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Mies van der Rohe reviu al vaixell de La Fura ancorat ara a Venècia

Thaïs Gutiérrez. ENVIADA ESPECIAL VENÈCIA

La Fundació Mies van der Rohe celebra a Venècia el 75 aniversari del pavelló que l'arquitecte alemany
va fer el 1929 a Barcelona amb dues instal·lacions i un espectacle de La Fura dels Baus. En ocasió de
la Biennal d'Arquitectura, el vaixell Naumon recordarà Mies ancorat a la riba de la llacuna veneciana. El
públic el podrà visitar fins dissabte a la nit.

A la part inferior del Naumon, es pot veure Mediterranian Windows, mostra audiovisual basada en una
idea de l'arquitecte Josep Bohigas: sis grans pantalles projecten escenes de la vida diària de sis ciutats
mediterrànies: Atenes, Barcelona, Beirut, Istanbul, Marsella i Venècia. Aquestes sis ciutats, tan
semblants en la superfície però alhora amb grans diferències, són, a més, les que en principi vol
recórrer el Naumon els pròxims anys per realitzar-hi tallers d'arquitectura sobre l'espai públic i l'habitatge
amb joves professionals.

L'altra instal·lació és Freeload, de l'artista americà Dennis Adams, especialment creada per
commemorar el 75è aniversari del pavelló Mies. El muntatge juga amb la recreació d'una de les vuit
columnes cruciformes sobre les quals descansa l'edifici. A la columna hi ha dues pantalles on s'hi
projecta un passeig pel barri de la Mina.

D'altra banda, dissabte a la nit La Fura presentarà a Venècia el seu espectacle Matria 1, una
performance en què el vaixell es convertirà en laboratori de les relacions humanes amb sis finestres
virtuals que s'obriran cap als barris més marginals de les sis ciutats de Mediterranian Windows.
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