PROGRAMA D’ACTIVITATS - SETMANA D’ARQUITECTURA 2021
FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE
Del 6 al 16 de maig de 2021 a Barcelona i en streaming

Barcelona, 5 maig de 2021.La Fundació Mies van der Rohe, una de les entitats impulsores de la Setmana d’Arquitectura de
Barcelona, presenta el programa d’activitats que durà a terme en aquesta 5ª edició que se
celebrarà del 6 al 16 de maig a diferents espais de la ciutat de Barcelona i també en
streaming.
Mitjançant debats, cinema, intervencions, itineraris i recorreguts guiats, es convida no només als
professionals del sector si no al públic general a participar en aquesta iniciativa ja consolidada i
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, el COAC i la Fundació Mies van der Rohe, en
col·laboració amb Barcelona Building Construmat i ArquinFAD.
Una de les novetats més destacades de la 5a edició de la Setmana d'Arquitectura 2021, a la qual
la Fundació ha donat suport de manera activa des del principi del projecte, serà el Festival
Internacional de Cinema d'Arquitectura, BARQ organitzat per la productora Nihao Films. Es
tracta de l'únic festival competitiu de cinema i documentals d'arquitectura de l'estat espanyol, i es
podrà veure presencialment als Cinemes Girona de Barcelona i a altres seus de la ciutat i de
manera online a través de la plataforma Filmin.
L’oferta cultural que proposa la Fundació enguany recupera les activitats presencials a
l’inigualable espai del Pavelló Mies van der Rohe així com a altres seus de la ciutat i aposta per
seguir oferint contingut en línia per apropar l’arquitectura a públics més amplis.
L’entitat acostarà, com ja ha fet en les edicions anteriors, l’arquitectura a la ciutadania i oferirà
esdeveniments diversos amb la vocació d’estimular la reflexió sobre l’entorn construït de les
ciutats i el seu valor a través de la difusió de l’activitat arquitectònica, el coneixement,
l’experiència i el debat.
Del programa que la Fundació Mies van der Rohe ofereix en aquesta cinquena edició, cal
destacar el projecte artístic “The MIES Project. Architectural Portraits” d’Arina Dähnick, que
presenta per primera vegada la seva obra a Barcelona. L’esdeveniment “La Nova Bauhaus
Europea – Una conversa oberta”, serà un dels plats forts d’aquesta Setmana d’Arquitectura,

una jornada que ha organitzat la Fundació Mies van der Rohe juntament amb la Comissió
Europea que comptarà amb els 15 socis estatals de la Nova Bauhaus Europea per debatre i
definir bones pràctiques, idees i reptes des d’una Europa densa, complexa i mediterrània. Una
trobada d’ampli abast que servirà per anar definint el co-disseny de la Nova Bauhaus Europea.
De la mà de la plataforma europea Future Architecture Platform, les conferències “Arquitectura
per al Futur: Landscapes of Care” portaran a debat l’arquitectura de les malalties cròniques,
ecologies cultivades i l’atenció al clima a través de converses entre diferents persones que han
portat a terme projectes per millorar el nostre entorn urbà: “An architecture of chronic illness” amb
Anna Ulrikke Andersen, Rosa Clotet, Benedetta Tagliabue i la moderació d’Anna Ramos.
“Cultivated ecologies” amb Sarantis Georgiou, Álvaro Alcázar Del Águila, Roser Garcia Llidó,
Eduard Llargués i Asensio i Sergio Sangalli Borrego, equip OASI i Anna Sala com a moderadora
i “Climate care” amb Rosario Talevi, Cristina Gamboa, Ethel Baraona Pohl i César Reyes Nájera
‘L’arquitectura i l’urbanisme que construeixen l’habitat que protegeix i acull les persones i
conforma la seva manera de viure en societat. Amb el cicle Arquitectures pel futur: landscapes of
care i la jornada dedicada a la nova Bauhaus europea ens centrarem especialment en la cura de
les persones i del medi natural en els entorns urbans’ - Anna Ramos – Directora de la Fundació
Mies van der Rohe
PROGRAMACIÓ:
Intervenció
The MIES Project. Architectural Portraits, Arina Dähnick
Projecte fotogràfic de l’alemanya Arina Daehnick. 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
Data: 06-05-2021 → 06-06-2021
Lloc: CaixaForum – Pavelló Mies van der Rohe
Conferència
Inauguració de “The Mies Project” amb Arina Dähnick i Michelangelo Sabatino
Conversa inaugural que mantindran Arina Dähnick i Michelangelo Sabatino en ocasió de la
inauguració de la presentació de les fotografies que la fotògrafa porta a Barcelona de manera
simultània al Pavelló Mies van der Rohe i al CaixaForum.
Data: 6-5-2021, 18:00 CEST
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe (reserva) + streaming al canal de YouTube de la Fundació
Mies van der Rohe
Presentació, taula rodona i debat
La Nova Bauhaus Europea – Una conversa oberta
Una jornada que comptarà amb els 15 socis estatals de la Nova Bauhaus Europea amb ganes
de definir bones pràctiques, idees i reptes des d’una Europa densa, complexa i mediterrània.
Data: 7-5-2021 2021, 10:30-13:30 (CEST)
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe + streaming al canal de YouTube de la Fundació Mies van
der Rohe
Taller
Dibuixem el Pavelló Mies van der Rohe
Activitat dins el programa del Grau d’Arquitectura i Grau d’Arts Digitals del Campus La SalleUniversitat Ramon Llull. S’obren 20 places per la participació del públic extern.
Data: 7-5-2021, 15:30
Lloc: esplanada davant del Pavelló Mies van der Rohe

Visita
Visita virtual guiada a càrrec de Guiding Architects
Visita virtual guiada al Pavelló Mies van der Rohe a càrrec de Guiding Architects
Data: 07-05-2021; 17:00h
Lloc: En línia
Projecció documentals, taula rodona i debat
El temps recobrat – Presentació del Taller pràctic Arquitectura Cinema.
Esdeveniment públic de presentació del Taller pràctic Arquitectura Cinema. Activitat paral·lela del
BARQ Festival.
Data: 07-05-2021, 18:00 - 20:30
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Miró

Visita
Visita i concert ESMUC (edifici Auditori de Rafael Moneo)
Visita guiada a l’ESMUC amb concert a la coberta.
Data: 10-5-2021, 17:00h
Presentació publicació
Presentació de “Cháchara”, de Moisés Puente
Un llibre que obre vies de discussió a partir de l’anàlisi de fites consagrades i de contextualitzar
nous valors de l’arquitectura contemporània.
Data: 11-05-2021
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe
Xerrades
Arquitectura per al Futur: Landscapes of Care – Dia 1
L’arquitectura de les malalties cròniques, ecologies cultivades i l’atenció al clima són els temes
clau de les tres converses entre diferents persones que han portat a terme projectes per millorar
el nostre entorn urbà.
Data: 12-5-2021, 17:00
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe (reserva) + streaming al canal de YouTube de la Fundació
Mies van der Rohe
Sorteig
“Llibreries d’arquitectura”
Sorteig a les xarxes socials d’un lot de llibres d’arquitectura valorat en 600€.
Llibreries que participen: La Capell, Laie, La Central, Documenta, Sala Ciutat i Shopmies
Data: 6-5-2021 → 16-5-2021
Lloc: Post Instagram, Facebook and Twitter
Presentació publicació
Presentació de “Taxonomia Geomètrica” d’Ignacio Paricio
Un llibre que mostra la cerca d’una estructura interna en les geometries de l’obra de Carlos
Ferrater i OAB i analitza el seu paper en la creació i elaboració dels projectes.
Data: 13-5-2021, 18:00
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe

Projecció documental i debat
Arquitectura per al Futur: Landscapes of care – Dia 2: Projecció de “Two Houses” i debat
Projecció del documental, presentació i col·loqui sobre arquitectura domèstica, patrimoni comú i
l’habitat del futur amb Verena von Beckerath i Jens Franke.
Data: 14-5-2021, 18:00h (Pavilion) 18:35 (streaming) CEST
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe (reserva) + streaming al canal de YouTube de la Fundació
Mies van der Rohe

Portes obertes
Nit dels Museus al Pavelló Mies van der Rohe
El Pavelló Mies van der Rohe tindrà portes obertes i accés gratuït de 19h a 21h.
Data: 15-05-2021 19:00 - 21:00
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe
Festival de cinema
BARQ Festival – International Architecture Film Festival Barcelona
L’únic festival competitiu de cinema i documentals d’arquitectura de l’estat espanyol.
El festival inclou una àmplia programació amb pel·lícules de tot el món i diverses activitats
paral·leles. És un esdeveniment cinematogràfic que posa en valor aquelles pel·lícules que
mostren de manera innovadora temes d’actualitat relacionats amb l’arquitectura com l’activisme
urbà, la política, l’economia, el medi ambient, la diversitat cultural i social, l’accés a l’habitatge o
la igualtat de drets entre les persones.
Data: 11 →16/05/2021
Lloc: Cinemes Girona i altres seus de la ciutat + Filmin
Sobre el Pavelló Mies van der Rohe
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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