The MIES Project. Architectural Portraits
Arina Dähnick
Exposició conjunta al Pavelló Mies van der Rohe i a CaixaForum
Fins al 6 de juny de 2021
En el marc de la Setmana d’Arquitectura de Barcelona

Press kit:
mies.link/TheMiesProject_PressKit

Barcelona, maig de 2021.La Fundació Mies van der Rohe i CaixaForum presenten “The MIES Project. Architectural
Portraits”, una mostra fotogràfica de la berlinesa Arina Dähnick que es podrà veure fins al 6
de juny de 2021 al Pavelló Mies van der Rohe i a CaixaForum. La inauguració va tenir lloc el
6 de maig a les 18h amb una conversa entre l’artista i Michelangelo Sabatino i que va donar
el tret de sortida al programa d’activitats que proposa l’entitat per a la Setmana
d’Arquitectura de Barcelona.
Aquesta és la primera vegada que la fotògrafa Arina Dähnick presenta la seva obra a
Barcelona i ho farà de manera simultània a dos espais emblemàtics i veïns: el Pavelló Mies
van der Rohe i el CaixaForum Barcelona.
Les seves delicades fotografies retraten els detalls de les obres de Mies van der Rohe amb
diferents il·luminacions i condicions meteorològiques que interactuen amb els edificis i
esdevenen retrats arquitectònics.
La vida urbana i la urbanitat, els contrastos de l'interior i l'exterior, la manca de definició i
d'enfocament, els reflexos i les imatges especulars, el joc amb la percepció de l'espectador:
aquests són els temes pictòrics de la fotògrafa. Arina Dähnick va descobrir l'arquitectura de
Ludwig Mies van der Rohe el 2012, quan, després d'una tempesta elèctrica, va percebre la
Neue Nationalgalerie com una experiència espacial fascinant i paradoxal d'immensitat

il·limitada, i una sensació simultània de ser retinguda. Des de llavors, va fotografiar l'edifici
sota diverses condicions fins al seu tancament el 2015. La fotògrafa va seguir els passos
de Mies van der Rohe des de Berlín fins Brno, des de Chicago fins a Nova York i va
capturar els seus edificis més famosos, inclosos el Pavelló Mies van der Rohe, la Vila
Tugendhat, el Seagram Building i els Lake Shore Drive Apartments, en impressionants
sèries de fotos que transmeten la seva inspiració creativa i la fascinant experiència espacial
de l'arquitectura en si.
Aquest projecte fotogràfic, anteriorment presentat a l’IIT College of Architecture a Chicago,
la Casa Farnsworth a Plano i la Villa Tugendhat a Brno, arriba ara a Barcelona per
interactuar amb els visitants de la ciutat.
“Certament, aquestes imatges no són només fotografia arquitectònica formal, representen
una manera diferent de veure i revelen una qualitat poètica a l’obra de Mies que fins ara no
havia estat descoberta. Dähnick treballa sense trípode, i malgrat que aquestes imatges no
han estat escenificades, sí que estan composades per un ull molt perspicaç que sovint capta
un moment que no és repetible.”
Dirk Lohan, arquitecte, Chicago

“The MIES Project revela com, contràriament a allò que afirmen els defensors del
postmodernisme, els edificis de Mies es relacionaven amb el context que els envoltava. Així,
amb els seus reflexos i ombres, els retrats arquitectònics d’Arina Dähnick afegeixen una
altra capa de coneixement al llegat complex de Ludwig Mies van der Rohe."
Michelangelo Sabatino, arquitecte, conservador i historiador de l’arquitectura, l’art i el
disseny, Chicago

La presentació de les fotografies es complementa amb la publicació Arina Dähnick –
Architectural Portraits. The MIES Project.

Inventari de l’obra presentada (annex)
11 fotos al CaixaForum:
2 imatges Pavelló Mies van der Rohe, 1 Seagram Building, 1 IBM Building, 1 Farnsworth
House, 2 Federal Centre, 1 S. R. Crown Hall, 1 Lake Shore Drive Apartments, 2 imatges
900-910 esplanade.
Fotografies fetes els anys 2017-2019
12 fotos al Pavelló:
3 imatges Neue Nationalgalerie, 2 imatges Pavelló Mies van der Rohe, 2 Seagram Building,
2 Tugendhat House, 2 Farnsworth House, 1 Lemke House.
Fotografies fetes els anys 2013-2019

Sobre Arina Dähnick
Arina Dähnick, fotògrafa activa en els camps de les belles arts i l'arquitectura, viu i treballa a
Berlín. Havent crescut en una família creativa, va entrar en contacte amb l'art i la fotografia
des de ben jove.
Va tenir la seva primera exposició fotogràfica professional amb només 17 anys. Quan, el
1986, Arina Dähnick va decidir no haver de viure del seu art, això va provocar una llarga
pausa en la seva producció. La presentació del seu treball al Leica Camera Blog 2014 va ser
seguida per innombrables exposicions, així com publicacions a diaris i revistes. Es va fer un
nom dins i fora d’Alemanya i va guanyar un lloc ferm en el panorama fotogràfic internacional
amb les seves sèries Perfect Life, Contemporary Architecture Barcelona i The MIES Project.
Quan visita les metròpolis del món sempre té entre mans una llegendària càmera Leica M
(una opció inusual per a la fotografia d’arquitectura). Així, l’artista segueix la seva intuïció
fotogràfica, selecciona l’angle i la distància, l’estat d’ànim que porten els diferents moments
dels dies i en diferents estacions, estableix l’obertura, l’exposició i el focus manualment. No
afegeix res al resultat i renuncia constantment a qualsevol postprocessament que pugui
manipular les imatges.
Els temes clau que Arina Dähnick aborda en les seves imatges són la vida i la urbanitat de
la ciutat, la reflexió i l’experiència de l’espai, els oposats diametrals de l’interior i l’exterior, de
la difuminació i la claredat aguda. El seu extraordinari ull fotogràfic penetra a les façanes
exteriors a la recerca de les qualitats poètiques i els misteris de l’espai urbà. Amb la seva
càmera capta l’ànima de l’arquitectura, utilitza el color i les línies per crear una experiència
sensorial íntima de l’entorn espacial. Els nivells d’imatge entrellaçats inicien un joc
multifacètic amb la realitat i generen una perspectiva que es troba a cavall entre la realitat
exterior i un imaginari ull interior.
Sobre el programa d’intervencions artístiques al Pavelló Mies van der Rohe
Les intervencions 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.
________________________________________________________________________
CONFERÈNCIA INAUGURAL:
06.05.2021, 18:00 CEST al Pavelló Mies van der Rohe.
Activitat programada dins el marc de la Setmana d’Arquitectura 2021.
→ Pots veure la gravació de la presentació aquí
HORARIS I VISITES:
Dates: Del 06.05.2021 al 06.06.2021
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 Barcelona)
Horari: de dilluns a diumenge de 10h-20h
DESCOMPTE INTERVENCIÓ:
50% de descompte al CaixaForum Barcelona presentant l’entrada del Pavelló Mies van der Rohe
i viceversa.
________________________________________________________________________
→ PRESS KIT: mies.link/TheMiesProject_PressKit
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