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El 1969, el arquitecto Jordi Figueres Anmella, per encàrrec del l’empresari Víctor Ivanow Bauer, projec-
tava la fàbrica de Pintures Ivanow en un solar de l’industrialitzat barri de la Sagrera. L’edifici va ser 
inaugurat el 1969.
El creixement del negoci va provocar el trasllat al polígon industrial de la Zona Franca, per continuar 
produint pintures, laques i altres articles, fins que va ser venut a la multinacional holandesa Azko 
Nobel.
L’eifici va ser llogat a varies empreses del sector tèxtil fins que el 1997 la va adquirur l’arquitecte i 
fotògraf Xavier Basiana per establir el seu estudi professional i desarrollar-hi un centre cultural. El 
1998 neix la Nau Ivaow com nou espai de creació, producció i difusió de la cultura contemporània.
El 2010 passa a formar part del projecte de Fàbriques de Creació.
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VOLUMETRIA

INTRODUCCIÓ / HISTÒRIA

Nau Ivanow
- Volum ortogonal coberta plana
- Planta Baixa +2
- Alçades plantes ----> planta baixa:     4.35m
          planta primera: 3.30m
          planta segona:  3.30m

PRE-EXISTENCIES / LA NAU IVANOW UN EDIFICI AMB CARACTER
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Naus annexes
- 3 Volums ortogonals, coberta a dues aigües
- Plantes Baixes 
- Alçades plantes ----> planta baixa:   min 5m
         màx 7m 
      

Cobertes d’uralita a 
dues aigües de les 
naus annexes 

COM ESTÀ? QUÈ FEM?

MAL ESTAT DERRIBA

Estructura d’encava-
llada Pratt metàl·lica 

MAL ESTAT DERRIBA

Residència artistes 

PER QUÈ?

Mal estat 
Estratègia implantació

Mal estat 
Estratègia implantació

ESTAT CORRECTE DERRIBA Canvi programa
Estratègia implantació

Façana de maó 
arrebossat i pintat  i  
vidre (mòduls 
1.1x0.5m)

CARÀCTER 

L’estil de l’edifici encaixa en el racionalisme arquitectònic industrial propi d’aquella època que es 
basava en elements pràctics i funcionals, amb formes geomètriques simples, absència de decoració 
sobreposada a l’edifici i un ús limitat dels ornaments, aleshores materials moderns com l’acer, el formi-
gó i el vidre.
Representa un dels pocs exemples de l’arquitectura industrial funcionalista que es conserva a la ciutat.

ESTAT CORRECTE ES MANTÉ I ES MILLORA
- Pintura
- Reposició de vidres trencats
- Reposició peces ceràmica façana
- Arrebossar amb morter i pintar trams de    
  façana en mal estat
- Donar tractament antioxidant marcs  
  metàl·lics

Estructura reticular de 
formigó.

BON ESTAT

PROBLEMES FAÇANA / Punts a millorar

PROGRAMA

PLANTA I SECCIÓ

CIRCULACIONS I RELACIONS / DINS-DINS   DINS-FORA

PUNTS POSITIUS

PUNTS NEGATIUS

Circulacions verticals directes1. Flexibilitat i polivalència dels espais2.

Bona il·luminació dels espais3.

ES MANTÉ

Espai públic pràcticament inexistent. El 
pati és un bon punt d’interligací però 
molt reduit i tancat

1. Equipament desvinculat amb l’exterior i 
manca de relació entre espai obert i 
tancat

2.

Inexistència d’espais de relació i espera3.

Espai d’exhibició dividit amb elements 
estructurals. Mala visibilitat i condiciona-
ment tècnic

4.

Bon funcionament de la coberta com 
espai lliure d’activitat

4.

serveis

sales de reunió

sales d’assaig

viver d’empreses

sales polivalents

gestió i administració

camerins

bar

sala d’exposicions

ANALISI


