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FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE
PROGRAMA ESTIU/TARDOR 2021
Barcelona, juliol de 2021.La Fundació Mies van der Rohe es complau a presentar el programa per al segon semestre de 2021,
on els esdeveniments presencials i les connexions internacionals tornen a tenir el protagonisme.
Amb les seves propostes d'exposicions i esdeveniments, la Fundació convida al món a Barcelona
per aprofundir en la reflexió i el debat sobre l'arquitectura i l'urbanisme contemporanis, i des de
Barcelona els porta al món.
•

La Fundació Mies van der Rohe participa a la Biennale Architettura de Venècia amb
l’exposició ‘Young Talent Architecture Award 2020. Educating together’ i la cerimònia
d’entrega de premis.

•

A la tardor s’inaugurarà a la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen, França,
l’exposició “Transformació a gran escala, un nou repte de la sostenibilitat. Kleiburg a
Amsterdam, Grand Parc a Bordeus” després del seu pas per la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine de París.

•

El Pavelló Mies van der Rohe acull tot l’estiu la XV Bienal Española de Arquitectura y
Urbanismo (BEAU), i la incorpora al recuperat cicle de cinema d’estiu Pantalla Pavelló.

Aquests propers sis mesos porten altres activitats al Pavelló Mies van der Rohe, amb intervencions
artístiques, els concerts de Pavelló de Música i participació en esdeveniments de la ciutat com el
Loop Barcelona o la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona.
A més es presentarà la publicació “No fear of glass” que recull la intervenció del mateix nom de
Sabine Marcelis i se suma a la col·lecció de catàlegs d’intervencions artístiques al Pavelló Mies van
der Rohe.

XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo al Pavelló Mies van der Rohe
El Pavelló Mies van der Rohe és aquests dies portaveu de l’arquitectura espanyola com a co-seu juntament amb el Patio Herreriano de Valladolid- de la XV Biennal Espanyola d’Arquitectura i
Urbanisme.
El 28 de juny el Pavelló va acollir la cerimònia d’entrega de premis i els seus comissaris Anna Bach,
Eugeni Bach i Óscar Miguel Ares van presentar la instal·lació “Camp/contracamp: flâneur 360” en
la qual el fotògraf Jordi Bernadó deixa un testimoni alhora documental i poètic dels escenaris de les
vint obres premiades a la XV BEAU. Una exposició immersiva a gran escala que comença oberta a
tothom a l’esplanada de la Font Màgica, i es completa a l’interior del Pavelló a través de vídeos
realitzats pel mateix artista. Es pot visitar fins al 16 de setembre.
S’incorpora també en aquest marc el cicle de cinema Pantalla Pavelló que pren el mateix títol de la
XV BEAU “España vacía, España llena. Estratègies de conciliació” i presenta, projectats directament
sobre el travertí del Pavelló Mies van der Rohe, tres films per generar debat sobre la relació entre
l’espai construït, els seus límits, les seves fronteres i els habitants que hi resideixen.
YTAA a la Biennale Architettura de Venècia i arreu
Entre els esdeveniments que la Fundació organitzarà en seus internacionals destaca la cerimònia
d’entrega i les exposicions del Young Talent Architecture Award, part integrant del Premi
d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, centrat en els
projectes de final de carrera de les escoles d’arquitectura europees i també llatinoamericanes
especialment convidades, i de les escoles asiàtiques de l’Asia Edition of YTAA 2020. Fins al 21 de
novembre 2021, l'exposició "Young Talent Architecture Award 2020. Educating together" serà
part dels Esdeveniments Col·laterals de la 17a Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di
Venezia que es pot visitar al Palazzo Mora (European Cultural Centre). El 28 de setembre tindrà lloc
la cerimònia que reunirà als 7 guanyadors i als 10 membres del jurat, així com a representants de
les institucions organitzadores, patrocinadors i partners.
La mostra, paral·lelament es podrà visitar a l’estiu a la Tongji University (Shangai) i a la tardor a la la
POLIS University (en el marc de la Tirana Design Week 2021), a l’ETSAV- UPC (Sant Cugat del
Vallès), a la Czech Technical University (Praga) i a la Tokyo University of Science (Toquio). Es pot
consultar a ytaaward.com la itinerància completa.
EU Mies Award a la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen
L’exposició “Transformació a gran escala, un nou repte de sostenibilitat. Kleiburg a Amsterdam,
Grand Parc a Bordeus” viatja de la Cité de París a la 6a edició de la Biennale d’architecture et
d’urbanisme que se celebra entre el 6 i el 10 d’octubre a Caen, França i s’hi queda fins al febrer de
2022. En línia amb el títol de la Biennal “Habiter demain, de l’imaginaire au faire”, presenta un
itinerari sobre l’habitatge col·lectiu guiat per dues obres guanyadores de l’EU Mies Award que
desgrana la complexitat que envolta aquest tipus de blocs d’habitatges a gran escala.
Activitats al Pavelló Mies van der Rohe
El Pavelló es prepara per rebre novament visitants de tot arreu i per a ser interpretat de maneres
diverses a través de les intervencions que proposen mirades i formats diferents de la mà d’artistes
plàstics, músics, arquitectes o a través del cinema.
A més del Pantalla Pavelló, el cicle de concerts Pavelló de Música convida en col·laboració amb la
Fundación Goethe a gaudir de dos concerts en aquest espai que fa la música especial, i es
recuperen les col·laboracions habituals amb el Loop Barcelona i la Biennal Internacional de Paisatge
de Barcelona.

L’any acabarà amb la intervenció Never Demolish d’Ilka i Andreas Ruby sobre les segones vides
dels projectes d’habitatge construïts als anys seixanta i setanta i que, cinc dècades després, es
consideren en gran part ideològicament desfasats i fracassats urbanísticament. En aquest context,
la intervenció Never Demolish afirma que aquests projectes poden tenir una millor segona vida
amb una renovació sensata: ampliar els espais i millorar la qualitat de vida. L’exposició presenta
una reproducció a escala 1:1 d’una de les galeries de l’espectacular transformació dels 530
habitatges en tres edificis de la Cité du Grand Parc de Bordeus, França, dissenyats pels estudis
d’arquitectura de Lacaton & Vassal, Frédéric Druot i Christophe Hutin com a model potencial de
rehabilitació social i física. El projecte va ser mereixedor de l’EU Mies Award 2019.
Never Demolish se suma a les tres propostes presentades aquest 2021: ‘“Untitled” (Loverboy)’,
‘Beautiful Failures’ i ‘The Mies Project’.

CALENDARI:
PREMIS I EXPOSICIONS
→ XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) “España vacía, España llena.
Estratègies de conciliació” al Pavelló Mies van der Rohe.
28.6.2021 – 16.9.2021
→ “Transformació a gran escala, un nou repte de sostenibilitat. Kleiburg a Amsterdam, Grand
Parc a Bordeus” a la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen
6.10.2021 – 20.02.2022
→ EU Mies Award 2022: anunci oficial del llistat complet d’obres nominades.
Primers de setembre 2021
→ Young Talent Architecture Award: cerimònia d’entrega de premis, debat i exposició “Young
Talent Architecture Award 2020. Educating together” a la Biennale de Venècia.
Exposició: 22.5.2021- 21.11.2021. Debat i cerimònia:28.9.2021
Itinerància:
-Tongji University - College of Architecture and Urban Planning
Exposició 12.7.2021 – 25.7.021. Debat 17.7.2021
-POLIS University (en el marc de la Tirana Design Week 2021)
29.9.2021 – 10.2021
-ETSAV- UPC (Sant Cugat del Vallès)
tardor 2021
-Faculty of Architecture. Czech Technical University (Praga)
30.10.2021 – 30.11.2021
-Tokyo University of Science (Tòquio)
1.11.2021 –1.4.2022
INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES
→ “PopUp Green” - Biennal Internacional del Paisatge de Barcelona
27.09.2021
→”Estructura”, David Bestué i Roser Corella - Loop Barcelona
09.11.2021 – 21.11.2021
→ “Never Demolish” d’Ilka i Andreas Ruby
25.11.2021 – 16.12.2021

PANTALLA PAVELLÓ
Sessions del cicle de cinema a la fresca “España vacía, España llena. Estratègies de conciliació”
projectat directament al travertí del Pavelló:
→ 1a sessió: 12.7.2021, 21:30h Tierras construidas, Arturo Dueñas (Espanya, 2019, 81’)
→ 2a sessió: 2.8.2021, 21:30h En construcción, José Luis Guerin (Espanya, 2000, 125’)
→ 3a sessió: 6.9.2021, 21:30h El cielo gira, Mercedes Álvarez (Espanya, 2004, 105ʹ)
PAVELLÓ DE MÚSICA
→ Katharina Gruber, cant, i Christian Gruber, guitarra.
Concert de cant i guitarra en col·laboració amb la Fundación Goethe.
5.7.2021, 20h
→ Fukio Saxophone Quartet
Concert del quartet de saxos en col·laboració amb la Fundación Goethe.
20.9.2021, 20:30h

PORTES OBERTES
→ Primer diumenge de mes: 4 de juliol, 1 d’agost, 5 de setembre, 3 d’octubre, 7 de novembre, 5
de desembre
→ La Mercè: 24 de setembre
→ Openhouse Barcelona: 23-24 d’octubre
La programació de la Fundació és oberta i permet que s’incorporin noves activitats en el transcurs
del semestre que es comuniquen a través de la seva agenda, xarxes i el butlletí al qual tothom pot
subscriure’s (https://mies.link/Newsletter).
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.
>> En el següent enllaç trobareu: https://mies.link/Programa_FMVDR
- Nota de Premsa (ENG, ESP, CAT)
- Imatges i material gràfic
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