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La catorzena edició del cicle de conferències, 

Arquinset 2020, té la intenció d’explorar el 

tema de les intervencions temporals i 

l’arquitectura efímera com a vehicles per a la 

creació de significat i d’identitat dels 

esdeveniments i dels entorns urbans. 

 

Per definició, l’arquitectura efímera (del grec bizantí, ἐφήμερος, ‘d’un dia’) es 

construeix puntualment, amb motiu d’un esdeveniment específic. El seu ús és 

sovint restringit i, per tant, respon a les exigències d’una temporalitat limitada. Tot 

i així, la presència de les obres efímeres a la història de l’arquitectura és constant, 

i construccions com el Crystal Palace, els pavellons d’Alvar Aalto o de Le 

Corbusier per a les exposicions universals han marcat, entre molts d’altres, el 

curs de la modernitat arquitectònica. Gràcies als seus límits espacials, temporals 

i materials, l’obra efímera ha permès experimentar amb conceptes i tecnologies 

i ha esdevingut un potent motor de la innovació.  

L’obra efímera figura al currículum de la immensa majoria dels arquitectes i uneix 

els diferents perfils professionals —els més teòrics amb els dedicats a la 

pràctica—, per oferir un ampli camp de debat sobre els diferents aspectes que la 

caracteritzen, els objectius, les metodologies i les ideologies que la inspiren. Deia 

l’Andrei Tarkovski que «la imatge no és aquest o aquell sentit expressat pel 

director, sinó tot un món que es reflecteix en una gota d’aigua». D’una manera 

similar, l’obra efímera, construïda per a un ús fugaç, reflecteix tot el sistema de 

valors de la pràctica espacial a la qual pertany. Quin és el seu paper en 

l’arquitectura actual, en aquesta realitat instantània del present continu que 

vivim? Quina és avui la temporalitat d’allò que és efímer? O a la inversa, quina és 

la durada d’allò que és permanent?    

Proposem debatre, dins el cicle Arquinset, aquestes i altres qüestions que 

envolten i defineixen l’arquitectura efímera i centrar-nos en projectes i 

intervencions que han estat reconegudes a les darreres edicions dels Premis 

FAD. Als anys 2019 i 2020, entre les dues edicions més recents del cicle, han 

coincidit les més importants fites de l’arquitectura efímera, com ara la Biennal de 

Venècia, les triennals de Lisboa i d’Oslo, la Biennal Iberoamericana 

d’Arquitectura i Urbanisme o la Biennal de Chicago. Aprofitem aquesta edició per 

parlar de l’arquitectura de les exposicions i dels reptes d’explicar l’arquitectura 

actual. Des de la famosa «Estil Internacional», les exposicions han desenvolupat 

un paper de sistematització i d’interpretació de les obres que, a la llarga, ajuden 
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a conceptualitzar les noves tendències i en fixen el lloc a la història general. Les 

exposicions són, doncs, la part viva de la història de l’arquitectura, permeten 

revisitar-la per crear noves lectures i noves valoracions conceptuals, perquè la 

història és una construcció del passat que pertany al present.  

L’arquitectura efímera també forma part de l’espai públic en esdeveniments 

ocasionals que ocupen parts de les ciutats o del patrimoni arquitectònic, i 

estableixen relacions de vegades sorprenents que revelen les qualitats, 

conegudes o mai vistes, de l’espai urbà i de la forma arquitectònica. El cicle de 

conferències pretén també analitzar les narratives i les metodologies d’aquestes 

aproximacions entre el que és permanent i el que és ocasional per posar de 

manifest la capacitat de l’arquitectura efímera de representar la identitat dels 

llocs.  

 

Programació proposada 

Es proposen cinc trobades, cadascuna amb dos ponents, seleccionats i 

guanyadors dels Premis FAD, membres de jurats, així com professors d’escoles 

d’arquitectura i disseny, comissaris d’exposicions i directors de festivals 

d’intervencions efímeres.  

Proposem debatre el tema en el marc conceptual següent i amb els protagonistes 

que suggerim a continuació:  

 

 

1. Arquitectura efímera i agents immaterials  

dilluns 19 d’Octubre 2020 a les 19.00 

La primera sessió se centrarà en l’arquitectura creada amb la llum, el so o els 

reflexos, que creen espais sensorials abans que materials. Posar en valor un lloc, 

recordar-ne la història i crear una nova percepció mitjançant elements no 

materials significa un alt grau de comprensió i d’abstracció de l’espai, de la 

tècnica i de les sensacions provocades.  

Ponents:  

- Mariona Benedito i Martí Sanz «Les Llàgrimes de Santa Eulàlia», Premi 

FAD d’Intervencions Efímeres 2015. 

- Daniel Freixes, Eulàlia González, Vicenç Bou Bosch, Vicente Miranda; 

«Atracció MIRAMIRALLS», Parc d’atraccions Tibidabo, Premi FAD 

d’Intervencions Efímeres 2009. 
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2. Intervencions efímeres en espai urbà  

dilluns 26 d’Octubre 2020, 19.00 

A les nostres ciutats són nombrosos els festivals d’arquitectura efímera, com ara 

A Cel Obert, Llums de Santa Eulàlia, Temps de Flors o Lluèrnia. En aquesta 

segona sessió parlarem de com les diferents propostes es relacionen amb l’espai 

públic, de quina manera arriben a reforçar-ne la identitat i a impulsar nous 

recorreguts i activitats a les ciutats.  

Ponents:  

- Cristina Bestratén —membre del jurat dels Premis FAD 2020— i Maria 

Bernard, fundadores del Festival d’Intervencions Efímeres de Tortosa – A 

Cel Obert. 

- Maria Güell, Curro Claret; «Raval km 0», treball finalista dels Premis FAD 

2017. 

 

 

3. Intervencions efímeres i patrimoni arquitectònic 

dilluns 2 de Novembre 2020, 19.00 

La tercera sessió del cicle estarà dedicada al patrimoni arquitectònic, als edificis 

amb un pes molt rellevant en l’imaginari col·lectiu. A través de diferents exemples 

parlarem d’aquesta relació, de fins a quin punt la intervenció en el patrimoni és 

limitada per la pròpia lògica de l’edifici històric. Però també de com una 

intervenció ajuda a explicar aspectes menys evidents i coneguts de l’edifici que 

envaeix puntualment i de les seves vides passades.  

Ponents: 

- Ivan Blasi, comissari i coordinador de projectes i exposicions de la 

Fundació Mies van der Rohe: Projectes al pavelló de Mies van der Rohe. 

Accions efímeres dins d’un edifici efímer. Entre aquests projectes, cal 

destacar dues intervencions («Columnes commemoratives dels 30 anys 

de la reconstrucció del pavelló alemany a Barcelona» de Luis Martínez 

Santa-María i Roger Sauquet Llonch, i «Mies Missing Materiality», d’Anna 

i Eugeni Bach) guanyadores del Premi FAD d’Intervencions Efímeres al 

2017 i 2019, respectivament. 

- Xevi Bayona, autor de «Factoria i Magatzem dels Reis Mags a Fabra i 

Coats», Premi FAD d’Intervencions Efímeres 2013 i director del festival 

Lluèrnia d’Olot 

 



 

 

ARQUINSET 2020: arquitectura efímera als Premis FAD 

 

 

 

 

 

 

4. Disseny d’exposicions i esdeveniments 

dilluns 9 de Novembre 2020, 19.00 

En aquesta sessió es proposa parlar del disseny d’exposicions en termes de  

sistemes d’elements que organitzen l’espai i el recorregut en consonància 

amb la narrativa de l’obra o l’esdeveniment on intervé. Quines són les 

premisses d’una exposició i quines en són les dificultats? Quina és la relació 

entre l’arquitecte, l’artista, el comissari i la institució i quins són els límits de la 

intervenció arquitectònica? 

 

Ponents:  

- Victoria Garriga, autora del «Museu Balenciaga a Getaria», finalista 

Premis FAD 2013, de l’exposició «Balenciaga, el diseño del límite» 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, finalista Premis FAD 2011, de 

l’exposició “Josep Llinás. Casas Vividas 1978-2008” organitzada per 

l’ARQUIN-FAD 2008, entre d’altres. 

- Josep Ferrando, autor d’ «Espais comuns Barcelona Building Construmat 

2019» – finalista Premis FAD 2020 i del pavelló efímer per BCN-Reset, 

seleccionat Premis FAD 2015, entre d’altres exposicions. 

 

 

5. Exposar arquitectura 

dilluns 16 de Novembre 2020, 19.00 

L’any dels grans esdeveniments arquitectònics com les biennals de Venècia i 

de Chicago o les triennals de Lisboa i Oslo, proposem debatre, a través d’uns 

exemples de gran èxit, la problemàtica de concebre l’exposició d’arquitectura, 

la seva organització i la narrativa que es pretén transmetre. La relació entre el 

treball curatorial i el disseny de l’espai, que sovint recauen en una mateixa 

persona, serà un dels temes interessants, així com la importància del 

recorregut per entendre l’argument, del material i del paper de la tecnologia.   

Ponents: 

- Carlos Quintans, co-comissari de «Unfinished», exposició al pavelló 

d’Espanya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2016, guanyador del 

Lleó d’or i finalista Premis FAD Internacionals 2018.  
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- Ethel Baraona, comissaria de l’exposició «12 Fàbules Urbanes» al 

Matadero de Madrid, guanyadora del Premi FAD Pensament i Crítica 2015 

i finalista com editora el 2017, ex membre de la junta d’ARQUIN-FAD i dels 

jurats dels Premis FAD.  

 

Els membres de la junta d’ARQUIN-FAD, així com els socis interessats i 

professionalment vinculats al tema de l’arquitectura efímera participaran en els 

debats fent-ne la presentació inicial, moderant-ne la conversa o formant la fila 0 

del públic.  

 

Es farà un seguiment de tot el cicle al web de l’ARQUIN-FAD, així com a les 

xarxes socials de l’associació. Totes les conferències s’enregistraran i el 

document resultant serà publicat a la pàgina web, com a part de l’arxiu 

audiovisual de l’associació.  

 

Jelena Prokopljević, vocal de la junta 

Desembre del 2019 


