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Nota de Premsa 
 

La mostra presenta un cicle de conferències dels arquitectes més coneixedors de l’obra 
de l’autor de l’Opera de Sydney i un dels cèlebres arquitectes de la segona meitat del 

segle XX 
 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya protagonitza una 

exposició dedicada a l’arquitecte danès Jørn Utzon 
 

Girona, 1 de febrer de 2005.  El proper divendres 4 de febrer de 2005 a les 20:30h s’inaugura a 

Girona l’exposició “El Retorn de Jørn Utzon a l’Òpera de Sydney” i el cicle de conferències 

dedicats al cèlebre arquitecte danès autor de l’Òpera de Sydney i Premi Pritzker 2003. La 

mostra, la més important mai organitzada a Catalunya a un arquitecte danès, té lloc a la Sala 

d’Exposicions de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça 

Catedral 8. Edifici Pia Almoina. Girona) i al Museu de Història de la Ciutat (c. de la Força, 27. 

Girona). La inauguració anirà acompanyada d’una conferència (19:30h) a càrrec de l’arquitecte 

Richard Weston, autor del llibre “UTZON” (Edition Bløndal, 2002) i professor de la Welsh Scool 

of Architecture, i d’un concert del Quartet DMúsica que interpretaran la Simfonia d’Hamburg Wq 

182,3 de Barch. L’exposició, organitzada per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la col·laboració del Museu d’Història 

de la Ciutat i la Fundación Reina Isabel de Dinamarca es podrà visitar del 4 de febrer al 20 de 

març de 2005, de dilluns a divendres de 10 a 20h. L’entrada és gratuïta. 

 

Posterior a la conferència, tindrà lloc la inauguració de l’exposició (20:30h), que estarà 

presidida pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 

Joaquim Nadal, l’Ambaixador de Dinamarca a Espanya, Niels Pultz, l’Alcaldessa de 

l’Ajuntament de Girona, Anna Pagans, el Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

(COAC), Jesús Alonso, i el President de la Demarcació de Girona del COAC, Josep Riera.  

 

L’exposició arriba ara Girona després del seu pas per Palma de Mallorca el passat estiu, i ho fa 

amb la incorporació d’un material inèdit: la cinta de la inauguració de l'Utzon Room, el 16 de 

setembre de 2004 a l’Òpera de Sydney, on es mostra el Tapís que l’arquitecte ha dissenyat per 

aquest espai el qual està inspirat en la Simfonia de Carl Philipp Emanuel Bach i la Processó del 

Calvari de Rafael.  

 

Jørn Utzon  (Copenhagen, 1918) va dissenyar l’edifici de l’Òpera de Sydney al 1957 però al 

1966, després de veure’s involucrat involuntàriament en afers polítics va haver de deixar el 

projecte quedant l’obra inacabada als seus interiors. Després de gairebé 40 anys les relacions 

entre Utzon i la ciutat de Sydney s’han restablert, i el testimoni d’aquest fet és la projecció 

d’aquests cinta inèdita de la inauguració de la sala que s'exhibeix per primera vegada a nivell 

mundial a la ciutat de Girona.  



L’exposició es reparteix en dos espais diferents: les sales d’exposició de la Demarcació de 

Girona del CoAC i la sala del Museu d’Història de la Ciutat. Ambdós espais acullen diferents 

projectes realitzats per l’arquitecte testimonis de la seva producció arquitectònica. Així hi tenen 

cabuda tant l'arquitectura més domèstica i intimista de les seves propostes sobre l'habitatge, 

com les grans obres institucionals, passant pels seus dissenys de mobiliari a través de 99 

panells. Entre les primeres, destaquen els seus habitatges a Mallorca: Can Lis i Can Feliz, a 

més de les cases de Fredensborg i Kingo a Dinamarca. Entre les segones es pot contemplar 

l'Òpera de Sydney, el Parlament de Kuwait, l'Església de Bagsværd o el Museu de Silkeborg, 

entre d’altres. 

 

Per complementar aquests panells, es mostren unes maquetes de l'Òpera de Sydney, de Can 

Lis, de l'església de Bagsværd i del museu Silkeborg, totes elles cedides per la Dirección 

General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda. 

 

Paral·lelament l’exposició inclou un seguit de projeccions de vídeos com: I like to be in the edge 

of the possible en el que es relaten els esdeveniments des de la resolució del concurs de 

l'Òpera fins a l'abandonament de Jørn Utzon l’any 1966; i Núvols en el que el propi Utzon, els 

seus col·laboradors i els seus fills Jan i Kim expliquen les obres més transcendents de 

l'arquitecte. 

 

Així mateix es mostren les modelitzacions virtuals dels projectes no executats com: The 

Unseen Utzon sobre els interiors de l'Òpera de Sydney; les dels museus de Silkeborg, de 

Berkley, i la del Teatre de Zurich. A més, es pot visualitzar una pel·lícula en la qual el propi 

Utzon explica el disseny del Tapís basat en la Simfonia de Carl Philipp Emanuel Bach i la 

Processó del Calvari de Rafael. 

 

Calendari del cicle de conferències 
 
4 de febrer  Inauguració del cicle. 

Conferència a càrrec de Richard Weston, arquitecte i professor de la 
Welsh School of Architecture, Universitat de Cardiff, i autor del llibre 
Utzon.  Gran Bretanya. 

 
18 de febrer Conferència a càrrec d'Adrian Carter, arquitecte i professor de la 

Universitat d'Aalborg i Director del Utzon Center. Dinamarca. 
 
4 de març Projecció del vídeo: I like to be in the edge of the possible de Daryl 

Dellora. 
 
17 de març Conferència a càrrec de Rafael Moneo, doctor arquitecte i professor de 

la Graduate School of Design de la Universitat de Harvard. 
 
19 de març  Clausura del cicle. 

Projecció del vídeo: Clouds. Entrevista a Jørn Utzon. 
 
Lloc:  Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Edifici 

Pia Almoina. Plaça de la Catedral, 8 – 17004 Girona. Tel. 972.41.28.96 
Hora: Inauguració, conferències: 19:30 h. 

Clausura 11:00 h. 
 

Podeu descarregar-vos les imatges fent clik aquí 
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