
Museu Guggenheim de Bilbao

1. FITXA TÈCNICA

EDIFICI: Museu Guggenheim de Bilbao
AUTOR: Frank O. Gehry (Toronto, 1929)
CRONOLOGIA: 1991 - 1997
TIPOLOGIA: museu
MATERIALS: pedra calcària, vidre i titani
ESTIL: desconstructivista
LOCALITZACIÓ: Bilbao

2. CONTEXT HISTÒRIC

Després de la gran crisi econòmica dels anys 80, la dècada dels 90 va suposar un
període d’expansió, millora econòmica i, fet important, començament de la bombolla
immobiliària. El Museu Guggenheim es troba dins d’aquest context de recuperació i
creixement. La fundació va escollir Bilbao com a la ciutat en la que hi volia tenir la
seu a Europa; una ciutat que en aquell moment era molt industrial, bruta, gris i
sense gaire atractiu. Gràcies al museu Guggenheim tota la zona que l’envolta i la
ciutat en general es van revalorar molt. Els 90, també van suposar, a nivell
internacional, la caiguda del mur de Berlín, els inicis d’Internet i de l’era de la
globalització, el gran boom dels avenços informàtics...
A Espanya estem a la Demòcràcia que comença amb el triomf del PSOE de
Felipe González al 1982 ( Després de la Transició 1975-82 i el Franquisme
1939-75 )
Es vol recuperar l´entorn urbanísitc de Bilbao i revitalitzar i modernitzar a ciutat.
Entorn amb altres obres imporants d´art: Maman o Puppy.

3. ANÀLISI FORMAL

Material: pedra calcària, vidre i titani i ferro
Elements de suport: estructura metàl·lica dissenyada amb un programa per fer
avions militars. Murs de pedra calcària.
Elements suportats: Cobertes de titani de mig mil·límetre de gruix i parets de vidre.
Espai exterior: 2 mòduls connectats, un d’ells de pedra calcària (forma més
tradicional) i l’altra de titani irregular i ple de corbes. Connectats per murs i cortina de
vidre) que donen molta llum. Des de dalt té forma de flor metàl·lica i pel costat
recorda a un vaixell o a un peix . molt integrat a la zona de la ria, es reflecteix a
l’aigua.



Espai interior: Té tres pisos i està organitzat a partir del vestíbul unitari per als tres
pisos. Hi ha 19 galeries (9 de forma octogonal amb parets de pedra i forma irregular
i 10 de titani, més irregulars. Hi ha una paret de vidre que uneix la zona més
ortogonal (la de pedra calcària) amb la més irregular (de tità). Aquest mur cortina fa
que tot l’interior tingui molta llum i que hi hagi integració entre l'interior i l’exterior.
Hi ha molta connexió entre l’interior i l’exterior pels murs de vidre. També hi ha
moltes claraboies que donen llum neutral.

4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL

Deconstructivisme, també anomenat deconstrucció, és una escola arquitectònica
nascuda a finals dels 80. Es caracteritza per la fragmentació, pel disseny no lineal,
per la manipulació de les superfícies de les estructures i, aparentment, de la
geometria no euclidiana, com l’ús de formes no rectilínies, que s’usen per
distorsionar o dislocar alguns dels principis elementals de l’arquitectura, com
l’estructura i la envoltura de l’edifici. L’aparença final dels edificis deconstructivistes
es caracteritza per una impredecibilitat i un caos controlat. La seva base és el
moviment literari també nomenat deconstrucció. Imperial War Museum Nord, de
Daniel Libeskind, a Manchester. És una mostra d’aquesta arquitectura, consta de
tres volums corbs que aparentment s’interposen.

5. ANALISI CONCEPTUAL

Funció: Exposar a les seves sales obres d’art contemporani que poden ser
pròpies o d’exposicions temporals.
Temàtica: Museu
Significat: Aquest museu és un dels diversos museus que té la Fundació
Salomon R. Guggenheim per tot el món. Les vistes des del riu, les seves formes
orgàniques s’han identificat amb un vaixell, com un homenatge a la ciutat portuària
que és a Bilbao. Els brillants panells exteriors recorden les escates d’un peix.

6. MODELS I INFLUÈNCIES

Gehry quan va construir la sala de concerts Walt Disney de Los Angeles el 1989 ja
apuntava les bases estructurals i estètiques del Guggenheim de Bilbao, clarament
vinculades a les teories constructivistes sorgides a finals dels anys 80 del filòsof
francès Jacques Derrida, centrades en la fragmentació de la forma.
Va obrir noves portes a l'arquitectura utilitzant els avenços proporcionats per la
tecnologia j que va utilitzar un programa de simulació per ordinador per calcular les
estructures necessàries per aguantar l’edifici.


