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Maqueta
Escala: A escala real 1:1
Materials: Tèxtil. Tela de cotó blanca sobre una estructu-

ra de perfils de fusta.
Presentació: El museu s’ubica a La Haia, Holanda. En terres

de Ellenwoude, parc natural immediatament al
nord de la ciutat. La importància de l’exterior
en aquesta obra és clau, degut al programa de
la casa-museu.

Estat: Desapareguda. Degut a les seves dimensions
no es pogué conservar i fou desmuntada poc
després.

El projecte per a la casa Kröller-Müller, que Mies van der Rohe va
realitzar quan treballava al despatx de Peter Behrens i que inicialment
havia estat encarregat a Behrens, se li atribueix a ell en solitari.
L’encàrrec suposarà el trencament de relacions amb Berhens. Mies dei-
xarà el despatx i convidat per Mme. Kröller viatjarà a La Haia, on resi-
dirà durant un any, estudiant la solució per a la casa. És en aquest any
quan participarà també en el monument a Bismark. 

El projecte de Mies per a la residència-museu Kröller-Müller,
fou el tercer de cinc candidats. El 1912 Mies rep l’encàrrec d’una
residència per a una parella d’industrials, en un terreny pròxim a
Otterlo als Països Baixos, per albergar les seves col·leccions de Van
Goghs, Mondrians i d’altres artistes moderns. Kröller és el director
d’una empresa transportista que destinà les seves energies en la cre-
ació de la col·lecció. La casa no s’entenia sols com una residència-
museu sinó també com un bon lloc per a fer connexions de negoci. 

En assumir el projecte de Behrens pel seu compte, Mies el
transforma. L’obre sobre el paisatge i articula els seus paral·lelepípe-

des, regulats segons una simetria ponderada per mitjà d’una colum-
nata. La linealitat i plenitud del projecte expliquen que fos aquesta
la única obra primerenca que fou considerada digna d’estar present
en la retrospectiva del Museum of Modern Art en 1947.

La senyora Kröller critica les llargues perspectives i li demana
una maqueta a tamany real que serà realitzada en tela blanca sobre
l’emplaçament el gener de 1912. La proposta serà rebutjada i la
maqueta serà desmuntada poques hores després, deixant una escas-
sa documentació gràfica. 
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