratuïta tot el dia. Les
característiques pròpies del Pavelló Mies van der Rohe han pres una especial
rellevància en aquests temps en què ser un espai ampli i obert s’ha convertit en un valor
destacat per garantir les condicions màximes de seguretat per la salut i que per tant fa
possible acollir els visitants amb tota tranquil·litat i garantia.
De la mateixa manera la Fundació Mies van der Rohe es congratula d’haver mantingut la
seva oferta d’activitat cultural arquitectònica durant tot el 2020, incloent una Setmana
d’Arquitectura totalment organitzada i viscuda ‘des de casa’ en el confinament més dur de la
primavera i intervencions especialíssimes al Pavelló com ‘Re-enactment: l’obra de Lilly
Reich ocupa el Pavelló de Barcelona’ interrompuda pel confinament però represa, o
‘Comença amb una paraula, tria la teva’ emocionant per la seva fragilitat plena d’esperança i
optimisme en la calma de l’estiu.

Totes les activitats del 2020 han deixat petja i estan disponibles als webs i xarxes de la
Fundació.
El programa que proposa la Fundació pel 2021 recupera algunes de les propostes que van
quedar suspeses l’any anterior, com la intervenció ‘Beautiful Failures’ amb ELISAVA Escola
Universitaria de Disseny i Enginyeria de Barcelona, ‘The Mies Project’ amb CaixaFòrum o la
presentació de la publicació ‘La expresión del peso’, i n’incorpora de noves, com el muntatge
site-specific d’una peça de Félix González-Torres simultàniament a la seva exposició al
MACBA.
La reobertura d’exposicions en seus internacionals vinculades al Premi d’Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, la cinquena edició de la
Setmana d’Arquitectura de Barcelona i els debats i cerimònia d’entrega de premis del Young
Talent Architecture Award en el marc de la Biennal de Venècia oferiran oportunitats pel
debat i la divulgació de la cultura arquitectònica contemporània.
Programa educatiu, visites i activitats al Pavelló
Per aquells que poden, val la pena més que mai acostar-se al Pavelló per gaudir-ne amb
una tranquil·litat inusitada. Més enllà de les jornades de Portes Obertes, el nou Carnet del
Pavelló Mies van der Rohe ofereix visites il·limitades, descomptes a la llibreria i molts altres
avantatges. Per qui no pugui venir, s’ha creat una visita guiada online, en col·laboració amb
Guiding Architects, i als nostres webs i a shopmies.com -la nostra llibreria online-, es poden
consultar documentals i publicacions.
El programa 2021, inclourà també el Pavelló de Música en col·laboració amb Barcelona
Obertura i la Fundación Goethe, el Pavelló de Lectura per Sant Jordi i el cicle de cinema a
l’aire lliure, Pantalla Pavelló.
El Pavelló segueix obert també per a les escoles, rebent els estudiants amb activitats
educatives repensades i ajustades per fer-les igual d’interessants i més segures i mantenim
obert, amb restriccions, l’accés dels estudiants als recursos de l’arxiu del Premi Mies van der
Rohe i el fons de col·lecció i biblioteca de la Fundació Mies van der Rohe.
El 8 de març s’obrirà una nova convocatòria de la modalitat de la Beca Lilly Reich adreçada
a treballs de recerca de Batxillerat centrats en l’estudi, divulgació i visibilització d’aportacions
a l’arquitectura que han quedat indegudament relegades o oblidades, o fetes per
professionals de l’arquitectura que han rebut tracte discriminatori, i que fomentin l’accés en
igualtat d’oportunitats a l’exercici de l’arquitectura.
En l’àmbit de la col·laboració acadèmica amb universitats, es recupera el taller d’estiu
suspès el 2020 co-organitzat amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(UPC), FUNDARQ México i SOFAR, enguany, en línia.
Intervencions artístiques al Pavelló
El programa d’intervencions al Pavelló, que ofereix noves interpretacions de l’espai a qui ja
el coneix, i n’augmenta l’interès per a qui encara no s’hi ha acostat, ens porta les propostes
de Stella Rahola i Roger Paez fruit de la col·laboració amb ELISAVA, d’Arina Dähnick en una
acció simultània al Pavelló Mies van der Rohe i el veí CaixaFòrum, i el muntatge site-specific
d’una peça de Félix González-Torres en el marc de l’exposició monogràfica al MACBA.
Les característiques del Pavelló, un espai obert i a l’aire lliure el converteixen en un lloc idoni
per dur a terme intervencions artistiques i activitats culturals en els temps encara difícils que
vivim.
Aquest any es presenta també la publicació “La expresión del peso” derivada de la
intervenció “I don’t want to change the world. I only want to express it” de Luís MartínezSantamaría realitzada per commemorar el 30è aniversari de la reconstrucció del Pavelló.

Divulgació i debats entorn l’arquitectura contemporània
El Premi d’Arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe és, a
banda d’un dels premis d’arquitectura més prestigiosos, un recurs magnífic que permet
seguir de prop l’evolució de l’arquitectura europea i de la societat en què s’insereix. L’edició
en curs s’ha ampliat fins al 2022, per poder garantir les visites del jurat a les obres,
imprescindibles en la concepció de l’EUMiesAward. Tot i així, aquest 2021 hi haurà
oportunitats per a la divulgació i el debat arquitectònic.
Destaca en el calendari la cerimònia d’entrega i els debats del Young Talent Architecture
Award, part integrant de l’EUMiesAward que no s’ha aturat durant la pandèmia i s’ha centrat
en els projectes de final de carrera de les escoles d’arquitectura europees i, en aquesta
edició, també llatinoamericanes i asiàtiques.
La publicació de les obres nominades a l’EUMiesAward, exposicions com ‘La transformació
a gran escala, un nou repte per a la sostenibilitat’ a La Cité de l’Architecture et du Patrimoine
de París, presentacions i debats en línia en el marc de la Future Architecture Platform, la 5a
edició de la Setmana d’Arquitectura de Barcelona -amb el Festival Internacional de Cinema
d’Arquitectura com a novetat- i la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme que acollirà
el Pavelló permetran enfocar-nos molt especialment aquest 2021 cap al futur d’una
arquitectura de cures, centrada en les persones i en el medi ambient. La Fundació entoma el
repte de la Comissió Europea per imaginar col·lectivament una nova Bauhaus.
La programació de la Fundació és oberta i permet que s’incorporin noves activitats en el
transcurs de l’any que es comuniquen a través de la seva agenda, xarxes i el seu butlletí al
qual tothom pot subscriure’s (https://mies.link/Newsletter).

— Gener
Presentació al professorat - Programa Activitats Educatives
Sessió informativa en línia sobre les activitats que vertebren el Pla d’Acció Educativa
de la Fundació Mies van der Rohe amb la participació de les persones que duen a
terme cadascuna de les activitats.
— Febrer
Anunci obres nominades - 1a fase - EUMiesAward 02/02/21
Anunci oficial de les obres nominades al Premi d’Arquitectura Contemporània de la
Unió Europea – Premi Mies van der Rohe finalitzades entre octubre de 2018 i
octubre de 2020.
Santa Eulàlia - Portes obertes 12/02/21
Ens unim a la celebració d’aquesta festivitat amb portes obertes al Pavelló Mies van
der Rohe
Creative Exchange - Future Architecture Platform - Recerca i debat 17-19/02/21
Plataforma pan-europea de museus d’arquitectura, festivals i productors, que busca
transmetre idees sobre el futur de les ciutats i de l’arquitectura al públic general, en
la que participen guanyadors de l’última edició del YTAA presentant les seves
propostes.
“Transformació a gran escala, un nou repte per la sostenibilitat Exposició i
col·loqui - Cité de l’architecture et du Patrimoine - París
Un itinerari per les dues obres guanyadores de les darreres edicions del Premi
d’Arquitectura contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe i per
totes les obres d’habitatge col·lectiu que formen part de l’arxiu de l’EUMiesAward
que revela la complexitat i oportunitats que envolten l’habitatge a gran escala.

— Març
Presentació de la publicació ‘La expresión del peso”
‘La expresión del peso” és la publicació resultant de la intervenció artística ‘I don’t
want to change the world. I only want to express it’ de Luis Martínez Santa-María que
va ser la proposta guanyadora del concurs "fear of columns" de la celebració dels 30
anys de la reconstrucció del Pavelló.
Beca Lilly Reich per a la igualtat en l’arquitectura - Recerca i debat
Convocatòria oberta en la modalitat específicament adreçada a estudiants de
Batxillerat que empara la realització de treballs de recerca curriculars dedicats a
revertir les invisibilitzacions en l’arquitectura, tant des d’un punt de vista històric com
contemporani.
Política de la relació - Félix González-Torres - Intervenció artística - MACBA
Una peça site-specific al Pavelló Mies van der Rohe es presenta simultàniament
amb l’exposició retrospectiva al MACBA de l’obra de Félix González-Torres que
explora les històries connectades d’Espanya i el continent americà i la seva
incidència en la memòria, l’autoritat, la llibertat i la identitat nacional.
Barcelona Obertura - Pavelló de Música
Es reprèn la proposta de la Marató Beethoven amb el concert de la pianista Noelia
Rodiles que interpretarà peces del compositor alemany en aquest espai que les fa
especials.
— Abril
Pavelló de lectura - Sant Jordi - Portes obertes 23/04/21
Convidem a gaudir d’una diada de portes obertes per celebrar i compartir la cultura.
Proposem llegir al Pavelló, gaudir de la seva arquitectura, fullejar les publicacions de
les intervencions que s’hi han fet en ell al llarg del temps i conèixer la gran selecció
de llibres d’arquitectura i les novetats i descomptes que tenim a la llibreria del
Pavelló.
Beautiful failures - Stella Rahola i Roger Paez - Intervenció artística - ELISAVA
Els estudiants del master’s degree in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces
d’Elisava, liderats pels professors Stella Rahola Matutes i Roger Paez, proposen una
de-construcció del Pavelló de Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich a partir dels
seus materials constitutius. Es proposa una trilogia que comença amb l’elecció del
vidre, explorant les capacitats d’aquest material que va revolucionar l’arquitectura i
del qual el Pavelló d’Alemanya n’és paradigma.
— Maig
Setmana d’arquitectura - Divulgació i debat 6-16/05/21
Un ampli ventall d’activitats, sobretot en línia, relacionades amb la divulgació de
l’arquitectura i la ciutat tindran lloc durant la Setmana d’Arquitectura 2021, que arriba
a la seva cinquena edició. La Fundació Mies van der Rohe és impulsora, juntament
amb l’Ajuntament de Barcelona i el COAC.
BARQ Festival - Festival Internacional d’Arquitectura de Barcelona 11-16/05/21
El BARQ Festival, dedicat a reivindicar les pel·lícules d’arquitectura com a gènere
específic i a aprofundir en les relacions entre l’arquitectura i el setè art, celebrarà la
seva primera edició de l’11 al 16 de maig de 2021 en el marc de la 5a Setmana
d’Arquitectura de Barcelona de manera presencial i en línia amb un ampli programa
que inclou una selecció de pel·lícules documentals nacionals i internacionals i
diverses activitats paral·leles (xerrades, debats, tallers, conferències).
‘Mies Project’ - Arina Dähnick |Instal·lació i exposició - CaixaForum
Projecte fotogràfic de l’alemanya Arina Dähnick. Uns "retrats arquitectònics" íntims,
que donen prioritat als detalls de les obres de Mies van der Rohe i la manera en què
la diferent il·luminació i les condicions meteorològiques interaccionen amb els edificis
de l’arquitecte.

Young Talent Architecture Award 2020 + YTAA Asia Edition - Exposició Biennal Venècia 22/05/21
Inauguració de l’exposició del Young Talent Architecture Award 2020 i YTAA Asia
Edition com a esdeveniment col·lateral de la Biennal d’Arquitectura de Venècia.
— Juny
Arquitectures pel front marítim de Barcelona - Taller online ETSAB+FUNDARQMX+SOFAR
Workshop online adreçat a estudiants d’arquitectura, organitzat en el marc del
programa Visiting Universities México a Barcelona juntament amb l’ETSAB, la
Fundarq México i SOFAR.
Young Talent Architecture Award 2020 + YTAA Asia Edition - Debats - Biennal
Venècia 15/06/21
Debats, presentació de la publicació i cerimònia d’entrega del Young Talent
Architecture Award a la Biennal d’arquitectura de Venècia
Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme - Recerca i debat - MITMA
El Pavelló Mies van der Rohe és, amb el Museo de Arte Contemporáneo Patio
Herreriano de Valladolid, co-seu principal de la XV Biennal Espanyola d’Arquitectura
i Urbanisme “España vacía, España llena. Estrategias de conciliación” que
comissarien Anna Bach, Eugeni Bach i Óscar Miguel Ares.
Pantalla Pavelló “España vacía, España llena. Estrategias de conciliación”
El cicle de cinema projectat directament sobre el travertí del Pavelló Mies van der
Rohe que s’endinsa en la relació entre l’espai construït, els seus límits i les seves
fronteres, i els habitants segueix en aquesta edició el tema de la XV Bienal Española
de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).
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.
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