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Barcelona, març de 2021.La Fundació Mies van der Rohe presenta, del 25 de març a l’11 d’abril de 2021, “Untitled”
(Loverboy) de Felix Gonzalez-Torres, una peça site-specific al Pavelló Mies van der
Rohe que es mostra com a part de la retrospectiva al MACBA Política de la Relació - Felix
Gonzalez-Torres.
La subtilesa intencionadament críptica de l'obra que es presenta ara al Pavelló subratlla
l'impacte de les materialitats de cada superfície. La cortina vermella de color dens i caient

pesant, que sumava amb l'ònix i la catifa el tercer color de la bandera alemanya, es
converteix en un tul blau clar lleugeríssim i ondulant que voleia més enllà d'on el
finestral s'acaba. L'adaptació d'aquesta peça a l’espai arquitectònic i la sensualitat poètica
que hi introdueix, ens obre la mirada no només a l'obra presentada sinó també a noves
relectures del Pavelló.
En l’obra de Gonzalez-Torres ―americà, nascut a Guáimaro (Cuba) el 1957 i mort a Miami
(Estats Units) el 1996 ― sempre en trànsit entre contextos i identitats, el color blau sol
representar l’amor o la bellesa, però també la por. El fet de desenvolupar un llenguatge
subtil sobre la condició queer, que prioritza el romanticisme i reformula el llenguatge del
minimalisme i el conceptualisme com a vehicles per al contingut afectiu, és una de les seves
principals aportacions al seu cànon estètic
Aquesta instal·lació, composta per les cortines de tela translúcida que tenyeixen de blau
la llum del Pavelló Mies van der Rohe, introdueixen una nova sensualitat a l’espai
arquitectònic. Es tracta d’una obra especial, perquè és l’única que cada vegada que es
produeix se li assigna un número d’inventari nou. Tot i no ser-hi l’autor, la peça segueix
evolucionant. El global de l’exposició comissariada per Tanya Barson ofereix una lectura
política de l’obra de Gonzalez-Torres en relació amb el discurs postcolonial i amb la lluita
antifeixista, principalment a Espanya i a les Amèriques, les seves històries compartides i els
seus punts en comú, i de quina manera impacten en l’àmbit personal a través de qüestions
referents a la memòria, l’autoritat, la llibertat i la identitat nacional. En el cas de la instal·lació
al Pavelló tracta també la importància formativa de l’obra de Gonzalez-Torres en l’estètica
queer. A l’exposició, tots aquests aspectes es troben relacionats, per exemple mitjançant el
diàleg entre militarisme i homoerotisme, o mitjançant el compromís de Gonzalez-Torres amb
la idea del monument, que es pot relacionar amb els relats sobre raça, colonialisme i
feixisme.
Ivan Blasi, comissari dels programes de la Fundació Miesvan der Rohe que ha coordinat i
organitzat la proposta específica per al Pavelló de la peça diu:
“La presentació de “Untitled” (Loverboy), forma part de
les col·laboracions amb institucions de la ciutat de Barcelona.
Una cortina blava substitueix la vermella i s’accentuen qüestions referents a
la memòria, l’autoritat, la llibertat i la identitat nacional; el Pavelló és encàrrec de la república
de Weimar en el període d’entreguerres i mentre a Espanya hi ha una monàrquia i dictadura.
Una cortina blava que en cada presentació es produeix de nou i obté un número de registre
propi, donant una vida contínua a l’obra.
Una experiència al Pavelló absolutament diferent i molt recomanable.”

Sobre l’artista
Gonzalez-Torres va conèixer Espanya de petit, el 1971, quan ell i la seva germana van
passar per Madrid, venint de Cuba i abans d’establir-se a Puerto Rico amb un oncle seu. Si
bé va iniciar la seva formació artística a Puerto Rico, per continuar els seus estudis es va
traslladar a Nova York, on va consolidar la seva carrera com a artista individual i també com
a membre del col·lectiu Group Material. Des de l’òptica d’una identitat en transformació,
l’obra de Gonzalez-Torres gira a l’entorn d’una política de la identitat complexa que es
resisteix a les etiquetes simplistes en què aquesta se sol englobar, i que permet entrar en la
seva obra en els contextos diversos d’Espanya, de l’Amèrica Llatina i del Carib. Sempre en

trànsit entre contextos i identitats, en la seva obra Gonzalez-Torres tracta minuciosament les
complexes codificacions d’una identitat mutable. Va qüestionar i subvertir reiteradament les
classificacions que, segons creia, marginaven, així com l’estereotip de l’artista «hispà»; això
el va dur a suprimir els accents que duia el seu nom, un gest amb què subratllava i alterava
les etiquetes identitàries simplistes o discriminatòries. Gonzalez-Torres aspirava en canvi a
la igualtat, sense deixar de ser conscient que l’acte de mirar ja revesteix una identitat. En
aquest sentit considerava l’estètica com a quelcom intrínsecament polític.

Sobre el programa d’intervencions artístiques al Pavelló Mies van der Rohe
Les intervencions d’artistes plàstics que tenen lloc al Pavelló Mies van der Rohe es
conceben com a instal·lacions o exposicions lleugeres i de curta durada.
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. Es considera una
periodicitat d’un o dos projectes per any, mantenint una proporció adequada entre
intervencions d’artistes i d’arquitectes.

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.

________________________________________________________________________
“Untitled” (Loverboy) és una col·laboració entre el MACBA i la Fundació Mies van der Rohe
en el marc de l’exposició “Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació”.
→ L’entrada a qualsevol de les dues institucions permet l’accés a l’altra entre el 25 de
març i l’11 d’abril
“Untitled” (Loverboy) – Felix Gonzalez-Torres
Dates: Del 25 de març a l’11 d’abril de 2021
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 Barcelona)
Horari: de dilluns a diumenge de 10h-20h

________________________________________________________________________
→ En el següent enllaç trobareu: mies.link/PRESSKIT_UntitledLoverboy
- Nota de Premsa (CAT, ESP, ENG)
- Imatges i material gràfic
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