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Tornar [2]

Tancarà la IV edició del cicle Síntesis Arquitectòniques, l?arquitecta Olga Felip que
presentarà la seva tesi "Desmuntant la Secció Alemanya: Exposició Internacional de
Barcelona de 1929" el 4 de juliol, a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona.
Al marge de les nombrosíssimes contribucions interpretatives que la historiografia recent
aporta com a l'estat de l'art sobre la participació de la Secció Alemanya a l'Exposició
Internacional de Barcelona de 1929, la present tesi doctoral ofereix una mirada objectiva dels
fets que van esdevenir entre les primeres temptatives de partició per part del govern alemany
d'octubre de 1927 i la liquidació final a la tardor de 1930. Una narració que es desplega en
tres volums -Espai i Temps, Arquitectura i Desmuntant la Secció Alemanya- en una
seqüència que reconstrueix la totalitat de les intervencions de Ludwig Mies van der Rohe i
Lilly Reich, en un nou recorregut circular i obert per la Muntanya de Montjuïc. La intenció és
calibrar la participació i pes de figures com Georg von Schnitzler, així com l'autoria de Ludwig
Mies van der Rohe i Lilly Reich en una suspensió temporal de l'obra d'art similar a les
paraules de Marcel Duchamp: in advance, in retard. Cap a la definició d'un mètode a on el
llegat de la història de l'arquitectura va oferir a Mies i Reich un inventari per la definició d'un
nou ordre dins dels 8 Palaus existents alhora que els dos extrems -els 2 Pavellons- a on
l'objecte autònom hauria de transitar.
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