L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’IAAC,
institucions convidades a la primera edició de la ‘Biennal
d’Arquitectura i Urbanisme de Seül’
● L’AMB juntament amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IAAC) presenten “Mixed Use, Mixed Time, Mixed People” dins el marc
d’exposicions “Imminent Commons” de la primera Biennal
d’Arquitectura i Urbanisme de Seül (Corea del Sud) que tindrà lloc el
proper 1 de setembre fins el 5 de novembre.
● L’exposició mostra Barcelona i el seu entorn com una metròpoli de
barris connectats, equivalent en superfície geogràfica a l’àmbit
municipal de la capital coreana, que concep l’espai públic com l’eix
vertebrador de les ciutats del futur.
Barcelona, 30 d’Agost de 2017-. La primera edició de la Biennal d’Arquitectura i
Urbanisme de Seül compta amb la participació de 50 ciutats i metròpolis
internacionals, entre elles Barcelona i la seva àrea metropolitana. L’espai reservat
a la ciutat i el seu entorn urbà pretén mostrar com els equipaments públics dels
barris i municipis barcelonins són elements de centralitat en els hàbitats
urbans esdevenint així llocs clau per a la interacció dels ciutadans dins la
metròpoli.
La mostra “Mixed Use, Mixed Time, Mixed People”, organitzada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona en col·laboració amb l’IAAC, incideix en el potencial dels
equipaments públics híbrids: espais de proximitat situats a barris i municipis on hi
convergeixen múltiples equipaments amb diverses funcionalitats (mercats,
biblioteques, escoles bressols, centres cívics, etc), activitats quotidianes i que
actuen de pol d’atracció i trobada entre persones de diferents edats.
“Mixed Use, Mixed Time, Mixed People” entén la ciutat del futur com una
metròpoli de petites unitats habitables connectades que formen una entitat complexa
i diversa. L’objectiu dins el marc de la Biennal d’Arquitectura i Urbanisme Seül
és mostrar al món aquest model a Barcelona a través de 6 espais i com s’està
implantant tant a la ciutat com a l’entorn metropolità.
L’esdeveniment constarà de dues parts: una primera part una mostra central i 50
exposicions corresponents a les ciutats o regions convidades dins el marc
“Commoning Cities”; així com una segona part destinada al debat i
experimentació de projectes urbans in situ en diferents indrets de la ciutat de Seül.

L’exposició organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en col·laboració
amb l’IAAC segueix el fil conductor del tema principal de la primera edició de la

Biennal d’Arquitectura i Urbanisme de Seül que s’emmarca en la interacció entre els
quatre elements bàsics: aire, aigua, foc i terra, i sis accions: connectar, fer, moure,
reciclar, sentir i compartir.
Espais

seleccionats

de

l’AMB

Els espais seleccionats per a la mostra de l’Àrea Metropolitana de Barcelona són 6
equipaments públics híbrids. L’Illa Fort Pienc a l’Eixample, realitzada per Josep
Llinàs, i l’equipament de Sant Martí Alchemika, dissenyat per Francesc Mitjans al
1950 i renovat per l’estudi Oliveras Boix Arquitectes el 2015 són els espais triats
de la ciutat de Barcelona.
De la resta de l’àrea metropolitana, hi seran presents a la mostra l’Arxiu Comarcal i
Centre Cívic Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat, dissenyat pels estudis dataAE i
Xavier Vendrell studio; la Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí creada
per l’arquitecte Carles Llinàs; la Biblioteca Ginesta de Begues dissenyada pels
arquitectes de l’estudi Calderon Folch Sarsanedas i l’edifici Fondo a Santa
Coloma de Gramenet, obra de de l’estudi Pich Arquitectes.
L’exposició mostrarà els 6 espais amb material gràfic i una sèrie de vídeos
innovadors realitzats pel fotògraf d’arquitectura i realitzador audiovisual Adrià
Goula, que tenen l’objectiu de plasmar la diversitat funcional de cadascun dels
equipaments escollits per a la mostra de Seül.

