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ANNEX 1

EL FLÂNEUR 

Baudelaire va caracteritzar a Les fleurs du mal,1  al flâneur com un «cavaller que passeja pels carrers 
de la ciutat». Baudelaire va ser el primer a saber veure la importància d’aquest a l’hora de comprendre, 
construir i interpretar la ciutat. 

El flâneur exercia així un doble paper en la vida ciutadana, per una banda barrejant-se amb la 
gentada del carrer, i de l’altra mantenint la seva condició d’observador atent i com cal. Aquesta postura, 
de ser al mateix temps “part de” alguna cosa i estar “a part de” aquesta cosa, comporta qüestions 
sociològiques, antropològiques, literàries i històriques que tenen a veure amb la relació entre l’individu 
i la població a la qual pertany. 

Després de la Revolució de 1848,2 amb l’Imperi francès restablert sota les consignes burgeses 
de l’ordre i la moral, Baudelaire va declarar que l’art tradicional era inservible davant les dinàmiques 
transformadores de la modernitat. La vella estètica era aliena a la nova ètica, derivada dels canvis socials 
i econòmics que portava amb si la industrialització. Aquests canvis van exigir que l’artista es fongués 
amb l’urbs i es convertís, segons una metàfora de Baudelaire, en un botànic de les voreres3.

Segons David Harvey, “Baudelaire oscil·laria la resta de la seva vida entre les postures del flâneur 
i del dandi; per una banda, un voyeur cínic i distanciat, i de l’altra, l’home del poble que entra a la vida 
dels seus semblants des de la passió per l’altre”.4  (Harvey, 1989)

__________

1 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1857.
2 La Revolució de 1848 a França, de vegades coneguda com la Revolució de Febrer (révolution de Février), s’inscriu dins d’una onada 

de revolucions a Europa. Aquesta va acabar amb la monarquia Orleans (1830-1848) i va portar a la creació de la Segona República francesa.
3 Ibíd 
4 David Harvey. The urban experience, 1989.

Revolution de Février, Gianni Dagli Orti, 1848
Extret de www.britannica.com
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Per tot això, el concepte del flâneur constitueix una peça important en les discussions acadèmiques 
sobre el fenomen de la modernitat. Aprofundint en el camí crítica oberta per Baudelaire, alguns teòrics 
com Georg Simmel5 van tractar d’analitzar l’experiència urbana des de la psicologia i la sociologia. En el 
seu assaig La metròpolis i la vida mental, Simmel va reflexionar sobre la creixent complexitat de la vida a 
les ciutats, que contribuiria a la creació de nous vincles socials i noves actituds cap al proïsme. La ciutat 
moderna va ser l’escenari que va donar a llum a un nou individu, amb una percepció diferent del temps i 
de l’espai, de la llibertat i del benestar. Segons Simmel, els problemes més profunds de la vida moderna es 
deriven de la demanda que anteposa l’individu, per tal de preservar l’autonomia i individualitat de la seva 
existència, davant de les avassalladores forces socials que comprenen tant l’herència històrica, la cultura 
externa, com la tècnica de la vida. La lluita contra la naturalesa que l’individu ha de lliurar per a la seva 
subsistència corporal aconsegueix, sota aquesta forma moderna, una més de les seves transformacions. 

El segle XVII va fer una crida perquè l’home s’alliberés a si mateix de tots els lligams que parteixen 
de l’Estat, de la religió, de la moral i de l’economia. La naturalesa de l’home, comú a tots i originalment 
bona, ha de per tant desenvolupar-se sense obstacles. 

El segle XIX a més d’exigir més llibertat, va demandar l’especialització de l’home i del seu treball 
d’acord amb criteris funcionals; aquest procés d’especialització fa que cada individu es torni incomparable 
a un altre i que cada un d’ells es torni indispensable en el major grau possible. No obstant això, aquesta 
especialització fa que cada home depengui més directament de les activitats complementàries de tots 
els altres.

 
Nietzsche6 considera que el desenvolupament complet de l’home està condicionat per la més brutal 

de les lluites; el socialisme, per la seva banda, creu en la supressió de tota competència per aquesta raó 
precisament. 

__________

5 Georg Simmel (1858-1918), La metròpolis i la vida mental, 1903.

6 Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es, 1888.

Les Fleurs du Mal. Camille Pissarro, Le 
Boulevard Montmartre, 1897

Extret de www.theformalist.org
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Sigui com sigui, en totes les posicions que s’han esmentat fins ara trobem una mateixa preocupació 
bàsica: què la persona es resisteixi a ser suprimida i destruïda en la seva individualitat per qualsevol raó 
social, política o tecnològica. Qualsevol investigació sobre el significat intern de la vida moderna i els 
seus productes o, en altres paraules, sobre l’ànima de la cultura, ha de buscar resoldre l’equació que 
estructures com les metròpolis estableixen entre els continguts individuals i supraindividuals de la vida. 

La figura del flâneur ha estat adoptada també per l’arquitectura i l’urbanisme per descriure a aquells 
que, indirectament i involuntàriament, es veuen afectats per un disseny particular que només arriben a 
experimentar mentre passegen. Walter Benjamin7 va emprar el concepte d’espectador urbà per referir-
se tant a la seva destresa analítica com a tot un estil de vida. Des de la seva òptica marxista, Benjamin 
va concebre el flâneur com un producte singular de la vida moderna i la Revolució Industrial, traçant un 
paral·lelisme amb la figura contemporània del turista, i descrivint-ho com un burgès diletant, distanciat 
però enormement sagaç. Benjamin va arribar a convertir-se ell mateix en paradigma del flâneur, fent 
nombroses observacions socials i estètiques durant els seus llargs i grats passejos per Paris. Fins i tot 
el títol de la seva obra magna, Els passatges (Das Passagen-Werk) evoca el seu gust per transitar els 
corredors i les galeries comercials parisenques.8

“La multitud era el vel després del qual la ciutat íntima, com una fantasmagoria, feia senyals al 
flâneur. En ella, la ciutat era ara un paisatge, ara una habitació, i tots dos van entrar en declivi amb la 
construcció dels grans magatzems, que van aprofitar la pròpia flânerie per vendre la seva mercaderia. 
El centre comercial va clavar el cop definitiu al flâneur. Amb el flâneur, la intel·ligència entra al mercat. 
Segons van creure, per observar -però en realitat, per trobar comprador. En aquesta etapa intermèdia 
[...] van adoptar les maneres de la bohèmia. A la incertesa de la seva situació econòmica se sumaria la 
incertesa del seu paper polític”.9 (Benjamin, 1935)

__________

7 Walter Benjamin (1892-1940) Das Passagen-Werk, 1928 a Walter Benjamin: Selected Writings, Volume 2: Part 1, 1927-1930
8 A la París de principis de segle pluriferen els passatges  comercials cobert en vidre, els espais de la nova burgesia.
9 Walter Benjamin, Paris: la capital del segle XIX, Charles Baudelaire: un poeta líric en l’era del gran capitalisme a Walter Benjamin: 

Selected Writings, Volume 3: 1935-1938.

El flâneur del s. XX.
Retrat d’Edouard Manet.
Henri Fantin-Latour, 1867.
Extret de www.iub.edu

El flâneur del s. XXI.
Flâneur on Behance, exceptions. 
Marcin Jaroszewski, 2012. 
Extret de www.behance.net
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La deriva del flâneur va ser considerada també, teòricament i en la pràctica, per la Internacional 
Situacionista.10 Bàsicament, consistia a realitzar la deriva urbana a la recerca de situacions, deixant-
se portar simplement pel plaer (vectors de desig) a través d’una psicogeografia urbana, és a dir, una 
ciutat no utilitària, sinó viscuda per a l’oci i les relacions socials. Així es tracta de traslladar l’escenari de 
caminades per plaer de la natura a la ciutat. Diu Walter Benjamin, en una expressió feliç, que Baudelaire 
farà botànica a l’asfalt 11 en presentar la figura del poeta sota l’hàbit del flâneur, el passejant aparentment 
ociós que vagareja per la ciutat, observa i després escriu. 

En aquesta època comencen a proliferar un nou gènere d’estudis, anomenats fisiologies urbanes,12 
que pretenen identificar i classificar els tipus que habiten i pul·lulen per la ciutat, des del botiguer 
ambulant a l’elegant senyora del foyer de l’Òpera. Baudelaire, encara que menyspreés l’intent pseudo 
científic dels fisiòlegs, descrivia personatges igual que ells: l’assassí, el drapaire, el màrtir i també la 
prostituta, la dama criolla, la Beatriz o les que anomena dones condemnades. Però, a diferència dels 
fisiòlegs, no pretenia crear una tipologia a la qual adaptar la pluralitat i varietat irreductible de la 
naturalesa humana. Els seus personatges singulars, transfigurats per la força dels seus versos, responen, 
segons diuen els seus estudiosos, a homes i dones reals, que ell va conèixer i amb els que va compartir 
les seves nits de bohèmia i els seus dies de deambular afanyós per la ciutat.

A partir de les reformes de Haussmann,13 a la ciutat de Paris comencen a proliferar els passatges, 
carrers amb sostre de vidre i parets revestides de marbre, en què se succeeixen luxoses botigues, 
terrasses de cafès, quioscs de revistes i llibres, etc. Aquest lloc, a mig camí entre el carrer i l’interior, és 
l’hàbitat ideal per al passejant, li subministra temes d’observació i experiència emocional contínua. Són, 
per tant, els llocs preferits del flâneur segons Benjamin.14 

__________

10 Guy Debord (1931-1994) revolucionari, filòsof, escriptor i cineasta francès. Va ser un dels fundadors de la Internacional Situacionista 
(1957-1972) i va conceptualitzar la noció sociopolítica de l’espectacle en la seva obra, La Societat de l’espectacle, 1967.

11 Ibíd
12 Fisiologies urbanes, gènere literari considerat menor assimilat a diaris de viatges, en aquest cas per la ciutat. 
13 Georges Haussmann (1809-1891) prefecte del Sena entre 1853 i 1870 que dirigí les transformacions de París sota el Segon Imperi. 

14 Ibíd

Film La societat de l’espectacle, 
Guy Debord, 1973
 Extret de www.libcom.org
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Els passatges estaven il·luminats, i és on es van encendre les primeres llums de gas, abans de fer-se 
extensives als altres carrers del Paris de Napoleó III. D’aquesta manera, la gent se sentien més segures, 
com a casa, i sortien de passeig, o de compres, ja que els comerços dels carrers principals no tancaven 
abans de les deu de la nit. Eren els temps gloriosos del Segon Imperi en el qual es va donar l’auge del 
noctambulisme. 

Enmig d’aquesta gent Baudelaire se sent un privilegiat, ja que “no a tothom li és donat prendre un 
bany de multituds: gaudir de la multitud és una art”, com diu en el poema en prosa Les multituds. Però 
multitud i solitud són termes intercanviables per al poeta actiu i fecund, no és un passejar indolent de 
desocupat. En el seu deambular pensatiu i atent obté una “embriaguesa singular d’aquesta comunió 
universal”, continua dient, “una inefable orgia”, “una santa prostitució de l’ànima”.15 (Baudelaire, 1869)

No hi ha desig de proximitat, d’amistat o d’amor o qualsevol dels sentiments confortables i 
quotidians, la seva orgia espiritual és d’allunyament teòric, pur material per a la seva creació estètica. 
Li agrada prestar atenció a l’imprevist, al nou, al desconegut que passa. El poeta urbà canta als seus 
conciutadans, personatges anònims, una multitud d’éssers que es creuen en els seus quefers diaris sense 
conèixer-se mútuament, sense interessar-se els uns pels altres; l’estigma de la ciutat els marca. Aquesta 
marca és la indiferència, o l’horror d’indiferència, com diria anys després l’irònic Marcel Duchamp o 
posteriorment Thomas Bernhard 16

Nosaltres reclamem per avui i pel futur un arquitecte flâneur ja no distant sinó un d’implicat en el 
moment i en el lloc, capaç així de donar una resposta a allò que la societat, la cultura demana en cada 
situació concreta. Ja no només interessat en la botànica de l’asfalt sinó en la botànica de la societat per 
així poder crear cultura.

__________

15 Charles Baudelaire, Les multituds, poema en prosa inclòs a El spleen de Paris, 1869. Col·lecció de 50 petits poemes en prosa poètica.

16 Marcel Duchamp (1887 1968), Thomas Bernhard (1931-1989)

Gravats i fotografies anònimes, 1880-1900. 
Passatges de Paris.
Paris, musée Carnavalet.
Extret de www.parisenimages.fr
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Pavelló de Vidre. Bruno Taut. 1914. 
Exposició de la Deutscher Werkbund a Colonia.

Extret de www.espazium.ch/sites/default/files/
styles/article_large/public/bruno_taut_glashaus_1914_c_
akademie_der_kuenste_berlin.jpg

GLASS ARCHITECTURE

“Glass Architecture” l’escrit de Paul 
Scheerbart del 1914 on imagina el món futur 
d’edificis de vidres de colors en jardins paradisíacs 
i que dedica a Bruno Taut.

Bruno Taut s’en inspira per crear el Pavelló 
de Vidre de l’Exposició de la Deutscher Werkbund 
a Colonia del 1914.

Paul (Karl Wilhelm) Scheerbart 
(Danzig, 8 gener 1863 - Berlín, 15 octubre  1915) 
Poeta, escriptor i dibuixant expressionista alemany. Va 

publicar també amb el pseudònim Kuno Küfer i Bruno Küfer.
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ELS EXPRESSIONISTES ALEMANYS 

L’expressionisme és un moviment artístic nascut entre els anys 1911 i 1914 arran de la crisi ideològica 
i social sorgida en els països germànics, i que s’interpreta com una reacció davant el naturalisme, el 
postimpressionisme, i el mateix cubisme. La fi de la Segona Guerra Mundial també podríem dir que és 
la fi del moviment, o si més no, representa la desaparició o dispersió cap a altres països de la major part 
dels seus components.

És una forma d’art visionari, místic i interioritzant, que es basa en l’experiència emocional i espiritual 
de la realitat per sobre de la seva comprensió analítica. Com a oposició al classicisme, trenca l’harmonia 
establerta i utilitza el desordre compositiu i la de la realitat. Com a oposició a l’impressionisme defensa 
un art en el qual l’artista es grava de manera emotiva en l’acte artístic i no actua simplement com un mer 
testimoni que transcriu les impressions perceptives que recull de la natura. Com a reacció al cubisme 
s’oposa a la seva concepció fragmentada i geomètrica de la realitat.1 (Junquera, 1996).

Els expressionistes entenen l’art com una manera d’escapar d’una realitat intolerable i els seus 
plantejaments es basen en una nova concepció de l’existència que té el seu origen en fonts diverses: 
la tradició romàntica i les obres de Nietzsche, Bergson, Freud i Rimbaud.2 El que volen no és reproduir 
una cosa que s’ha vist, sinó la sensació que aquesta imatge ha dipositat a l’interior. Pretenen recrear un 
objecte en la seva totalitat, físicament i espiritualment, en lloc de fragmentar.3 (Junquera, 1996).

__________

1 Juan José Junquera, El S. XX Desde La Segunda Guerra Mundial Hasta La Actualidad, 1996. 
2 Friedrich Nietzsche (1844-1900) i Henri Bergson (1859-1941) com a filòsofs; Sigmund Freud (1856-1939) i la psicoanàlisi; Arthur 

Rimbaud (1854-1891) com a poeta

3 Ibíd

Impressionisme
Café Terrasssa de nit, Vincent van Gogh,
1888. Kröller-Müller Museum, Otterlo
Extret de commons de wikipedia

Cubisme
New York at Night, Max Weber, 1915
Extret de commons de wikipedia
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Entre 1905 i 1933 els grups artístics més rellevants en l’àmbit de la pintura expressionista són Die 
Brücke (El Pont) i Der Blauer Reiter (El Genet Blau). 

Els artistes del grup Die Brücke estan més units per allò que detesten en l’art del seu entorn (el 
realisme anecdòtic i l’impressionisme) que per un programa artístic propi. Die Brücke és el pont entre 
l’impressionisme i l’art del futur, que ha d’afirmar la seva independència de mitjans i llibertat d’expressió a 
través del color, la línia, la forma i la bidimensionalitat. Guiats per l’esperit del moviment Arts & Crafts i el 
Jugedstil, estableixen un taller a Dresden en el qual es dediquen a pintar, esculpir, reproduir xilografies,...

Als artistes de Der Blauer Reiter els uneix una indestructible i apassionada confiança en la llibertat 
creativa de l’artista que és necessària per a poder expressar sense traves la seva visió personal del món. 
Kandinsky (1866-1944) és qui aporta la major part de l’empenta inicial a aquest moviment.

L’arquitectura expressionista arrela els seus plantejaments estilístics  en l’arquitectura Art Nouveau  
d’autors com Henry van de Velde (1863-1957), Joseph Maria Olbrich (1867-1908) i Antoni Gaudí 
(1852-1926).  L’arquitectura del grup usarà el maó, l’acer i el vidre  i crearà composicions  subjectives i 
excèntriques per influència del modernisme tot  introduït-hi perspectives utòpiques.

En 1918, Bruno Taut funda a Berlín, al costat d’Adolf Behne, el Arbeitsrat für Kunst (consell de treball 
per a l’art), que es fusiona amb un altre col·lectiu una mica més gran, el Novembergruppe, format  durand 
les mateixes dates. “Aquest consell fa públiques les seves intencions bàsiques en el Architekturprogramm 
de Taut en 1918, en el qual s’advoca per una nova obra d’art total creada amb la participació activa del 
poble”.4 (Frampton, 1981). El seu objectiu immediat és la creació d’un grup d’artistes capaços d’exercir 
pressió política sobre el nou govern d’Alemanya, en la línia dels poderosos consells de treballadors i 
soldats. El seu objectiu a llarg termini és produir una arquitectura utòpica per a la nova societat emergent 
després de la destrucció causada per la Primera Guerra Mundial:

__________

4 Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History, 1981. pp. 338

Houses at Night, Karl Schmidt-Rottluff.,1912. 
MoMA
Extret de www.moma.org

Moonlight Night , Wassily Kandisky, 1907.
Extret de www.elrincondemisdesvarios.blogspot.com
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“Nosaltres exigim influència i col·laboració a totes les tasques de l’arquitectura com a assumpte 
públic: urbanisme, colònies d’habitatges, edificis públics de l’administració, de la indústria i del benestar 
del poble, activitat constructiva privada, conservació de monuments i allunyament d’edificis sumptuosos 
artísticament mancats de valor“.5(Novembergruppe, 1919)

A l’exposició del Deutscher Werkbund (“Federació alemanya del treball”) de 1924 a Colònia, és 
on es manifesta per primera vegada la futura arquitectura expressionista dels anys vint. En aquesta 
exposició es manifesta una escissió ideològica dins de l’associació entre “l’acceptació col·lectiva de la 
normativament (tipificació) per una banda, i la voluntat artística, expressiva i individualment reafirmada, 
per un altre”.6 (Frampton, 1981).

En aquest període posterior a la Primera Guerra Mundial destaquen els següents arquitectes 
expressionistes: Hans Poelzig (1869-1936), Max Berg (1870-1948), Erich Mendelsohn (1887-1953) i 
Bruno Taut (1880-1948) així com alguns que han estat membres del Novembergruppe: Walter Gropius 
(1883-1969), Hugo Häring (1882-1958) i L. Mies van der Rohe (1886-1969). Tant P. Behrens com W. 
Gropius combinen la pràctica de l’arquitectura amb la pintura, però amb una intensitat inferior a la de B. 
Taut. L’arquitecte del Pavelló de Vidre era un amant del color en la pintura, el que s’expressa tant en els 
pastissos de paisatges de la seva primera època com en les il·lustracions per als seus llibres Arquitectura 
Alpina (1917) o La Corona de la Ciutat (1917). En els esbossos expressius realitzats per E. Mendelsohn, 
però, destaca el moviment del gest davant de la plasticitat del color.

És important situar el moviment cultural que representa l’expressionisme alemany en el seu precís 
context històric, un període de guerres i entreguerres que passarà ràpidament d’un ambient prebèl·lic 
a bèl·lic, postbèl·lic i altre cop a prebèl·lic. Així es passa ràpid de l’eufòria cultural i econòmica a la crisi 
no només econòmica sinó també moral i social que portarà a la pujada al poder d’Adolf Hitler el 1933. 
Un Hitler que reprimirà l’expressionisme a favor d’un realisme d’exaltació dels valors i dels líders nazis.

__________

5 Amy Dempsey a Estilos, Escuelas y Movimientos: Guía Enciclopédica Del Arte Moderno. 2002. pp. 304. 

6 Ibíd

Goetheanum, Rudolf Steiner, Dornach, 
1923.

Extret de commons wikipedia

La Torre Einstein, Erich Mendelsohn, 
Potsdam, 1919-22.

Extret de commons wikipedia
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L’expressionisme alemany és per tant un moviment heterogeni d’art personal i intuïtiu que 
distorsiona i exagera la realitat amb el desig de canviar la vida, de cercar noves dimensions a la imaginació 
i de renovar els llenguatges artístics. L’horror, la misèria, la soledat, l’angoixa i la humiliació després de la 
participació i derrota a la guerra els porta a defensa la llibertat, la passió i expressió del fet sexual, morbós 
i demoníac servint-se de colors violents i ritmes lineals forts i inspirant-se de l’estil gòtic urbà.

Els components del grup German Werkbund, i en particular Bruno Taut, estaven convençuts que la 
llum i la transparència eren les principals característiques d’una arquitectura ideal del futur. Un primer 
intent de donar forma a aquest ideal va ser el projecte del pavelló de vidre del 1914. L’estructura realitzada 
per Bruno Taut va demostrar les nombroses formes en què el vidre podia ser utilitzat en construcció, 
però també va deixar entreveure com el material podia ser usat per a organitzar les emocions humanes 
i ajudar en la construcció d’una utopia espiritual.

Taut visitarà Barcelona i Gaudi i dirà al parlar de la Sagrada Família que “la ciutat la il·lumina la Glòria 
de Déu” 7 (Taut, 1921) i que la catedral és una creu resplendent i així ho publicarà el 1921 a Alemanya 
posant-la com a exemple d’utopia realitzada. L’interès que Taut va demostrar en l’aspecte espiritual 
amb la utilització del vidre, la seva transparència i llum, explorat amb més intensitat durant la Primera 
Guerra Mundial i posteriorment en el seu llibre Arquitectura Alpina, va ser estimulat per l’escriptor Paul 
Scheerbart8 qui advocava per un paradís a la terra, basat en la nova arquitectura del vidre i el color, 
experimentant la distorsió de les formes per manifestar una emoció; la recerca implícita de la novetat i 
l’originalitat posant especial èmfasi en la inspiració de les formes naturals.

La utilització no només del vidre sinó del vidre de color serà un tret distintiu que es perdrà en 
moviments posteriors que continuaran apostant pel vidre i les formes però oblidaran el color com a eina 
expressiva.

__________

7 Bruno Taut, REVISTA FruhLicht, 1921

8 Paul Scheerbart, Glass Architecure, 1914 Veure fragments a capítol V

1.Neu, Glacera, Cristall  
2.Ciutat 
a Arquitectura Alpina. Bruno Taut, Hagen, 

Alemania, 1919
Extret de http://juaserl1.blogs.upv.es/

juanserral luch/cuando-color-en-la-historia-de-la-
arquitectura/color-en-la-arquitectura-de-las-vanguardias/
expresionismo-bruno-taut/

2

1
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L’estil Expressionista agrupa obres en què es nota, de manera molt marcada una expressió plàstica, 
que deixa veure clarament els sentiments dels autors d’aquest corrent, els quals tractaven de plasmar 
sentiments; més enllà d’una arquitectura funcional que cobrís necessitats fonamentals. L’estil es va 
caracteritzar també per l’adopció de nous materials, per la innovació formal i un concentrant molt 
inusual, de vegades inspirat per les formes biomòrfiques naturals, de vegades per les noves possibilitats 
tècniques de la producció en massa de maó, acer i vidre especialment. Les possibilitats que brindaven 
aquests materials van servir perquè els arquitectes expressionistes puguin muntar les seves estructures.

Molts arquitectes expressionistes van combatre en la Primera Guerra Mundial i les seves experiències, 
juntament amb la inestabilitat política i agitació social que va seguir a la revolució alemanya de 1919, 
es va traduir en una visió utòpica i un programa socialista romàntic. Les condicions econòmiques van 
limitar el nombre de construccions entre 1914 i mitjans de la dècada de 1920. És en aquest escenari de 
perspectives utòpiques on la composició subjectiva, el caràcter experimental, el disseny imaginatiu i la 
manca de dogmes poden desenvolupar-se lliurement marcant i caracteritzant així les realitzacions dels 
expressionistes que prenent a vegades en conseqüència un cert aire d’excentricitat i monumentalitat.

ELS “EXPRESSIONISTES” ACTUALS

Els anys han passat, som al segle XXI però veient algunes realitzacions recents ningú no ho diria... 
Tot seguit, unes il·lustracions comparatives entre projectes expressionistes i projectes o realitzacions 
recents per a aportar elements de reflexió i concloure la tesi. Eren realment utopies? Són utopies 
realitzades? Són encara utopies? Queden encara utopies per realitzar?

Pavelló del Vidre, Exposició de la Deutscher 
Werkbund, Bruno Taut, Colònia, 1914. 

Sala de la cascada, foto de l’aspecte 
original en blanc i negre i recreació virtual dels 
colors originals de l’exterior i de la sala.  

Font: veure plana anterior. 
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Restaurant, Berlin (1920s)

Wassili Luckhardt (1920)                         

Clauss&Kaan (2004)                          Herzon&de Meuron (2005)

Zaha Hadid, Centre d’Art Contemporani Rosenthal, Cincinnati  (1998)
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Mito Art Tower, Arata Isozaki, 2006
Foto de Korall. Extret de https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Mito_Art_Tower.JPG#/media/

File:Mito_Art_Tower.JPG

 

Frank Gehry per a Louis Vuitton Fundation, 2006
Extret de http://www.theredmenmovie.com/2010_09_01_archive.html

Hans and Wassili Luckhardt’s Concert Hall 1948, 
The Unbuilt Berlin via Architectural Models
Extret de http://www.theredmenmovie.com/2010_09_01_archive.html

Tauthaus, projecte de Bruno Taut
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Frank Gehry per a Louis Vuitton Fundation, 2006
Extret de http://www.theredmenmovie.com/2010_09_01_archive.html

Hans and Wassili Luckhardt’s Concert Hall 1948, 
The Unbuilt Berlin via Architectural Models
Extret de http://www.theredmenmovie.com/2010_09_01_archive.html

Expo Brusel.les (1958)
Millenium Dome (2000)

Expo Lousiana 1904, Expo Barcelona 1929 
Merchandist Mart, Chicago 1930,  Expo Nova York 1964
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Wenzel Hablick (1920)                Bruno Taut, Pavelló de vidre, Colonia (1914)                   Expo Paris (1925)

Capitoli, Washington                                      
Reichstag Berlin, Norman Foster (1999)

Hans Scharoun, 
Casa Comunal (1920)
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Capitoli, Washington                                      
Reichstag Berlin, Norman Foster (1999)

Renzo Piano 
The New York Times
(2003-2006)

Forty Second Street Studios Nova York (2000)
Jean Nouvel, Fundació Cartier, Paris (1995)      

Oskar Nitschke, 
Maison de la Publicité (1936)
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Ludwig Mies van der Rohe, Pavelló Alemania Expo Barcelona (1929)

Herzog & de Meuron, Col.lecció Goetz, Munich (1994)

Hascher Jehle, Stuttgart(2004)
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Manufacturers Trust (1954)

Norman Foster, HSBC, 
Hong Kong (1986)

Hascher Jehle, Stuttgart(2004) Toyo Ito, Mediateca Sendai (2001)
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Ludwig Mies van der Rohe, 
Banc a Stuttgart i centre comercial (1928)

Sanaa,
Dior, Tòquio (2004)

Peter Zumptor, 
Kunsthaus Bregenz, 
Bregenz(1996)
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Peter Zumptor, 
Kunsthaus Bregenz, 
Bregenz(1996)

Power and Light, 
Los Angeles (1938)

John Eberson, Gasolinera, 
Nova York (1933)

Zielona Góra, Polònia (1928)

Kirin Plaza, Osaka (1988)

Pierre Chareau Maison de Verre, Paris (1931)

Willian Lescaze, Casa pròpia, Nova York (1934)
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Wassilli&HansTauentzienstrasse 3, Berlin (1927)

Simpson’s, Londres (1936)

De Volharding,T
The Hague (1928)

Lehman Brothers, Nova York (2001)

Luckhardt i Anker, 
Oficines a Berlin (1927)
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Simpson’s, Londres (1936)

Brinkman i Van der Vlugt,  fàbrica de tabac, 
Rotterdam (1926-29)

Werner Mantz, Colonia (1928)

Engelhardt Bräu, Berlin (1930)

Willis Faber&Dumas,
Norman Foster(1975)
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Torre Panhellinic, Nova York (1927)
Pacific Telegraf, Buffalo (1925)

Melvin N. King, Bley i Lyman, Niagara (1932)

Erich Mendelson, 
Petersdorff, Berlin (1928) 

Schocken, Stuttgart (1928)
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Propostes a concurs a Gazprom, Rússia (2008)
(guanyadora: fuksas)

Norman Foster, Moscou
(en construcció)

Frühlicht (1920-22)
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Ludwig Mies van der Rohe, Friedrichstrasse, Berlin (1921)
Frühlicht (1922) Philip Johnson i John Burgee, Crystal Cathedral, Garden Grove, California (1980)

Philip Johnson i John Burgee, 
Pennzoil Place, Houston (1976)

Enric Massip-Bosch,
Torre Diagonal Zero zero, Barcelona (2011)
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Bank of China, Hong Kong                      Frühlicht, Berlin (1920-22)        Hearst Tower, New York (2004) 

Prada, Tòquio (2001)        Nec, Supertower, Tòqio (1990)SOAM, Lotte World Tower, Seul
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Bank of America, Miami (1987)

SOM, Sharq Tower, 
Dubai (2006)

Ludwig Mies van der Rohe (1921)

Sony Center, Berlin (2001)
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Santiago Calatrava, 
Ciutat de les arts i de les ciències, 
València (1998)

Luna Park, Nova York (1903), Hong Kong (2006)

Renzo Piano, Richard Rogers, 
Centre Pompidou, Paris (1977)

Toyo Ito. Mediateca, Sendai (2001)
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Hugh Ferris, 
Metropolis of tomorrow (1929)

Petronas Torres, 
Kuala Lumpur (1996)

Pennsylvania Power and Light  (1927)

Projecte a Huoston (1982)
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JUGANT AMB EL COLOR

Verbundnetz AG, Leipzip (1997) Expo Chicago (1933)

Sport City Wall, 
Manchester (2002)

Torre del temps, Manchester (1986)

Un Studion, Seul (2004)

Hotel Burj Arab Abu Dubai (1999)
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Croydon Skyline, Londres (1994)

Oskar Nitschke, 
Maison de la Publicité
Paris (1936)

Expo Paris (1937)

Rem Koolhaas, Karlsruhe (1989)

Realities United, Berlin (2006)

Nasdaq Building, New York (2000)

Bruno Taut a Frühlicht (1920-22)
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Norman Foster, Projecte Diamant Tower, Sibèria, (2007)

Rem Koolhaas, 
Biblioteca, Seattle (2004)

Norman Foster Projecte Crystal Island, 
Moscou (2008)

Bruno Taut a Frühlicht (1920-22)

Clauss&Kaan (2004)                         

Bruno Taut a Frühlicht (1920-22)
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Bruno Taut, Alpine Arkchitektur (1919)

Joseph Paxton, 
Crystal Palace, 
Londres (1851)

Herzon&de Meuron, Pavelló Olímpic, Pequin (2008)



REFLEXIONS   

393   

ANNEXES

Richfield, Los Angeles (1930)

Victorin Arts Center, Melbourne  (1997)

Expo Paris 
(1925)

Tokio Tower
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Expo Paris (1900)

Proves de llum a la Plaça de la Concordia, 
Paris (1844)

General Electric, Buffalo, Nova York (1912)

Terminal Tower, Cleveland (1930)

Expo Coney Island, 
Nova York (1903)

Jean Nouvel, Hong Kong



REFLEXIONS   

395   

ANNEXES

Postdamer Platz, Berlin

Expo Chicago, Pavelló de l’electricitat (1893)
Estàtua de la Llibertat, Nova York (1909) Woolworth, Nova York (1914)

Expo Paris (1937)
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Carew Tower, Cincinnatti (1929)     Projecte Sumida Tower (2007)               Frühlicht (1920)

Carew Tower, Cincinnatti (1929)     Projecte Sumida Tower (2007)               Frühlicht (1920)

Carew Tower, Cincinnatti (1929)     Projecte Sumida Tower (2007)               Frühlicht (1920)

Union Trust, Detroit(1929)

Govern Metropolità, Tòquio

Palmolive (1929) Govern Metropolità, Tòquio

Palmolive (1929)
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Norman Foster,
Commerzbank, 
Frankfurt (1992)

Erich Mendelson, Deukon, Berlin (1928)   Richard Rogers, Lloyds, Londres (1989)

Norman Foster, 
HSBC, Hong Kong (1986)

Frühlicht (1920-22)
Lichthaus Luz, Stuttgart (1927)

Frederic Henry Sauvage, 
Grans Magatzems Decré, Nantes  (1931)
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Nova York (1924)

Denver (1910)

Hotel Plaza, 
Hudson(1909)

Thyssenhaus. Düseldofs (1960) 
Mecanoo, Leaning Tower, Nijmegen (2007)

Thyssenhaus. Düseldofs (1960) 
Mecanoo, 
Leaning Tower, Nijmegen (2007)
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Chicago Tribune (1928)
John David Mooney,Light muse (1997)

Frühlicht, Berlin (1922)
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Ludwin Mies van der Rohe, 
Seagram, Nova York (1958)

John David Mooney, Lightscape’89 (1989)

Norman Foster, Caja Madrid (2008)
Gio Ponti, Torre Pirelli, Milà (1960)

Bruno Taut, 
Glassarkitectur (1919)
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Frühlich (1920-22), Expo Chicago (1933), 
Sony Center (2001)

Bruno Taut, 
Glassarkitectur (1919)
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Filmthater Lichtburg, Berlin (1929)                  Goodman Theatre, Chicago  (2001)

Teatre Titania Palast, Berlin (1928)

Expo San Francisco (1915), Expo Barcelona (1929), Expo  Rio de Janeiro(1922)
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Teatre Titania Palast, Berlin (1928)

Expo San Francisco (1915), Expo Barcelona (1929), Expo  Rio de Janeiro(1922)

Expo San Francisco (1915), Expo Barcelona (1929), Expo  Rio de Janeiro(1922)

Expo San Francisco (1915), Expo Barcelona (1929), Expo  Rio de Janeiro(1922)

Expo Hamburg (1954)

Expo Brusel.les (1958)

Expo Nova York (1939)

Nova York (2002)Castelo Sant Angelo, Roma (1774)
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Albert Speers, Visita de Mussolini a Berlin, 
Congres a Nuremberg (1937)
i Jocs Olímpics Berlin (1936)

Tribut a la Victoria, Los Angeles (1945)

Expo Chicago (1933)

Zocalo, Mexico (1999)

Zona Zero, Nova York (2001)Leipzip (1977)
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Albert Speers, Visita de Mussolini a Berlin, 
Congres a Nuremberg (1937)
i Jocs Olímpics Berlin (1936)

Expo Chicago (1933)

Zona Zero, Nova York (2001)

Paramount, Nova York (1926)
Paramount Theatre (2000)
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LAS VEGAS, DELS 60S A ARA
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Empire State (1931)

Bryan Smith/New York Daily News, 2015
Extret de www.nydailynews.com
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Picaddilly (1896), Broadway, Berlin (1925), Philadelphia (1931)

Askanisches Platz, Berlin (1937), 
Times Square, Nova York (1953)

Picaddilly (1896), Broadway, Berlin (1925), Philadelphia (1931)

Shangai (2004)
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                                                                                                      TIMES SQUARE, DEL S.IXX AL S.XXI




