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Teoria i crítica després de la II Guerra: Rowe després de
Rowe (1920-1999).
El curs tracta d’examinar críticament el llegat de Colin
Rowe, un dels crítics més influents a l’arquitectura i a la
docència durant la segona meitat del segle XX, principalment als països de parla anglesa, tot i que no només en
aquests.
Amb aquest objectiu rellegirem els seus textos més
rellevants al llarg de tota la seva trajectòria, tot tenint
en compte les lectures més suggeridores que s’han fet
d’ells després de la seva mort: Robert Maxwell, Anthony
Vidler, Peter Eisenman, Robert Krier, Rem Koolhaas,
O.M. Ungers, Alan Colquhoun, Bernhard Hoesli, Bernard
Tschumi i Robert Slutzky, tots ells arquitectes, excepte el
darrer que és pintor.
La característica comú a tots ells és que foren col•legues, deixebles o persones molt pròximes a Rowe en
algun moment de la seva vida, però que a partir d’un moment divergiren, és a dir, que no pertanyen als “babaus”,
expressió de Koolhaas, per a caracteritzar a alguns
dels seus seguidors a Cornell. Contràriament, als seus
textos tots tenen quelcom interessant a dir i ens mostren
a un Rowe polièdric, complex, problemàtic, difícil, però
extraordinàriament fecund.
El curs reculls les qüestions que centralitzen les preocupacions temàtiques tant teòriques com crítiques de Colin
Rowe que són al mateix temps moltes de les que caracteritzen a l’arquitectura a la segona meitat del segle XX.

0. Presentació del curs.
1.”Manierisme i arquitectura moderna”—Robert Maxwell
(2012).
2. “La Tourette”—Vidler (2014).
3. “Caràcter i composició” i “Introducció als Five”—Peter
Eisenman (2014).
4. “Transparència literal y fenomenal” I—Slutzky (20022012).
5. “Transparència literal y fenomenal II”—Colquhoun (2010).
6. “La crisi de l’objecte i dificultats de textura” (Ciutat collage)
& Dennis (Hotel Barroc y Hotel Rococó)—Tschumi (2014).
7. “Ciutat de col•lisió i la política del “bricolatge””(Ciutat
collage)—Krier (2010).
8. Rowe—Hoesli (1982).
9. Aureli (2010) & Ungers (2010)—Rowe .
10. Aureli (2010) & Koolhaas (2010)—Rowe.
11. “L’arquitectura de les bones intencions” I (1994).
12. “L’arquitectura de les bones intencions” II (1994).
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