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EDITORIAL

Cases
per sempre
Molt sovint, en el sector de l’interiorisme, arquitectura i disseny, es prioritza
el més innovador recolzat per un nom d’autor, que aporta una suposada garantia, tant pel prescriptor com pel client final. Aquest panorama ens condueix massa sovint a situacions tremendament “snobs”, amb poca capacitat
per la reflexió i menys encara per generar debat sobre l’entorn professional,
la seva projecció de futur o l’anàlisi del passat.
EBEN cerca obstinadament un equilibri dels seus continguts, des dels
espais de reflexió o debat, fins als espais d’ investigació històrica, ecologia
i sostenibilitat o entrevistes a tots aquells personatges poc visibles en els
mitjans, però que més coses tenen per dir. El mateix passa quan fullejant
EBEN arribem al bloc central, on apareixen ordenadament els diferents reportatges d’espais públics, privats, utòpics, efímers i, com no, l’espai Cases
de Món, un dels espais estrella del contingut d’EBEN, que a banda de ser un
tema pràcticament inèdit, ha estat al llarg dels anys un element diferenciador de la publicació i motiu de profunda reflexió sobre el nostre entorn habitable. Fet que va comportar fins hi tot una exposició fotogràfica itinerant.
Cases del Món ha deixat d’aparèixer en les planes d’EBEN, el motiu no és
altre que l’impossibilitat de cercar nous habitatges autòctons que puguin
aportar quelcom d’innovador, que reflecteixin una manera de viure , de ser
i un entorn cultural, geogràfic i climatològic, que marquin tant la forma dels
habitatges com condicionin els materials a emprar. Des d’aquest espai hem
pogut fer un procés d’immersió en edificacions d’indrets com Kenya, el Iemen i els seus gratacels, Oman, Mongòlia amb els habitats dels nòmades,
Etiòpia, Senegal, Laos, Tibet, Tunísia amb les cases a sota terra de Matmata, o Cambodja amb les seves cases flotants.
Ha estat un plaer per l’editorial conèixer com es viu arreu del món en habitatges autòctons, i sense cap intervenció de professionals ni disposició de
materials de darrera generació. La climatització, la ventilació, els aïllaments
tèrmics, el fàcil desmuntatge i posterior muntatge de cases nòmades, i molt
més que ens ha fet reflexionar sobre tot aquest tipus d’habitatges, que en
molts casos, són un llegat històric perpetuat en el temps, que demostren
l’èxit absolut de la proposta d’habitatge i de la repercussió social i familiar
d’aquests interiors.
Vindran nous apartats, i seguirem donat voltes als nostres interiors, però
sempre admirarem el que tots aquests hàbitats tenen en comú. Tots ells
són autèntics espais de sensacions, on les olors , els sons, les textures i la
llum, conviuen en perfecte harmonia.
Frederic Callís
Director
4 eben

eben 5

OPINIÓ

Agustí Costa
Interiorista i aparellador
estudi@agusticosta.com

Actituds
Sens dubte l’actitud, predisposició de l’ànim
instal.lada en l´individu, té una importància
cabdal en les nostres decisions atès que és un
barem que avalua les accions. Projectant, parlem de decisions ben preses, poc afortunades
o mal interpretades i sabem que, tant la intuïció
com l’exercici raonat per resoldre satisfactòriament un problema de disseny, es poden veure
afectats per la influència d’una actitud que predetermina el resultat, positivament o negativa.
No és exagerat, doncs, afirmar que quan projectem convertim les nostres actituds en forma.
Admetent aquest fet –que l’actitud condiciona la forma-, com més sòlida sigui la preparació del que prescriu solucions, més fàcil
serà encertar resultats. Quan treballa, l’autor
d’un projecte utilitza tot el seu bagatge i és
important disposar d’un coneixement humanístic que li permeti entendre les diferents
situacions. Per pensar les formes de viure cal
apuntalar les idees en bases sòlides i mirar la
realitat per abordar-la adequadament. “Pensar
és més interessant que saber, però menys
interessant que mirar”, diu Goethe. Per projectar creativament, el saber adquirit, sobretot
la tècnica estricta, pot ser un llast. En canvi,
una actitud mental inquieta amb l’ajut d’una
convicció humanística sòlida, predisposa experiments boirosos que un cop resolts poden
modificar profundament la nostra manera
d’entendre les coses. L’escultor Eduardo Chillida, diu “quan començo a treballar el que hagi
fet abans no em serveix de res”. La idea assenyala la conveniència d’una mirada lliure que
ignora voluntàriament la perícia prèvia.
Les reflexions anteriors són formes objectives d’encarar els problemes i tenir present
que cada cas és el resultat d’escoltar les exigències que emanen del lloc, del client i, evi6 eben

dentment, de les conviccions responsables de
l’autor, sense sotmetre’s a les tendències en
curs. Però, que passa quan la tendència regula l’actitud? o quan, per indiferència, l’actitud
debilita la capacitat de pensar?, o bé, quan la
pressa es valora més que la qualitat? Aquests
són alguns interrogants que genera la modernitat imperant, cada vegada més líquida. Un
corrent dominant que necessita prescriptors
i consumidors mansois, gens interessats en
les conviccions fermes, l’esforç i la consciència col.lectiva de pertinença a un lloc. Es tracta de causar furor i d’impressionar fugaçment
a una gent que no vol saber de passat ni futur.
Només importa el que es porta, la qualitat intrínseca ocupa un segon pla i el simulacre és
perfecte si aparenta allò que et fan desitjar.
També l’actitud benintencionada del client,
en ocasions allunyada de la superficialitat líquida, pot ser un obstacle quan el dissenyador
vol oferir el millor al seu client. Emocions, sensacions, paradigmes, inèrcies i una instrucció
deficient planen sobre el projecte i produeixen
la desmoralització del dissenyador preparat
o la claudicació progressiva –que acaba esdevenint crònica- dels febles i els aprofitats
que veuen en la seva actitud permissiva una
oportunitat, sense esforç, de ser premiats
amb nombrosos encàrrecs d’una societat
poc exigent. En canvi, pel vocacional, tots els
projectes són una oportunitat per explorar les
especificitats de cada client i cada ubicació i la
única manera de materialitzar-les d’una forma
única i particular. I, acabat el procés, el client
rep en regal una obra elaborada pacientment
per un autor que, a més de tècnic i creatiu, ha
exercit una docència encaminada a canviar
paradigmes obstaculitzadors i a millorar la
percepció del client, responsablement.

Una actitud mental
inquieta amb l’ajut d’una
convicció humanística
sòlida, predisposa
experiments boirosos
que un cop resolts poden
modificar profundament
la nostra manera
d’entendre les coses.
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emplaçament ExTruïts, maig 2011.
Joaquim Ruiz Millet
Arquitecte
exterrarium.bcn@edicionslavinia.cat

BcnExTerrarium Què destruiries?
*Quart lliurament. © ExTerrarium 2010, Joaquim Ruiz Millet. © gràfica, Joaquim Ruiz Millet/Àlex Castro/Helio Lozano © fotografies, Miquel Ruiz Planella / Elena Rocchi

ExTimologia del nom:
I. Terrari, Instal.lació adequada per a la cria i observació d’amfibis,
rèptils, artròpodes i altres animals que habiten principalment sobre
el sòl, al seu interior o, a vegades a l’aigua .*Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana.
II. Ex, que ha deixat d’ésser per continuar essent d’una manera o en
una altre forma sense deixar d’ésser.
EL POBLE ESPANYOL
Quin edifici destruiria de Barcelona? Doncs, vist que no m’ho puc
pensar massa, jo triaria un conjunt d’edificis que composen tota una
unitat estilística i reflexen una ideologia protohistòrica, que abans
que la tornin a ressucitar de forma fefaent els nacionalistes espanyols, cal anorrear de socarre’l! I que respon al nom de Poble Espanyol! Només el salvaria per l’amor al kitsch, tot aquest pastís embafador d’essències pàtries, fet de formigó de tercera, i inaugurat l’any
1929 per l’Exposició Universal. Però per això ja tenim els altres edificis veïns de la mateixa anyada, i l’únic que valia la pena fou enrunat
d’immediat, i reconstruït als 80 per desig i encert d’Oriol Bohigas: el
Pavelló de l’efímera República de Weimar fet per Mies van der Rohe.
Proposo, per tant, ara que és tan actual tot això de la Memòria Històrica, crear un enorme Parc Temàtic dedicat al tema. No ens costaria
res, enviem a l’exèrcit espanyol de maniobres i ens ho deixarien com
Corbera d’Ebre o Belchite, traspassada ja la Franja. Es podria aprofitar per convidar a alguna unitat armada del Regne amic alauí, per tal
de donar més versemblança a l’afer (ja que tants soldats procedents
d’aquest territori van contribuïr a la contesa del 36) i vincolant de
bona manera als nostres veïns, vist que l’ABC es queixa també de
política erràtica exterior.
Que ningú em malinterpreti, caldria deixar com a mínim dues restes
clamoroses, una en honor a la ciutat del Design, amb les torres d’Àvila dempeus (on es podria instalar el Centre d’Interpretació) l’interior
és obra d’Alfred Arribas i Mariscal, i l’altre vist que sóc un sentimental, la font de Prades intacta (Roja, a més!), en honor dels estiuejos
de tants de nosaltres!
Joan Abelló Juanpere,
ExTroïer núm. 11.
Crític i historiador d’art
8 eben

III. Ex (Modern) versus Post (Modern), com a expressió d’una visió
i una actitud que no cerca ultrapassar el Modern, sinó el replantejament radical de la manera de fer ciutat.
IV. Terra de matèria i mare.
V. Extrarradi, forma menyspreativa de referir-se a una part del territori urbà i condició de estranyament afí a tota intervenció ex-novo.
TOP 10 Maig

2011

.

Veure acumulat desde Septembre.

% Destrucció

ExTroier: “Destructor”, votant. ExTiqueta: Ocupació principal del votant. ExTruït: “Destruït”. ExLloc: Origen o lloc de pertinença vigent de l’ExTroïer.
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Bogotà (Colòmbia)
Bolonya (Itàlia)
Girona
BCN
BCN
San José (Costa Rica)
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Àlex Bosch de Legorburu
Dissenyador Industrial
abosch.binomi@gmail.com

Co-working i cooperativisme
En l’èxit col•lectiu resideix l’èxit individual
Pels futurs referents del disseny d’autor
Seguint la línia d’anteriors articles editats en aquesta revista, vull recordar el fet contrastat de que patim un excés de dissenyadors a la
ciutat de Barcelona, paradigma com a àrea geogràfica del sector disseny on s’aglutina més del 35% de l’activitat del sector del conjunt
espanyol. Recordar també el tipus d’ensenyament de caire “disseny
d’autor” de les nostres escoles i el contrapunt que això té envers al
tipus d’empreses emergents en el sector que es presenten com a consultories d’innovació que més enllà de ser creadors o dissenyadors
estan centrades en valor estratègic del ja arxifamós “design thinking”

més a prop, el fenomen Droog de finals dels 80 i principis del 90, fan
evident la reinvenció i el col.lectivisme, que han estat fenòmens molt
positius pels seus integrants. Avui dia, amb l´absoluta inmersió en
el món de les TIC en la que ens trobem la interacció i la interralació
es pot donar amb molta facilitat i qualsevol persona pot interactuar
amb empreses a nivell global. L’excés de dissenyadors, la poca sortida de les seves idees en el context de crisi i desestructuració del
nostre disseny, el paradigma de molts col.lectius de creació, les facilitats que aporten el domini de les tecnologies de la informació i
l’empenta de moltes persones amb ganes de fer coses han fet sorgir
en els darrers anys un nombre de col.lectius, que sota el meu parer,
estan revitalitzant el nostre “disseny d’autor” com un canal professi-

sorgit ja fa un temps de Stanford com l’últim crit en la excel.lència
empresarial; envers al que, i amb tots els meus respectes, els titulats
en disseny tenen més aviat poca formació com per ser l’eix del seu
futur professional. Si a tot això sumem la tradicional desconfiança
del editors i productors nacionals en promoure nous noms de joves
dissenyador i el conseqüent gust o preferència en editar dissenys de
personatges reconeguts i més que consolidats, és normal plantejarse quin és el futur de les noves generacions de dissenyadors que any
rere any surten de les escoles.
La via que en els darrers anys s’ha fet evident que funciona ha
estat la de l’emigració del talent local. Tant és així, que alguns dels
dissenyadors espanyols que avui dia tenen una bona presencia en el
panorama nacional i internacional han hagut de desenvolupar la seva
carrera fora de les nostres fronteres com, per exemple, Jaime Hayon,
Patricia Urquiola o El Último Grito, d’ entre altres dissenyadors que
han hagut de ser reconeguts internacionalment abans de que editors
i productors d’aquí els hi donessin una oportunitat.
Als anys 60, amb la sortida de l’art al carrer, el fenomen garage en
l´art dels 70-80, el moviment loft de l’inconible Andy Warhol i, encara

onal alternatiu i d’alt valor per moltes persones joves amb talent que
creuen en les seves possibilitats i idees. Aquest camí que s’ha obert
resulta molt interessant tant en quant dota d’identitat un sector disseny local i ofereix possibilitats individuals dins d’un col.lectiu que
els acompanya i els nodreix.
El futur immediat del nostre disseny passa perquè aquestes empreses col.lectives obtinguin recolzament per part de les societats
promotores del disseny perquè és en aquests col.lectius on resideix
el futur dels nostres joves, valor més enllà de les consultores d’innovació o la possibilitat d’emigració. A Barcelona tenim una gran marca, tenim un gran nombre de dissenyadors joves que poden tenir un
talent incalculable, que s’han d’organitzar en front un sector que no
brinda les millor de les oportunitats, però que junts poden superar i
arribar a qualsevol lloc del món mostrant-se com el talent potencial
del nostre sector. Hi ha una via oberta i no s’hauria de deixar passar,
és el moment de reviure el sector, d’aglutinar les idees i fer-les sortir,
d’ensenyar al món que Barcelona és quelcom més que una marca,
que també és un viver de talent local i que la joventut del nostre disseny si té futur i que és un futur molt prometedor.

10 eben
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G-Star, la família Prouvé i Vitra
redissenyen a Jean Prouvé

El Neues Museum de Berlín guanya
el Premi Mies van der Rohe 2011

Els sofàs BoConcept són l’essència de la customització, pel que el client pot adaptar-los perfectament a l’espai destinat. Els dissenys dels
sofàs es basen en la modularitat i en la funcionalitat per oferir una major llibertat en la decoració.
Els sofàs incorporen la possibilitat de col.locar diversos dissenys de
recolza braços, potes i accessoris. Des de la pròpia web (www.bocon-

Durant dos anys d’intensa investigació conjunta, G-Star, la família
Prouvé i Vitra han treballat per donar als dissenys més coneguts de
Jean Prouvé un toc fresc i contemporani, redescobrint a la vegada
alguns dels seus dissenys menys coneguts.
El resultat serà una selecció de 17 dissenys de Prouvé, que es
mostrarà del 15 de juny al 31 de juliol a l’Estació de bombers de
Zaha Hadid al Vitra Campus. Una selecció d’aquests dissenys, estarà després disponible com edició especial numerada i etiquetada:
Prouvé RAW Edition, que podrà adquirir-se en els showrooms Vitra
de tot el món. Catherine Prouvé, la filla de Jean Prouvé, Eckart Maise,
Chief Design Officer de Vitra i Shubhankar Ray, Global Brand Director
de G-Star, estaran presents en la inauguració de l’exposició.

L’arquitecte britànic Sir David Chipperfield ha reconstruït el Neues
Museum de Berlín, en què fusiona l’antic i el nou. El projecte ha estat
mereixedor del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe 2011.
El Neues Museum del segle XIX, dissenyat per Friedrich August
Stüler, va ser greument danyat en la Segona Guerra Mundial, i al
2003 es va iniciar la seva reconstrucció. David Chipperfield va treballar en el projecte en col.laboració amb el seu compatriota, l’arquitecte Julian Harrap, que va donar un enfocament totalment dinàmic
a la seva restauració. En comptes d’intentar amagar les diferències
entre els elements antics i nous, el passat i el present es combinen
meravellosament per crear un edifici inoblidable de múltiples capes.

Foto: Jörg von Bruchhausen

El nous sofàs de BoConcept donen peu a la customització

Bartcelona.org Design
Edition donarà
nova imatge al centre
comercial Glòries
El Centre Comercial Glòries ha convocat
“Bartcelona.org design edition”, un certamen que premiarà als dissenyadors joves
més originals que apliquin la seva creativitat per millorar l’experiència de visitar un
centre comercial. Amb aquest certamen,
Glòries aposta per afavorir la creació i obrir
nous canals perquè els joves dissenyadors
puguin expressar-se i apropar els seus projectes al públic, alhora que persegueix innovar i millorar l’experiència pels seus clients.
Les propostes guanyadores serviran per renovar alguns elements del Centre Comercial,
i els guanyadors veuran les seves propostes aplicades al centre comercial Glòries. La
data límit d’entrega és el 31 de juliol.
Un jurat format per personalitats com Javier Mariscal, Hiroshi Tsunoda, Martín Azúa,
Rouzbeh Banisadr o Enric Pastor premiarà
als millors dissenyadors joves que posin la
seva creativitat al servei de millorar l’experiència de visitar un centre comercial.
12 eben

cept.es) es poden veure els articles en 3D i canviar el color i mides, i
visionar-los des de diversos angles. Es pot escollir entre més de 80 teles i pells diferents. A més, molts dissenys poden col.locar-se com peces úniques. Mobiliari dissenyat per trobar el relaxament i gaudiment
de l’usuari, on la majoria d’articles es troben disponibles en diferents
mides, colors i materials.

Neix ActiveLab, el benestar
amb el medi ambient
GranitiFiandre, l’empresa italiana de gres
porcellànic, celebra els seus 50 anys d’activitat, on el disseny i l’estil “made in Italy”
es projecta per afavorir el desenvolupament
sostenible.
Amb motiu de la cita habitual de primavera, el Portes Obertes, que enguany ha tingut
lloc el 12 de maig de 2011, GranitiFiandre
ha ofert la possibilitat a arquitectes, disse-

nyadors i projectistes de crear junts un nou
capítol en la història de l’empresa.
En concret, ha llançat el desafiament de
dissenyar junts una nova idea del benestar;
neix “Active Lab: fantasia, creativitat, realitat. Noves idees de benestar “, un laboratori
en el qual naixeran propostes innovadores
de la creativitat dels socis per imaginar noves maneres de viure ecològicament.

El centre d’exteriorisme Arborètum compleix 15 anys

Arborètum, fundada al 1995 pels germans Xavier i Ignasi Bisbe, defineix la seva activitat amb una paraula: EXTERIORISME. El primer Arborètum va néixer a Barcelona amb la filosofia de crear un Centre de
Jardineria plenament urbà, que cobrís les necessitats d’un públic que
demandés una mica més que una botiga de plantes i complements pel
jardí. Posteriorment, es van obrir nous centres, primer el de l’Av. Icària i
un Showroom de mobiliari i complements al carrer Santaló.
Per oferir un servei integral de qualitat, van unificar els seus esta-

bliments i van crear el primer centre d’Exteriorisme en un edifici de 3
plantes situat al barri de Gràcia de Barcelona, mantenint el Showroom
de Santaló. El Centre d’Exteriorisme d’Arborètum exposa una àmplia
gamma de productes per a la terrassa i el jardí. A més, el seu departament de paisatgisme i construcció, ofereix un servei personalitzat
i projecta solucions funcionals i avantguardistes per qualsevol espai
exterior, i converteix terrasses, balconades i jardins en autèntics espais d’oci i relaxament.
eben 13
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Artlantique: mobles amb ànima
Els mobles d’Artlantique estan fets amb
la fusta de les barques de pesca de la
costa del Senegal. El dissenyador Ramón
Llonch, en un dels seus viatges a l’Àfrica,
al seu pas per la ciutat de Yoff (Dakar), es
va adonar del gran poder visual que formen les barques sobre la sorra: vistes de
lluny formen un mosaic de color que s’estén al llarg de la platja. De prop, les seves
figures geomètriques componen una vistosa simbologia arrelada a antigues tradi-

cions familiars gremials i espirituals.
Tots els dissenys d’Artlantique són originals i la fusta, que és de samba, un arbre del oest d’Àfrica, no ha patit cap tractament posterior. És exactament igual a
com era quan va ser barca. Són objectes
únics i irrepetibles, fabricats individualment, el seu valor, per tant, resideix no
només en el disseny i l’aparença, és també un testimoni de la història dels pescadors de l’oest d’Àfrica.

Els nous colors de Silestone
estan inspirats en l’univers
La nova col .lecció Silestone Nebula es
compon de sis colors, els noms dels quals
corresponen a nebuloses de l’univers. Les
nebuloses són un fenomen celest que per
la seva estètica desprèn un halo de llum
sobrenatural, donant lloc a la formació d’estrelles. Els amants de l’astronomia poden
trobar en Silestone Nebula un univers d’inspiració els nous dissenys tenen colors càlids i naturals. La seva diversitat cromàtica,
14 eben

resistència i adaptabilitat, ofereix la possibilitat de mostrar nous ambients plens de
disseny i avantguarda.
Altair, Cygnus, Doradus, Lagoon, Lyra i Merope, són colors que sorgeixen després d’un
procés d’investigació i desenvolupament,
emprant els últims avenços tecnològics que
doten els colors de la sèrie d’un nou efecte
de moviment i profunditat, així com amb
unes excel.lents característiques.

El FAD i BCD organitzen
el Barcelona Design
Festival

De l’entesa entre el FAD i BCD, les dues institucions pioneres en la promoció del disseny a Catalunya, neix el Barcelona Design
Festival, un gran esdeveniment que pretén
situar Barcelona com a capital internacional
del disseny.
El Barcelona Design Festival inclou dos
epicentres d’activitat: el FADfest com a tret
de sortida, que tindrà lloc entre el 28 de
juny i el 15 de juliol, i la Barcelona Design
Week com a cloenda, que es desenvoluparà
entre el 17 i el 21 d’octubre. Aquests dos esdeveniments estaran units en el temps per
multitud d’activitats, exposicions i rutes per
gaudir del disseny a la ciutat.
El Barcelona Design Festival vol fer visible el potencial de les empreses i els professionals catalans i ajudar-los a competir
a escala internacional, i convertir-se en un
esdeveniment de ciutat que promogui el
disseny en els àmbits ciutadà, professional
i empresarial, i que cobreixi la dimensions
econòmica i cultural del disseny.
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El cicle de conferències “Espais Interiors” celebrat
a Girona va concloure amb un gran èxit d’assistència
Durant el darrer mes de febrer i març s’ha celebrat el cicle de conferencies dedicat als “Espais Interiors”, organitzat pel Centre Cultural
la Mercè de Girona, amb la col.laboració de la Fundació Politècnica de
Catalunya i el Col.legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d’Interiors de
Girona. El cicle ha estat ideat per Cristina Masferrer Juliol (interiorista)
i Arnaldo Basadonna Andújar (arquitecte), membres de la direcció del
Màster de Disseny i Producció d’Espais de la Fundació Politècnica de
Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània.
L’objectiu era apropar vivencial i experimentalment a l’espai interior,
alliberant les emocions contingudes per obrir i enriquir el camp perceptiu i sensitiu, modificant el que és conegut i permetent l’entrada
de possibles territoris desconeguts i innovadors. El cicle es va dividir

També es va tractar “Les altres formes perceptives de l’espai. Gust,
olfacte, so i tacte” on Frederic Callís, interiorista i director de la revista
EBEN Interiors, i Anna Mª Garcia, catedràtica d’Història de la Universitat
de Girona, van reflexionar sobre les sensacions en referència als interiors, el record històric d’aquests espais i la visió dels interiors en altres
indrets i cultures del món. Van exposar tota la part sensitiva que els espais poden generar en les persones que l’habiten, on tot et trasllada a
una vivència determinada i els sentits et porten a records del passat.
Van indagar sensiblement sobre aquells vehicles perceptius generalment marginats i que poden aportar noves relacions emocionals amb
els espais que habitem.
“Buits literaris / Buits espacials”, exposat per Núria Esponellà, escrip

en cinc sessions, entre les que cal destacar “Espais sensibles, espais
emocionals” amb els ponents Txatxo Sabater i Coque Claret, Arquitectes
i professors de l’ETSAV, on ressaltaven que els llocs que s’han vist desafectats de la seva activitat original, però també les imatges que ens han
quedat de l’ús de certs llocs d’interior domèstic, han servit per evocar l’arribada d’algunes tecnologies que varen transformar els hàbits i, també,
per reconèixer-nos en noves dimensions de l’apreciació de l’espaï.
En la sessió dedicada a “L’espai imaginari” va intervindre Enric Cat, psiquiatre, i Arnaldo Basadonna, arquitecte i professor de la FPC, per parlar
del diàleg interior: sentir, pensar, actitud i obrar, passant del “penso, per
tant existeixo”, al “penso, per tan sóc”, i cercar la capacitat creativa perduda, fent crítica a l’apologia de l’alta tecnologia creada per a que no pensem
per nosaltres mateixos i estar ocupats “en què? per a què? o, per què?”.

tora, filòloga i professora, i Miki Espuma, director musical i escènic de la
companyia La Fura dels Baus, tractava l’espai com a comunicador i transmissor de missatges emocionals, on dos mons com l’espai literari i l’espai
escenogràfic, li donen contingut i raó al buit.
Com a conclusió del cicle, cal destacar la diversitat de pensaments i
punts de vista que s’han tractat al llarg de totes les jornades. Tot i partir
d’una temàtica concreta comú, s’ha aconseguit aportar als oients una visió molt àmplia del que poden ser els Espais Interiors.
La clau d’aquesta multiplicitat de lectures ha sigut l’experiència professional de cada un dels ponents que, des de disciplines tan diverses com
l’arquitectura, l’interiorisme, l’escriptura, la història, l’escenografia o la
psiquiatria, han expressat la seva manera d’entendre la temàtica que es
proposava, des d’un punt de vista molt proper a la seva especialitat.
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El jurat nude ja està
llest per examinar les
propostes presentades
a Fira Habitat València
Laura Cassot, gerent de Artemide, Enric
Pastor, redactor en cap de la revista AD;Juan
Antonio Pascual, interiorista i membre de
CDICV (Col.legi Oficial de Dissenyadors d’Interior i Decoradors de la Comunitat Valenciana); Nacho Gómez Trenor, publicista i president de ADCV (Associació Dissenyadors
Comunitat Valenciana) i Jon Gasca, dissenyador i responsable de comunicació de
Stua, són els cinc experts que conformaran
el jurat de la desena edició del Saló de Nou
Disseny Internacional, nude.
Són tots professionals reconeguts del
món de l’hàbitat i del disseny i ells seran
els encarregats d’avaluar i triar, entre totes
les propostes presentades, qui seran els
afortunats de mostrar les seves idees als
professionals de l’hàbitat, fabricants i distribuïdors.
Nude, referència del disseny jove, compleix la seva desena edició promocionant
i donant suport a les propostes dels joves
dissenyadors en un espai de connexió entre
les idees, la indústria i el mercat de l’hàbitat. Les propostes seleccionades veuran la
llum del 22 al 24 de setembre a Fira Hàbitat
València.

BREUS

FIMMA i la patronal AFEMMA
renoven el seu conveni de col.laboració
Santiago Riera president del certamen Fira
Internacional de Maquinària i Eines per a la
Fusta (FIMMA) i Marcial París, president de
l’Associació de Fabricants Espanyols de Maquinària, Eines, Equips i Productes per a la
Fusta (AFEMMA) es van reunir al gener per
actualitzar l’acord de col.laboració subscrit
per les 2 entitats de cara a la convocatòria
2011 de la mostra.
La cooperació entre els organitzadors de
la FIMMA i el màxim òrgan de representació
d’AFEMMA es remunta als inicis de la mostra.
“Una implicació que ha estat clau per al pro-

pi desenvolupament de la mostra, així com
per la seva consolidació com a certamen de
referència a nivell nacional i internacional”,
explica Riera que s’estrena el 2011 al capdavant de la presidència del saló.
Segons han posat de manifest els representants d’ambdues institucions, gràcies
a l’aliança FIMMA-AFEMMA, es reforçarà un
any més els esforços per impulsar l’exportació de les últimes innovacions tecnològiques desenvolupades pels fabricants espanyols d’eines i maquinària per la fusta, i per
fer una fira més atractiva per als expositors.

Del 20 al 22 d’octubre, tot Rimini Expo Center tindrà una doble cita internacional: SUN,
la fira Internacional de Productes d’exterior
(29a edició) i T&T-Tende e Tecnica (6a edició de l’Exposició Internacional Biennal de
cortines, tèxtils i estalvi d’energia).
Hi hauran 16 sales, 120.000 metres
quadrats, 1.000 expositors i 30.000 visitants professionals de tot el món, esdeveniments especials i mitjans de comunicació especialitzats .
Segons els organitzadors, la combinació

de T&T-Tende e Tecnica amb SUN és un estimulant i poderosa cita per crear relacions,
negoci i interessos. Ambdós programes son
complementaris, ja que ajuden a integrar
-com cap altre esdeveniment- el gran mosaic de l’activitat del món d’exterior. L’oferta de T&T és crucial per al certamen, ja que
ofereix una sèrie de novetats i solucions
molt esperades en cortines, fundes, tèxtils,
mosquiteres... Resulta un conjunt molt ampli i important que cobreix qualsevol necessitat de l’àmbit exterior.

FIRES

Sergio Rossi
Director general
de SUN

SUN 2011 aposta pel
sector Outdoor Contract

Construmat tanca avui les portes de la seva
17 ª edició, la més internacional de la seva
història. Compradors i visitants professionals de 58 països com Brasil, Xina, el Marroc, Rússia, Xile, Romania, Hongria, França
o Mèxic, entre altres, han acudit al saló per
donar a conèixer les grans oportunitats que
ofereixen aquests mercats per a les companyies espanyoles de la construcció, com per
comprar productes, materials i processos
constructius de les empreses expositores.
El certamen també ha mostrat les últimes
tendències d’un sector que aposta cada ve-

SUN i T&T-Tende e Tecnica coincideixen a Rimini
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Construmat tanca la seva edició més internacional
amb la presència de compradors de 58 països

I

gada més per la rehabilitació, la sostenibilitat i la innovació.
En la seva aposta per la internacionalització, Fira de Barcelona ha anunciat que ha
tancat un acord amb la Divisió de Materials
de la Construcció Consell Xinès per a la Promoció del Comerç Internacional (CCPIT-BM)
per organitzar un Construmat Xina a Beijing
del 11 al 13 de juliol de 2012. Aquesta iniciativa vol ajudar a les empreses catalanes i
espanyoles, en especial les pimes, a introduir-se al mercat xinès, una de les economies més dinàmiques del món.

Expohogar Tardor presentarà els articles que seran
èxit de vendes en la pròxima campanya de Nadal
Expohogar Tardor exhibirà tots els productes de regal, decoració, bijuteria i complements de moda que els professionals del
petit i mitjà comerç posaran a la venda
amb motiu de la pròxima campanya de
Nadal i que seran una assegurança èxit
de vendes. Amb la participació prevista
de 150 empreses, xifra que significa un
destacat increment respecte a setembre
de 2010, Expohogar Tardor arriba a la
seva 43a edició mantenint la seva condició de saló de referència per al petit i
mitjà comerç, distribuïdors, majoristes i

botigues de decoració i regal de Catalunya, Aragó, Andorra, València, Balears i
sud de França..
L’organització d’Expohogar Tardor, que
tindrà lloc del 24 al 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè de Barcelona, confia que les empreses expositores puguin tancar importants operacions
comercials. En aquest sentit, el director
del saló, Josep Alcaraz, creu que “Expohogar, en la seva edició de Tardor, servirà,
un cop més, com a element dinamitzador
i de palanca de l’activitat del sector”.

Lentament, i malgrat la crisi general, el
sector Outdoor creix. en aquesta categoria macro, fins i tot el mercat més proper
als continguts expositius i culturals del
nostre Saló està creixent: el 2008, el valor de mercat dels mobles i equips per a
l’exterior era de 1.202 milions d’euros.
Avui, 2 anys més tard, s’ha arribat a la
quantitat de 1.231 milions, passant pels
1.217 del 2009. Uns trenta milions més
que el 2008.
Estem realment satisfets amb aquests
números perquè demostren la vitalitat
d’un mercat jove, en constant evolució
i l’interès d’un consumidor final sempre
més atent als seus espais externs. Les
veus que ens interessen més fan referència a les construccions per a jardí -hivernacles, pèrgoles, tendals, pantalles,
templets, paviments, etc.-, que constitueixen el 15.6% del total Living & Gardening i, naturalment, els mobles i accessoris outdoor, que representen gairebé el
13% del total Living & Gardening.
La quota de mercat del contract /
hospitality és molt significativa: el
canal està en constant desenvolupament, i el 35% de mobles, accessoris
i estructures per a exterior estan destinats precisament a aquests grans
subministraments. SUN 2011 proposarà el recorregut temàtic anomenat
SUN_Contract, on els operadors trobaran l’oferta més completa i també
glamour de productes, capaços de
presentar a l’exterior de les seves estructures un estil i un confort de nivell
alt, seguint les petjades de l’interior.
En el sector dels locals públics l’exterior ja és la targeta de visita d’una banda
de l’interior, i de l’altra respon a un desig
d’outdoor que ja s’ha convertit en un estil de vida, per tant ,capaç d’influir, guiar i
orientar el mercat.
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Més de 320.000
visitants celebren el 50
aniversari de Saloni

ARCOmadrid 2012 i AD convoquen el concurs
d’idees per al disseny de la sala VIP de la fira
La innovació, qualitat i contemporaneïtat seran els principals conceptes entorn del qual
giri el mateix.
En aquest sentit, la convocatòria està
oberta a artistes, arquitectes i decoradors
amb capacitat de crear un espai efímer en
ARCOmadrid 2012, que combini aquesta filosofia de la Fira amb la funció de servir de
zona de descans i trobada durant la visita al
Saló. La selecció serà realitzada per un jurat
internacional compost per membres de les
entitats convocants, galeristes, arquitectes
i personalitats del món de l’art, i es farà pú-

blica en el mes d’octubre. D’aquesta manera,
nomenarà un projecte guanyador per al disseny i execució de la Sala VIP de ARCOmadrid
2012, així com fins a un màxim de 3 mencions especials, els projectes seran exposats
a la Fira.
El jurat valorarà positivament tant la novetat i originalitat de la proposta, com aquells
projectes que gràcies a la contribució d’un
patrocinador o marca es pressupostin per
sota de l’import màxim establert per a l’execució. El termini de lliurament queda obert
fins al pròxim 30 de setembre de 2011.

Més de 200 empreses extrangeres
participaran en Piscina Bcn 2011
Segons l’actual estat de la contractació, 210 empreses -un 14% més
pel que fa al mateix període de 2009- s’han assegurat la seva participació en la propera edició del Saló Internacional de la Piscina BCN. Per
aquesta raó, les previsions apunten al fet que el certamen es convertirà novament en el líder europeu del sector, on milers de professionals
trobaran les ofertes de les empreses més competitives del mercat i els
productes d’última generació.
Segons les últimes dades disponibles, a nivell mundial el parc de piscines supera els 13 milions d’unitats. A Europa, Espanya es troba en el
segon lloc, amb 1.112.000 de piscines d’ús familiar. Gairebé la meitat
(el 49%) té una antiguitat de més de 10 anys, la qual cosa suposa una
clara oportunitat d’augment del mercat quant a renovació d’instal.lacions i accessoris.
Quant a les instal.lacions aquàtiques, actualment existeixen a Espanya un total de 79.059 centres esportius que alberguen 31.689 piscines. Aquestes dades indiquen la solidesa del conjunt del sector a Espanya, i el seu gran potencial de creixement quant a volum de negoci.
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La Fira Internacional del Moble de Milà,
juntament amb la de Mobles, Accessoris,
Saló Satéllite i la biennal Euroluce, ha
tancat amb 321.320 visitants, incloent
282.483 operadors sectorials, augmentant així un 2% el nombre de visites respecte al 2009, que es va celebrar el darrer Euroluce.
Aquest resultats es deuen a l’alt nivell
qualitatiu dels expositors, i especialment
per l’augment en el nombre de visitants
estrangers que visiten els pavellons de
la Fira. Alhora, això significa que les empreses participants se’ls va proporcionar
una oportunitat molt real de trobar socis
comercials i desenvolupar relacions de
negocis, mentre que el Saló de Milà es posiciona en bon lloc a nivell mundial.
Els esdeveniments celebrats a Milà en
commemoració del 50 aniversari també
han estat un èxit. Aproximadament 52.500
persones van visitar el “Principia – Rooms
and Substances of the Next Arts”, una exposició celebrada en la plaça Duomo, que
va tenir una duració de 6 dies.

calendari
fires
2011
FURNITURE SHANGHAI. Milà.............28 - 31 Agost ‘11
MACEF. Shanghai.............8 - 11 Setembre ‘11
MAISON OBJECT. París.............9 - 13 Setembre ‘11
MEUBLE PARIS. París...........................9 - 13 Setembre ‘11
MOOD . Brusel·les.............13 - 15 Setembre ‘11
INDEX. Dubai...........................20 - 23 Setembre ‘11
HABITAT. València...........................20 - 24 Setembre ‘11
CERSAIE. Bolònia...........................20 - 24 Setembre ‘11
HEIMTEXTIL RUSIA. Moscú.....................21 - 23 Setembre ‘11
MARMOMACC. Verona.............21 - 24 Setembre ‘11
100% DESIGN LONDON. Londres.............22 - 25 Setembre ‘11
EXPOHOGAR. Barcelona.............24 - 27 Setembre ‘11
OFITEC, Oficina. Madrid...................25 - 28 Setembre ‘11
SUN. Rimini.........................20 - 22 Octubre ‘11
SAIE. Bolònia...............................5 - 8 Octubre ‘11
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Clínica Dental Rosa Evangelio
Susanna Cots
Susanna Cots ha creat, a partir d’un espai
buit i ampli, sense tancaments ni instal.lacions prèvies, una clínica dental que no et fa
pensar en la incomoditat habitual. Aprofitant
l’alçada del local, s’ha creat els sets que alberguen les consultes mèdiques i un laboratori obert, en la part superior, i una recepció
que et convida a somriure, a la part inferior.

Oasi urbà
Arborètum
Arborètum projecta la terrassa d’un àtic sota
una mirada neta, aportant solucions funcionals i convertint l’espai exterior en una zona
d’oci i relaxament, un autèntic oasi urbà. Distribuint dues zones clarament diferenciades:
una d’ombra com espai per menjar, i l’altre
descoberta com a solàrium i per gaudir de la
piscina, que queda en un nivell més elevat,
aconseguint endreçar l’espai a través de diferents nivells. Les bases de pedra blanca, tipus
còdols, delimiten l’espai dedicat a l’enjardinament, garantint un millor manteniment de les
tarimes, evitant el contacte directe amb les
zones de reg periòdic.
L’estructura de la piscina està formada per
un bastiment d’alumini i un liner de PVC reforçat, aportant-li gran lleugeresa, ja que el pes
de la piscina correspon pràcticament al pes
de l’aigua. Porta un sistema de depuració amb
filtre i s’hi pot instal.lar un ruixador exterior.
Arborètum fa una aposta per la integració de
la piscina amb la resta de l’espai projectat,
amb harmoniosa convivència amb les zones
pavimentades i enjardinades.
20 eben

Una línia de paviment blanc travessa tot el
local per provocar cert contrast amb el joc de
volums de la part dels sets mèdics. Els colors
estrella són el blanc i el gris. Destaca també
el volum de xapa de regalèssia a l’entrada que
abraça el set principal de la clínica i, alhora,
serveix de suport per al rètol. Tot el mobiliari
ha estat dissenyat per Susanna Cots.

Louis Vuitton, Dubai
Peter Marino
Louis Vuitton va reinaugurar el març passat
la seva botiga al Mall of Emiratesen Dubai.
Amb ella, la Maison ret homenatge a la infància a través de la inauguració del primer Espai
per a la Familia creat a l’interior d’una botiga
Louis Vuitton. Per aquest motiu, l’artista libanesa Nadim Karam va crear la seva obra “The
Travelling Elephant”, en col.laboració amb 12
nens de diferents nacionalitats residents a
Dubai, que serà donada amb fins benèfics a
la Fundació START d’Orient Mitjà.
La nova botiga té una única planta dividida
en diferents àrees que acullen el gran univers
de línies de Louis Vuitton. L’arquitecte Peter
Marí, fidel al model arquitectònic de la firma,
combina les parets de pedra en tons beix i
marró amb luxoses catifes de color crú.
eben 21
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Habitatge semiprefabricat
Agustí Costa
Es tracta d’una reforma interior del local existent per adequar-lo a l’ús de redacció d’un diari electrònic. Es planteja una doble actitud.
D’una banda definir el nou espai de redacció
amb el màxim grau d’abstracció possible. Una
nova pell interior amb terra, parets i sostres
regulars, conformant “la caixa dins la caixa”.
Tot blanc. Un espai isòtrop, sense textura ni
olor, buscant la ingravidesa de la pantalla. En
el interstici generat entre les dues pells és on
s’acumulen els elements servidors de l’espai

principal: estructura, claraboies, pantalles,
mobles auxiliars, consoles d’aire condicionat,
etc. D’altra banda, en els espais preexistents
que s’ha considerat de major interès espacial
i de memòria, s’adopta l’actitud de rehabilitació, per tal de preservar-los com a testimoni
d’història recent, revitalitzant-los amb el color de VilaWeb.
Els arquitectes encarregats de l’obra de reforma han estat Montserrat Batlle, Pere Riera,
Josep Sotorres i Barto Busom.

En l’elaboració no hi intervé cap mitjà convencional, ni rajol, ni aigua, ni ciment, ni components de petit format. Els banys, la cuina
i l’accés al dormitori de convidats s’allotgen
dins d’uns volums prefabricats a taller amb
taulers de DM ignífug i/o hidròfug. Aquests
volums i els cossos d’armaris, a excepció del
moble servidor arrambat a la mitgera, s’aturen a 50 cm. del sostre de la vivenda amb
una triple finalitat: permetre la visió superior
de tot l’espai, retroil.luminar el fals sostre de

policarbonat de color dels banys i recolzar
aparells d’il.luminació que dirigeixen la llum
cap el sostre. El tractament general és blanc,
només interromput per les notes de color dels
policarbonats, els vidres, el coco, el gris del linoleum, els taulers d´Okumé que formen els
mobles i algun altre accent. Tots els materials
tenen un paper important en la definició de
l’atmosfera de la vivenda, estimulats per una
il.luminació integrada que potencia les seves
qualitats.

Si voleu publicar projectes en aquest apartat de la revista, envieu fotografies de la intervenció en alta resolució i una memòria descriptiva a lavinia@edicionslavinia.cat
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Vestigis del modernisme. Obrim el teló
Fins el 6 de novembre podem veure el cicle
d’exposicions “Vestigis del modernisme”. Una
trilogia d’exposicions on el Museu Abelló de
Bartcelona, a través del fons de la seva col.
lecció, vol explicar aspectes encara una mica
oblidats d’aquest període tan prolífic com va
ser el Modernisme. El cicle consta de les següents exposicions: Obrim el teló, Interioritats
quotidianes i Carles Pellicer, un “pompier” català. A través de l’exposició “Obrim el teló”, comissariada per Teresa M. Sala, es vol fer una

presentació de les arts escèniques durant
el Modernisme. Un viatge Barcelona-ParísBarcelona, on Carles Pellicer ens introdueix a
l’exposició, passant pel París de l’actriu Sara
Bernhardt i tornant a la Barcelona dels Putxinel.lis dels 4 Gats, amenitzat amb les obres
teatrals i musicals d’Apel.les Mestres i Enric
Granados. La dansa serpentina de Loïe Fuller i
les dones papallones queden molt ben representades, on teatre, dansa i cinema són els
protagonistes de l’epíleg final.

Foto Colectania presenta un Àlbum de Joan Colom
Joan Colom s’ha convertit en un dels
grans fotògrafs dels anys 50 i 60 que, a
través de les seves fotografies de carrer,
va plasmar amb passió i alhora respecte
l’esperit del barri del Raval de Barcelona
durant aquests anys. L’exposició que organitza ara la Fundació Foto Colectania
reuneix les 76 fotografies que el mateix
autor va reunir en un àlbum que va muntar per regalar al seu admirat galerista,
Josep Maria Casademont.
Les imatges que constitueixen aquest
magnífic llegat, algunes d’elles inèdites,
es manté en mans de la família Casademont fins a passar a formar part de la col.
lecció de Foto Colectania. L’exposició, que
es podrà veure des del 22 de juny al 29
de octubre, és un homenatge que la Fundació Foto Colectania vol retre a Joan Colom i a la seva obra.

Arts Santa Mònica i Galeria TRAMA
mostren “El final de les aparences”
Aquesta exposició doble, de l’artista Julio
Vaquero, que es desenvolupa al Centre Arts
Santa Mònica i la nova Galeria Trama fins el
25 de setembre, és una ocasió excepcional
per gaudir d’un cicle complet de més de cinc
anys de pintura de l’artista.
En la llibertat estètica, la pintura parla
quan s’esberla la forma. I és així que la representació sagna i flueix quan els referents
supuren l’or i el greix en el trànsit del temps
que és llum. I és així que el pintor veu i cons24 eben

trueix el referent. Vaquero ja no solament
percep i iguala l’art i el real en un sistema de
representació i expressió sinó que, en un gir
inesperat en la història de l’art, assalta els
objectes del món i els converteix en pintura
per a l’ull de l’altre.
Vaquero, que té una visió poètica i estremidora en l’estat terminal de la pintura de
representació, fixa el llenguatge i revoca la
forma prèvia, que serà forma animada en
l’esperit universal.

Glòria Cot
Artista plàstica
gloriacot@terra.es

De la simetria
La primera mirada prepara per a la percepció estètica, a partir de l’observació
sobretot d’una simetria que més tard
es conceptualitzarà en un rostre. Tal
volta, sigui aquest inici perceptiu, que
té un condicionant fort perquè del reconeixement del rostre matern, en depèn
la supervivència, el que imprimeix a la
simetria el seu caràcter fonamental. La
simetria és un element de descans cognitiu: allò simètric resulta afable, potser
també perquè ens exigeix menys esforç
de percepció per tal de resoldre el conjunt d’allò visualitzat. La simetria acosta a la conceptualització de la forma,
l’aproxima a la geometria, a la perfecció
que alguns creuen trobar en els rostres
més perfectament simètrics. La teoria
de l’evolució explica la necessitat de
captar la simetria del candidat per a la
procreació com a senyal de salut, evitant malformacions i malalties greus
que poden o bé comprometre genèticament el nou ésser o la seva supervivència si falla la salut d’un dels seus progenitors. Malgrat tot la perfecta simetria
acosta a l’artificial, a la màquina, a la impressió falsa il.lusionista. És doncs, entre aquesta concepció i la percepció de
la vida, d’allò natural com alguna cosa
mai exacte, on es dibuixa una franja estreta que podríem anomenar com allò
que tendeix a... I que és on es gesta la
concepció estètica. Per tant l’error, en la
seva justa mesura és un ingredient que
incorpora possibilitat de comunicació, al
despegar la geometria de la perfecció i
limitació conceptuals, tot i permetent
el viratge cap al sentit transcendent de
la natura, que excedeix en tot moment
la nostra capacitat perceptiva, obrint
l’escletxa de l’assaig plàstic, allà on les
coses naveguen entre el començar a
deixar de ser i el mateix ser.
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Remodelar masies

Elisava explora possibilitats en un postgrau
Elisava, Escola superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, ha impartit el postgrau d’interiorisme, Perímetres Privats, aquesta vegada
acostant la realitat de la masia catalana (decandiment, obsolescència, desús...) a 50 estudiants titulats de tot el món. Així, els alumnes
han tingut l’oportunitat d’entrar en la particularitat històrica del règim
jurídico-econòmic que va contribuir a forjar la personalitat del país i
d’explorar les possibilitats materials d’intervenir un patrimoni rural amb
criteris de vida actual. Se’ls demanava aprendre les característiques
constructives i ambientals del lloc i que afegissin la seva experiència
espacial, viva, suggerent i considerada amb la preexistència, per convertir una masia de Maçanet de la Selva en la seva pròpia residència.

Naturalesa habitable
Hugo Melo
Projecte radicalment contemporani aprofitant
el potencial de la preexistència. Això el fa especialment notori. Cap interès en destruir la
construcció mural pròpia de la masia original.
La reestructuració espacial proposada, particularitza cada lloc i manté la coherència d’un conjunt on es concedeix un paper protagonista als
espais de circulació. Una voluntat d’estimular
emocions recorre tot l’espai amb la presència
interior de textures, color, aigua i vegetació.

Paisatge natural + construït
Alexandra Jover,
Lorena Sevilla,
Maria Pervan

Deixant les empremtes

És una abstracció subtil del lloc des de l’òptica
de la diafanitat i l’eliminació del superflu. No té
cap voluntat d’identificar-se amb la preexistència en el sentit material i, no obstant això,
fa sentir el lloc. És a dir, l’expressió formal radicalment moderna, no ignora el lloc, sinó que
s’impregna del seu esperit, s’alia amb ell i produeix situacions d’una gran força poètica.

Mario Arreola,
Tatiana Chanis,
Denys Reyes
Un programa funcional coherent i molt suggestiu que denota l´interès d’establir un diàleg
entre les preexistències i la nova intervenció.
El tractament dels paraments i de l’estructura de forjats i cobertes potencia subtilment
les textures i els materials originals establint
un contrast intens i atrevit en relació amb els
nous elements de vidre i ferro.
26 eben
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El surrealisme
de Dalí arriba
a Florida
L’univers oníric de Dalí es descentralitza creuant el
bassal fins a Sants Petersburg (Florida) amb l’aportació de 96 olis del matrimoni Morse, amics de Dalí
i Gala, alhora que col•leccionistes i divulgadors
de l’obra del pintor empordanès.

E

l veritable pintor és aquell que és capaç de pintar escenes extraordinàries
enmig d’un desert buit. El veritable
pintor és aquell que és capaç de pintar pacientment una pera envoltat dels tumults de
la història”, així definia Salvador Dalí la seva
professió. L’univers Dalí comença a descentralitzar-se internacionalment, i comença per
Florida, en un paradisíac complex davant de
la badia de Tampa, de la localitat de San Petersburg.
El nou Museu Salvador Dalí es troba a uns
centenars de metres de l’antic museu, una
seu provisional que preservava 96 olis des
de 1982. Aquesta col.lecció pertanyia al matrimoni d’Albert Reynolds Morse i Eleanor Re-
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ese Morse, dos filàntrops amics de Dalí i Gala,
tant com col.leccionistes com divulgadors
de la seva obra. El museu acull també unes
2.000 peces realcionades amb el pintor donades pel matrimoni Morse.
L’edifici, obra de l’arquitecte Yann Weymouth, ha costat 36 milions de dólars i alberga la col.lecció més extensa i completa del
pintor fora d’Espanya. La seva superfície és
de 6.00 metres quadrats, que suposa el doble
d’espai de l’antiga seu i està millor protegit
contra huracans i protegeix les obres de les
inclemències de l’oceà.
Una combinació de racionalitat amb el
món del fantàstic, on el formigó, capaç de
resistir els vents huracanats de Florida, es
eben 29
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A la façana de formigó
ressalta una gran estructura
geodèsica ondulant de
vidre que protagonitza la
construcció, tant per la part
interior com exterior.
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barreja amb vidres i formes que responen a
l’enigma que emana del surrealisme de Dalí.
L’arquitecte Weymouth ha buscat que l’edifici “sembli una fortalesa que protegeixi la col.
lecció”. En la façana de formigó ressalta una
gran estructura geodèsica ondulant de vidre
que protagonitza la construcció, tant per la
part interior com exterior. Està inspirada en
la cúpula del Teatre-Museu Dalí de Figueres i
s’ha realitzat amb 1.062 panells triangulars
diferents, també a prova d’huracans i dissenyada pel mateix Weymouth, qui va col.laborar amb la piràmide del Louvre a París.
El museu es divideix en tres plantes. A la
primera planta s’ubica un teatre amb capacitat per un centenar de persones, que també

I

Xxx

servirà de sala de concerts i de conferències,
on es projecta un vídeo sobre l’artista empordanès. L’espai es complementa amb una
tenda de marxandatge de l’obra de l’artista,
i el cafè Gala, que ofereix una varietat de tapes espanyoles. El segon pis està dedicat als
artistes d’avantguarda, amb una gran biblioteca i un centre que pretèn atraure a les diferents corrents més avançades de la pintura
mundial per experimentar i buscar innovadores tendències plàstiques. Des del tercer
pis es contemplen els jardins que rodegen el
museu, un espectacle que combina elements
clàssics i fantàstics, amb un pont, una catarata, una gruta mística i un laberint inspirat
en el de la catedral de Chartres, a més d’un
eben 31
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L’estructura geodèsica de la façana està inspirada en la cúpula del
Teatre-Museu Dalí de Figueres i s’ha realitzat amb 1.062 panells
triangulars diferents, també a prova d’huracans

Els jardins que rodegen el museu combina elements
clàssics i fantàstics, amb un pont, una cascada, una
gruta mística i un laberint inspirat en el de la catedral
de Chartres, a més d’un pati de paviment rectangular
que recrea la “Divina Proporció”.

32 eben

eben 33

INTERIORS PÚBLICS

I

DALÍ MUSEUM

INTERIORS PÚBLICS

pati de paviment rectangular que recrea la “Divina Proporció” o el número “Phi”, que tant obsessionava a Dalí
La diferència entre les tres plantes es salva amb una escala helicoidal plena de simbolisme, que representa la fascinació de l’artista
per les espirals i les dobles hèlices de les molècules de l’ADN. L’escala
actúa com un impacte visual que estimula la imaginació de l’espectador i el prepara per entrar a les portes del surrealisme de Dalí.
El museu es va inaugurar a principis d’aquest any, concretament

L’escala helicoïdal
representa la fascinació
de l’artista per les espirals
i les dobles hèlices de les
molècules de l’ADN. Actua
com un impacte visual que
estimula la imaginació de
l’espectador.
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l’11-01-2011 a les 11:11 a.m., una data simbòlica que feia homenatge a l’enigma de la genialitat i creativitat de Dalí. L’acte va començar
amb una desfilada impregnada de surrealisme, que sortia de l’antic
museu i es dirigia cap al nou edifici situat a uns quants carrers, sota
un clima de festivitat que feia lloança a la seva frase: “Crec que la vida
ha de ser una festa continua”.
Fotografies: HOK & Moris Moreno, BECK & Michael Rixon.

Yann Weymouth
Arquitecte internacional amb més de 35 anys d’experiència en el disseny, gestió de projectes, programació, planificació, relacions amb clients, coordinació d’enginyeria i negociacions amb les autoritats governamentals. Va ser l’arquitecte en cap del disseny del Museu del Louvre
a París i l’ala est de la National Gallery de Washington. El seu concepte
arquitectònic és “de dins cap a fora” i “de fora cap a dins” creant, amb
gran flexibilitat i sense fórmules, edificis funcionals, elegants i en poc
temps. És un ferm defensor de l’arquitectura verda i dissenys sostenibles. Al llarg de la seva carrera ha considerat curosament el medi
ambient local, el lloc i l’ús potencial dels recursos renovables i locals,
l’energia i la conservació de l’aigua.
www.hok.com
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La dansa
dels arbres
Recuperació de materials i estructures tradicionals
japoneses sota la mirada de la nova enginyeria arquitectònica, on l’antic es barreja amb el nou per donar
lloc a una casa resistent als terratrèmols a través
de conceptes poètics inspirats en la natura

A

ctua igual que un arbre enmig d’una
ventada, imitant la mateixa dansa que
les branques adopten amb flexibilitat
per no trencar-se. Situada en un tradicional
barri d’Hiroshima, Charred Cedar House és una
adaptació moderna de la casa japonesa, capaç
de suportar els habituals terratrèmols del país
nipó, gràcies a la seva estructura d’acer mitjançant pilars inclinats que li permeten moure’s
amb cert balanceig i evitar que la casa caigui.
Constituïda per tres plantes on cada una
d’elles adopta una naturalesa de l’espai diferent. Vist des del carrer, la primera planta és
una caixa negra, la segona planta és un buit
amb prims pilars d’acer oblics, col.locats aparentment a l’atzar en l’espai, i la tercera planta
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és una caixa negra a dues aigües que queda
flotant a la part superior.
Obra de l’arquitecte Tetsuya Nakazono de
l’estudi Naf Archuitect & Design, la vivenda
està situada en un solar de 175 m2 de planta,
en un barri tradicional on hi ha una gran quantitat de destil.leries de sake, amb les seves
tradicionals parets blanques de guix i panels
de cedre negre. Inspirada en aquesta estètica,
la primera planta està rodejada a l’est, nord i
sud d’una tanca de cedre negre per preservar
la privacitat. A l’oest queda oberta al carrer, per
barrejar-se amb l’escena impregnada de nostàlgia del vell Japó, on a l’hivern es pot veure
un núvol de vapor que surt de les xemeneies
de maó vermell de les fàbriques de cervesa
eben 37
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A la tercera planta,
l’estructura és de bigues
de fusta construïda segons
el sistema tradicional
japonès, i al terra hi ha dues
obertures que connecten
amb la primera i segona
planta independentment
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i destil.leries, on se sent l’aroma de les ràfegues de sake que caminen per l’aire.
La primera planta, de 60 m2, és una caixa
negra mancada de la convencional entrada japonesa per treure’s les sabates, però si un hall
d’entrada amb el terra pavimentat amb maó
de sorra esmorteïdora que condueix directament a totes les altres habitacions, dormitori
principal, bany, sala de tatami, i les escales
de cargol fins a les plantes superiors. Totes
aquestes estances estan dividides per portes
corredisses i quan estan completament obertes, la primera planta es converteix en gaire bé
un exterior. El paviment de maons al vestíbul
està pensat per a fer un espai semi-exterior
/ semi-interior on la naturalesa de l’espai et

I
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porta gradualment a un espai més privat.
Des del hall de l’entrada, l’escala queda coberta per un material plàstic translúcid construït amb FRP (Polimèrics Reforçats amb Fibres), que passa a través de la segona planta
buida, i et condueix directament a la tercera
planta. El buit de l’escala serveix com a “pou
de llum” durant el dia i difumina la llum a la
primera i tercera planta.
A la tercera planta hi ha els espais públics: la
sala, el menjador i la cuina. A aquest pis hi ha
dues obertures al terra, una és de les escales
de la primera planta directa a la tercera planta,
on la coberta de FRP no consta de cap obertura
que et deixi passar al segon nivell de la casa, ja
que per arribar a la segona planta es fa a través
eben 39
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Els pilars de diàmetre molt petit poden resistir la
càrrega vertical i horitzontal al mateix temps quan
aquests s’inclinen i es col•loquen correctament

de la segona obertura al terra que trobem a la tercera planta,
a través d’una escala de peu convencional de fusta, el que
fa que per arribar a la segona planta, primer has de pujar al
tercer nivell i després baixar a la segona planta. A la tercera
planta, l’estructura és de bigues de fusta construïda segons
el sistema tradicional japonès. Aquesta estructura es deixa
a cara vista en el sostre, el que li atorga un ambient més
càlid i acollidor, sense cap element divisori. Es tracta d’un
espai tancat amb finestral al nord i al sud amb finestres rodones i petites.
El segon nivell correspon a un espai buit que separa les
dues plantes, i en el que diversos pilars oblics, situats aparentment a l’atzar, sostenen el tercer nivell com si fos una
caixa negra flotant amb sostre a dues aigües. Des d’aquesta planta hi ha unes vistes de 360 graus a través de les parets de vidre, que pretenen transmetre la sensació d’estar
40 eben

a l’aire lliure. Com les cases que rodegen la Charred Cedar
House són d’un sol nivell, la vista arriba fins a les destil.leries i xemeneies de fàbriques més llunyanes.
Al Japó, un país sísmic, els diàmetres dels pilars tendeixen a ser grans per resistir la força del terratrèmol. El marc
es calcula sobre la hipòtesi de la resistència a l’enorme
força del terratrèmol, que no existeix en la vida quotidiana.
No obstant això, els pilars de diàmetre molt petit poden resistir la càrrega vertical i horitzontal al mateix temps quan
aquests s’inclinen i es col.loquen correctament.
Cada planta de la casa té diferents graus d’accessibiltat
visible, físic i social des de l’exterior. La complexitat de les
relacions dintre de la casa ofereix diverses opcions per a les
relacions amb la societat.

Des del segon nivell hi ha
unes vistes de 360 graus
a través de les parets
de vidre, que pretenen
transmetre la sensació
d’estar a l’aire lliure.

TETSUYA NAKAZONO
Nascut al 1972 en la prefectura de Miyazaki, l’arquitecte japonès es
gradua a la Facultat d’Enginyeria i Medi Ambient de la Universitat d’Hiroshima al 1997, especialitzant-se en Construcció. Quatre anys més
tard obre el seu estudi Naf Architects & Design juntament amb el seu
col.lega de professió Akio Nakasa. Guanyador de diversos premis, entre els que detaca el Premi de la Cultura Arquitectònica Xinesa al 2010
per Casa de Wu, el Gran Premi AIJ al 2009 per Casa Hover a Xina, el Premi Ciutat Kure al 2009 pels magatzems comercials Yakiyama Sumita,
el Premi JCD de disseny al 2008 per Wink, i el Premi Good Design 2005
per Casa de la Pissarra. Tetsuya es caracteritza per ser un enginyer
que es basa en la natura per crear estructures de construcció.
www.naf-aad.com

Fotografies: Noriyuki Yano / Nacasa & Partners
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The wave, l’art cinètic
sota onades de neó

Una onada de llums de neó que dansa al ritme dels espectadors que passen per sota ha estat la protagonista
del sempre expectant estand de Roca a la fira britànica
100% Design London. La instal lació lumínica basada
en l’art cinètic ha estat dissenyat per l’estudi alemany
WHITEvoid, que ha aconseguit guanyar l‘IF Comunication Design Award 2011 d’or, entregat aquest darrer
març en Munich. El premi reconeix el plantejament innovador de l’espai Roca anomenat The Wave, on els 15
metres d’onada atreia les mirades de tothom.
•
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na escultura cinètica formada per 40
llums al llarg de 15 metres va protagonitzar l’estand de Roca en la darrera
edició de la fira “London 100% Design”, situada en la zona de Earls Court de la capital britànica. Els visitants, atrets per la poètica de la
instal.lació, s’apropaven a observar la original
creació de l’estudi alemany WHITEvoid, especialment dissenyat per a la firma Roca, on 40
barrots de llum blava suspesa del sostre ballava al ritme de les onades gràcies a motors
interns, que es movien sincronitzadament en
quant percebien alguna presència en la seva
part inferior, creant així una atmosfera única.
L’estand es va presentar amb la intenció de
resultar una peça d’art independent com a su-

port per mostrar els productes d’alta gamma
de la firma de banys
L’estudi, primerament va construir un monòlit negre com fons per la primera fase per
ressaltar les escultures cinètiques de llum,
especialment construïdes per Roca, sota el
nom The Wave. L’escultura penjant adopta
formes en moviment que segueixen el patró
de l’onada complementada per animacions de
llum blava, que simbolitza l’element principal
de Roca: l’aigua.
Cada barrot de llum està connectat a dos
torns amb l’objectiu d’aconseguir un moviment
de rotació, a més dels posicionaments de dalt i
de baix. Els moviments de llum es poden aconseguir individualment en un sol barrot, o bé

amb un sistema d’encadenament al llarg de la
línia dels llums. Els creadors d’aquest sistema,
WHITEvoid, treballa en interface d’art, disseny
i tecnologia. Està compost d’especialistes en
disseny interactiu, disseny media, disseny industrial, arquitectura interior i enginyeria electrònica. La diversitat d’especialistes amb la
que compta l’estudi fa possible projectes com
aquest: sense límits alhora que senzills.
L’estand s’ha distribuït en tres zones diferenciades mostrant les principals novetats a
nivell internacional: la 4ª edició del Concurs
Internacional de Jump the Gap, l’exclusiva col.
lecció Armani/Roca i les primeres imatges del
nou espai Roca London Gallery, en el que està
treballant el prestigiós estudi Zaha Hadid.
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Cada barrot de llum està
conectat a dos torns amb
l’objectiu d’aconseguir un
moviment de rotació, a més
dels posicionaments de dalt
i de baix.

La iniciativa de Roca amb el concurs de disseny va en direcció a recolzar als joves talents
de tot el món i oferir la possibilitat de donarse a conèixer a nivell internacional. El jurat
compta amb eminents figures del disseny,
com Ron Arad que presideix el jurat, també hi
participen Gilda Bojardi, Javier Mariscal, Marcel Wanders, John Anthony Sahs, Tomek Rygalik i Josep Congost. Per conèixer al guardonat
haurem d’esperar fins a la Fira London 100%
Design d’enguany.
També presentava la col.lecció Armani/Roca
creada colze amb colze entre els equips de disseny de Roca i Grup Armani, amb la meticulosa
supervisió del propi Giorgio Armani. El disseny
tracta un innovador concepte pel bany, on es
forma una illa de 22m2 amb la possibilitat de
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múltiples adaptacions. Una barreja de contorns
suaus , colors sobris i formes elegants omplen
l’ambient del nou disseny que porta el segell

L’innovador estand ha
estat guardonat amb el
premi internacional IF
Communications Design
Awards 2011
indiscutible del dissenyador italià i l’ànima innovadora de Roca. 				
Finalment, els visitants van poder gaudir d’un
avançament del proper Roca London Gallery,

dissenyat per Zaha Hadid. Un espai protagonitzat pel color blanc i inspirat en la forma que
adopta l’aigua a l’erosionar contra una pedra.
Aquest espai es destinarà a activitats socials,
culturals, exposicions i esdeveniments, i que
juntament amb el que hi ha a Barcelona i els
que es faran properament a Madrid i Lisboa,
crearan una xarxa de la marca, on cada edifici
ha estat projectat per un arquitecte de renom.
L’impactant estand va ser guardonat amb un
dels premis més prestigiosos a nivell internacional: el “IF Communications Design Awards
2011”, que reconeix el plantejament innovador
de l’espai de Roca. També va ser guardonat
amb el premi Club de Dissenyadors Alemanys
2011 i finalista pel premi internacional de disseny d’il.luminació de Londres 2011.
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Musa de
l’art imprès
Sota la intenció de crear un espai inspirador i tranquil
on poder allotgar artistes convidats pel centre d’art
CNEAI, els germans Bouroullec van idear una vivenda
flotant acotxada pel Sena enmig dels reflexos de l’aigua que tant van captivar a artistes impressionistes.

D

es de la casa flotant podem transportar-nos en el temps i mirar amb els ulls
de Renoir, mentre pintava Déjeuner des
Canotiers al 1881, enmig del paisatge de l’lla de
Chatou, on trobem aquest gussi contemporani
que s’adapta al ritme dels remolins del Sena
i els canviants reflexes de la llum en l’aigua
il.luminen els murs de fusta, tallats per dues façanes de vidre en les habitacions principals.
Es tracta d’un estudi i residència provisional per artistes convidats per CNEAI (Centre
National de l’Estampe et de l’art imprimé) un
centre d’art contemporani dedicat a l’estampació que al 2002 va convocar un concurs
públic per dur a terme el projecte. La Floating
House dels germans Bouroullec va ser la gua-
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nyadora i al 2006, amb la col.laboració del
arquitectes Jean-Marie Finot i Denis Daversin,
van finalitzar el projecte: una barcassa amb
una senzilla estructura i grans finestrals que
permeten contemplar els paisatges inspiradors d’autèntiques obres d’art.
Les línies elementals de l’estructura són
una resposta pragmàtica i poètica a l’escàs
pressupost dedicat a aquest desafiant projecte. L’estructura portant externa està coberta
per una pell de llistons d’alumini de 4mm de
gruix, envoltada alhora per una pèrgola reticular de fusta, que defineix i singularitza la
façana. L’espai habitable descansa sobre una
plataforma flotant de 23m. de llarg per 5m.
d’amplada. En total 110m2, on 23m2 es desti-
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En cada extrem de la casa flotant s’ha realitzat una
terrassa on els artistes poden sortir a buscar la
inspiració perduda o contemplar el relaxant paisatge

Els diversos espais es caracteritzen per una curosa
i austera decoració, en un ambient poc definit, que
aporta gran flexibilitat a les diferents zones amb
infinites possibilitats de distribució.

Fotografies: ©Paul Tahon and R & E Bouroullec

nen a les terrasses situades als extrems de la construcció,
i la resta queda distribuït amb dos dormitoris, bany, cuina
i sala d’estar i/o estudi de treball. Llargues jardineres són
el punt de partida de plantes enfiladisses que acabaran
envaint façanes i sostre en el futur, atorgant-li integració
en el paisatge de la ribera del riu i proporcionant una intimitat afegida als residents.
El revestiment interior queda resolt amb taulons de fusta de cedre vermell encadellat, on destaca una curosa i
meditada il.luminació, en un espai de silenciosa austeritat
que combina vida i treball en zones poc definides, carac48 eben

terística que permet que qualsevol element es pugui acoblar a les diferents estances de forma harmònica. El saló
consta de poques peces dissenyades per ells mateixos
que busquen la funcionalitat, com la Show Chair o la Metal
Side Table, aconseguint així un racó perfecte per relaxar-se
i poder gaudir de les vistes del Sena.
La Floating House ha estat concebuda, a l’igual que l’art
de la estampació, com un objecte reproduïble que pot
adoptar diverses longituds (l’amplada és fixa per la limitació dels molls) per oferir un espai idíl.lic que estimula la
inspiració i la contemplació.

RONAN I ERWAN BOUROULLEC
Els germans francesos, Ronan i Erwan Bouroullec, són dissenyadors que treballen conjuntament des de 1999. Han tingut un impacte enorme en el món del disseny gràcies a la seva estètica pacífica
i enginyosa, que els ha col.locat en els primers llocs de l’elit del disseny europeu, realitzant encàrrecs per a firmes de referència. La seva
col.laboració és impulsada per les seves personalitats diferents i un
perfeccionisme compartit. Cada cop que s’enfronten a un nou projecte, l’aborden sense prejudicis, creant dissenys senzills però capaços
d’adaptar-se a situacions complexes, sense oblidar-se de la flexibilitat
a través de dissenys mòbils, canviants, reinventables... que aportin
infinites variacions adaptades als diversos gustos dels consumidors.

El volum disposa de grans
obertures que deixa entrar
gran quantitat de llum
natural, convertint-se per la
nit en una caixa plena llum
captivadora enmig de les
aigües del Sena.

www.bouroullec.com
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TOKYO cassina I Un disseny de Charlotte Perriand, concebut quan vivia al Japó, i representa una síntesi poètica
enre el racionalisme i la naturalesa humana. Cassina el presenta en tres acabats diferents: bambú, teca i faig. Una
visió dinàmica d’un mestre modernista, on tots els elements es combinen en perfecta harmonia.

HUSK B&B ITALIA I Una estructura rígida en material plàstic i una sèrie de suaus coixins:
aquests són els elements a partir dels quals, Patricia Urquiola ha dissenyat la butaca Husk,
que utilitza un llenguatge de disseny inèdit, gairebé un himne a la suavitat.
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dynamiclife campeggi I Sorgit de l’intenció d’elevar el concepte sofà, es dissenya Dynamiclife atorgant-li identificació amb l’estil de vida actual i generositat en la funcionalitat. Concebut
per a una comoditat activa, proposant tres moments diferents en el mateix lloc.
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THE BEEHIVE BAO ATELIER I El dissenyador LI Naihan crea un rusc
aconseguint un sistema flexible d’emmagatzematge que gràcies a la
seva estructura modular, permet personalitzar la distribució. Consisteix en caixes de cartó individuals hexagonals.

caprice wood casparini I Una cadira apilable dissenyada per
Marcello Ziliani, definit com un caprici de fusta, que neix de la imatge
que evoca una cinta lliure que desentranya l’espai creant una espècie
d’encaix tridimensional.

LIV’IT fiam I L’elegància del vidre i la funcionalitat dels materials
d’alta tecnologia es fonen en un disseny revolucionari que estableix
una nova harmonia entre la llar i els que hi viuen allà. El dissenyador,
Roberto Paoli, deconstrueix i reinterpreta els estereotips.
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xDS-196 de sede roda I La seva estètica i comoditat confereix
al sofà un protagonisme en l’espai. Les seves línies curves trenquen
agradablement les normes convencionals, junt amb la profunditat del
seient, que tant permet sentar-se com estirar-se.

A+A COOREN YABANE I
Inspirat en el tradicional
disseny gràfic japonès,
la polivalent calaixera
Yabané, que significa
fletxa en japonés, és
un moble que s’obra en
dues direccions. Molt
adequat per utilitzar-lo
en el centre de l’estança
sota la funcionalitat de
moble divisor de l’espai.
eben 53

A L’ÚLTIMA

I

MILÀ

A L’ÚLTIMA

I

MILÀ

CANAPE CACTUS cERRUTI BALERI I Maurizio Galante crea un provocador disseny especialment per a l’Ecole de la Chambre Sindacale
de la Couture Parisienne, per posteriorment comercialitzar-se.

tab sancal I La base de les banquetes i tauletes estan inspirades en els trobs, uns ruscs
fets amb troncs de fusta típiques del nord de la península Ibèrica. La base és de làmina de
castanyer corbada. Disponible en dues alçades per a les bases i dos diàmetres per als sobres.

TRUCK PORRO I Piero Lossoni dissenya una tauleta de nit robusta i
directa, inspirada en els camions, creant dos paral.lelepípeds de diferents alçades, amb dos calaixeres lliscants, on l’inferior es pot quedar
sota el llit per estalviar lloc en espais reduïts.
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502 molteni I El moble contenidor es presenta en dues mides de
3,20 o 4,70 m., i pot anar muntat a la pared o bé exempta. Els acabats
poden ser lacat, fusta o amb els frontals de portes i calaixeres de vidre. El moble està adaptat amb perforacions per equips multimedia.

covet case furniture I Dissenyada pel guardonat dissenyador
Shin Azumi, que es caracteritza per la seva visió funcional alhora que
lúdica, crea un disseny netament executat, amb un toc de simplicitat
i amb solucions d’emmagatzematge innovadors.
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asis prestige emco bad I Els acabats són en marcs de cromat blanc o negre, i es pot triar
entre 3 opcions diferents de vidre: blanc, negre i verd. La personalització de cada mòdul es pot
fer a través de la inserció de conjunts de llum, so, mp3, entre altres possibilitats.
AMBIANCE TUNING TECHNIQUE dornbracht I
El sistema aplica la força de l’aigua per inflluir sensorialment en l’estat d’ànim de l’usuari. La reanimació
de la zona d’aigües es fa possible d’aquesta manera,
mitjançant una nova guia tecnològica. Un sistema
modular amb punts de sortida d’aigua JustRain, Watersheet i Waterbarm.
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versio CAPTIONS I Pren l’utilització de la línea horitzontal com un principi de disseny, atorgant al model Verso un aspecte molt distingit i racional, reforzat alhora per la textura sorprenent amb un acabat de fusta de zingana, disponible en blanc o negre.

XILA ST boffi I Simplificació i racionalització d’un model històric Boffi, Xila, de Luigi
Massoni, estudiada com a nova proposta de un disseny històric, de gran noblesa, reelaborat
a partir de les exigències, ambients i mitjans dels nostres dies.
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SURFACE ALIVAR
Enrico Cessana dissenya una llibreria amb la més
mínima expressió i d’estil racionalidta, on amb
només tres baldes subjectades a un marc crea una
composició equilibrada, atorgant aire al disseny.
Construida en MDF i acabat lacat, brillant o mat.

LLIBRERIA L mediodesign
De caràcter modular, la base de la qual és un únic
element que es repeteix, que creix al gust de
l’usuari. Una manera pràctica d’emmagatzemar,
sota un disseny senzill i racional. Un moble que no
requereix de cap tipus d’eina per al seu muntatge.

CENTOTRENTACINQUE CAPO D-OPERA
La nova col.lecció s’aixeca de la fusió entre el dissenyador Alessio Bassan, director d’art de Capo
d’Opera, i la idea empresarial i de producció artesanal de Silvano Pierdonà, fundador de l’empresa.

selecta lema
Un sistema de paret amb mur de càrrega, on cada
composició és el resultat d’un conjunt organitzat
de diversos elements semi fabricats. Un producte
industrial d’alta qualitat i a mida.

autum domodinamica
Encisadora llibreria de xapa d’acer, amb un tractament fet a mà i lacat que proporciona un efecte
d’òxid. Sota una poètica formal, l’embolicada estructura de l’estanteria s’inspira en l’efecte que es
podria extreure d’una espècie de radiografia d’un
arbre sense fulles.
MÜLLER MÖBELWERKSTÄTTEN konnex
Dirigit a persones que gaudeixen en constant redisseny i l’organització del seu entorn. L’estructura canviant s’aconsegueix a partir d’un innovador
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sistema de ranura amb el que s’aconsegueix un
conjunt bàsic, compost per tres mòduls de diferents mides, fins poder arribar allà on vulguis.
ParticlE CASE FURNITURE
Dissenyat pel japonès Shin Azumi, la prestatgeria
Particle, disponible en fusta fosca de noguera, és
una unitat modular molt enginyosa, composta per
peces individuals i components d’enclavament. És
molt versàtil, pot ser usat per a crear, ja sigui una
unitat d’emmagatzematge de paret o una unitat de
la cantonada d’emmagatzematge.
eben 59

A FONS

I

PRESTATGERIES

A FONS

TANGRAM LAGO
Una llibreria molt versàtil està inspirada en un antic joc xinès compost per set figures geomètriques
preses de la descomposició d’un quadrat. Simbolitza una filosofia de vida relacionada amb la constant mutació de les coses, el cèlebre “pantalla rei”,
segons el qual tot canvia i es transforma.
T-99 TRAMO
Dissenyada per Estudi Blanc al 1962, ha anat incorporant nous elements però conserva el mateix
procés de fabricació original. El seu secret recau en
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un disseny minimalista i pràctic, versàtil i resistent,
que va fascinar als progressistes en els seixanta, i
que la converteix en una peça atemporal.
MOVING MONDRIAN AMOS
Vladimír Ambroz presenta una prestatgeria inspirada en el neoplasticisme de Mondrian. Disponible en
diversos formats, mides, amb calaixos, portes i varietat de colors. La prestatgeria mòbil Mondrian demostra que els materials de Corian ® (per DuPont™)
no són només les superfícies de cuina.

QUADRANT WIKINSA
Amb un impecable sentit de la proporció, el programa modular de fusta en diferents acabats, permet
aprofitar fins a la més petita superfície d’un habitatge modern. Inclou diversos tipus de fórmules,
fons diferents i combinables, i accessoris com portes, prestatges, calaixos, rodes i il.luminació.
IWALL ZEUS
Maurizio Peregalli dissenya una estructura en xapa
d’acer doblegada. Acabat en fosfatat negre i amb
una fixació final de cera d’abelles. Disponible en
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una versió alternativa pintada en epoxi, de color
òxid. Bastidor de xapa d’acer doblegat per al muntatge dels panells a la paret.
extreme martex
Aquesta col.lecció d’estants modulars, dissenyada
per Marco Fumagalli, permet múltiples combinacions. El material, fabricat amb polipropilè, es converteix en l’ànima d’aquest mòdul, on la vida interna
del cos entra en simbiosi amb els elements que
composen les perforacions de la pell del moble.
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PIQUES

Lavabos ecològics 100%
THE HAYON COLLECTION
bisazza

dolmen
cazaña

GENESIS
GLOBO

www.bisazza.com

www.tc-design.com

www.ceramicaglobo.com

La nova col.lecció es presenta sota el toc de l’elegància, on torbem
un tocador amb estructura d’alumini cromat amb sobre de marbre
Nero Marquinia. Lavabo negre de ceràmica vitrificada realitzat amb
un disseny exclusiu. Aixeta mesclador monocomandament d’acer
cromat brillant. Mirall i mirall d’augment.

Pica realitzada en ciment polit, basat en una construcció i muntatge
de peces de formigó ecològic. Un cop feta l’estructura del lavabo, es
revesteix del ciment polit. Material amb menys d’un 10% COV, pigmentat en massa (pols) amb pigments minerals. Una carta de colors única ¨matís IRIS¨, amb 146 colors.

És el darrer desafiament assumit pels dissenyadors de Globo, impulsat pel desig de parlar un nou llenguatge que utilitza fluides
formes naturals i suaus. La col.lecció compta amb molts elements
arrelats a tradicions antigues, sota un gran respecte cap a la naturalesa, amb la que s’inspiren per donar forma a Genesis.

canavera
lineabeata

kea
rapsel

ONSEN
salvatori

www.lineabeta.it

www.rapsel.it

www.salvatori.it

Col.lecció realitzada amb fusta 100% bambú, que inclou la unitat de
taula amb pica, cadires, bancs, armaris, miralls verticals i horitzontals, gabinets penjants i lavabos. Respecta el medi ambient, ja que
el bambú es regenera ràpidament i és un material molt ferm, preparat per resistir el llarg del temps.

Pica esculpida amb formes asimètriques en color blanc Cristalplant. Consta d’un mecanisme que el permet girar 180º. Kea es pot
complementar amb diferents taulells de vidre temperat de color o
de fusta amb una gran varietat d’acabats. L’aixeta queda instal.lada
a la paret, realçant l’estètica de la pica.

El lavabo és l’element central de la col . lecció, amb mirall i
il.luminació. Al voltant d’ella, l’arquitecte Rodolfo Dordoni, desenvolupa cada producte amb el mateix estil precís i refinat. Les línies geomètriques de la pedra natural es combinen amb altres materials
sòlids com la fusta i l’acer cromat.

COL.LECCIÓ 101
sanitosco

tuba
ANTONIO LUPI

light
wet

www.sanitosco.it

www.antoniolupi.it

www.wet.co.it

Es caracteritza principalment per un estil modern, lineal i equilibrat,
que rendeix homenatge a la primera època d’or del disseny industrial en el camp dels accessoris de bany. La forma envoltant, voluminós i suaument corbat torna a dissenyar-se després de molt anys
de minimalisme amb formes planes.
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Antonio Lupi creu que una pica no és només un recipient per a l’aigua, sinò que és també una eina per transmetre emocions, així com
proporcionar un espai. D’aquest pensament neix Tuba, que evoca
imatges amb una encantadora elegància i moderació que provoca
atmosferes suaus i sofisticades.

Pica 100% reciclable, de fàcil neteja, no tòxic, d’alta resistència i
amb un sistema d’antivandalisme. Construït en polietilè, colorejat
en massa i amb sistema de retroil.luminació incorporat. Un disseny
revolucionari guardonat amb premis internacionals. Disponible en
blanc, negre i 6 colors més.

En un món actual, on és vital la preocupació pel
medi ambient i un desenvolupament sostenible, els materials utilitzats per construir lavabos
i banyeres també es fa ressò. Apareixen nous
materials com revestiments minerals. Materials
ecològics testats sota la normativa europea i de
protecció mediambiental, amb menys d’un10% de
COV (compostos orgànics volàtils).
Una opció sostenible és la construcció de mobiliari per bany amb ciment polit, es basa en
una construcció i muntatge de peces de formigó
ecològic. Un cop feta l’estructura del lavabo, es
revesteix del ciment polit. Material amb menys
d’un 10% COV, pigmentat en massa (pols) amb
pigments minerals. S’apliquen dues capes del
ciment polit, posteriorment tapaporus a base de
silicat, deixant la matèria protegida, però transpirable, ja que el tapaporus és un material hidròfug. Posteriorment es passa a una aplicació de
2 capes de vernís poliuretà a base d’aigua, molt
resistent, donant un acabat final de mat, setinat
o brillant. La segona capa
del ciment polit es passa
paper de vidre, d’aquesta manera s’arriba a una
textura suau, i es potencia els efectes del gest de
l’aplicador, destacant els
clars foscos i la textura
del ciment polit.
Els lavabos i banyeres
acostumen a estar fetes
de PMMA (polimetil metacrilat). Però hi ha materials alternatius com el PE polietilè, que té característiques completament diferents, el PE és reciclable al 100% i després de complir el seu cicle de
vida, pot ser eliminat juntament amb les ampolles
de plàstic. La temperatura màxima suportada pel
PE està entre 40 i 45 ° C, temperatura suficient
per al seu ús. PE té una duresa parell a”D/41-50
shore” que és molt inferior respecte a tots els altres materials plàstics, i per això se’ls aplica una
textura superficial de relleu. Aquest recobriment
serveix per evitar els rascades i atorgar-li major
durabilitat.
Tot i que encara queden molts materials per investigar i testar per al seu ús, hem de conscienciarnos de la direcció cap a la que adreçar-nos, donat
que tots aquells productes i materials que no són
reciclables ja no tenen lloc on ser abocats.

El PE polietilè és
reciclable al 100%,
després del seu
cicle de vida pot ser
eliminat amb les
ampolles de plàstic
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Arriba l’estiu i amb ell, aires de renovació per a la teva
llar. Per a que gaudeixis al màxim de la teva terrassa,
piscina o jardí, et mostrem una amplia i diferenciada
gamma de paviments per a exteriors, on els protagonistes són les textures i colors que millor s’adapten
a les teves necessitats, per convertir l’espai en un lloc
agradable i acollidor. Et presentem materials sorprenents i únics extrets de la natura per endinsar-les
a la teva quotidianitat, com el bambú, fins a materials
clàssics que ens arriben des de l’antiga Roma com
el travertí, dotant l’espai de calidesa i tradició.

outdoor APAVISA
Aquesta col.lecció es presenta com la fusió
del ciment i la fusta, del contemporani i el
natural, de la ciutat i el camp, recreant una
suau textura que ens transmet la calidesa
i el tacte dels materials naturals. S’utilitza
fins a un 40% de material reciclat i s’estalvia
un 22% d’energia primària derivat del procés
de cogeneració. És un porcelànic tècnic tot
massa, de gran resistència a la flexió (61
64 eben

N/m2), resistent a la gelada, amb un índex
d’absorció d’aigua de + / - 0.1% i resistent a
l’abrasió.
Disponible en els colors ramat i white, en
format 60x60 i 30x60 en acabat natural.
Com a complement es presenten mosaics
amb textura aleatòria 5x5 i mosaics multicolor hexagonals, per ampliar la gamma decorativa d’aquesta col.lecció.
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redes escofet
Tot l’espai exterior de l’edifici per a la nova
Seu Corporativa i Logística d’Ermenengildo
Zegna a Espanya, a Sant Quirze del Vallès
(Barcelona), s’organitza amb talussos geomètrics de gespa pavimentats amb lloses
de paviment reticular model REDES, dissenyat per a aquesta primera aplicació per
l’arquitecte Alfredo Arribas, un disseny que
emfatitzar i donar continuïtat a l’espai.

bamboo x-treme moso
Fabricada a partir de fibra de bambú termo
tractada que aquesta premsat a alta densitat. La combinació d’aquests processos
la converteix en una tarima adequada per
a ús exterior. Per la instal.lació hi ha 2 diferents opcions: instal.lar utilitzant grapes
o instal.lar cargolat. També hi ha 2 opcions
per la superfície: una superfície ‘ranurada’
i una superfície llisa.

natural NATURgrass
La gespa artificial que Arborètum comercialitza i instal.la de la marca Naturgrass és
d’ultima generació i alta gamma. Fabricada
amb monofilament 100% de polietilè fibrilat tricolor, que inclou un altre filament arrissat 100% polipropilè de color marronós
que substitueix la sorra i li dóna un aspecte 100% natural. Disponible en diferents
alçades i apte per jardins i terrasses.

la travertino PORCELANOSA
Un dels trets del travertí és la superfície
dotada de petites cavitats. L’Antic Colonial
el presenta com a paviment d’exterior en
el seu acabat “anticato”, que aconsegueix
una estètica càlida i tradicional mitjançant un procés d’envelliment natural. En
la seva versió multiformat, permet la combinació de peces amb diferents formats i
mides per crear múltiples composicions.

relazzo rehau
Tarimes realitzades en Rauwood, un material molt durador desenvolupat per Rehau,
compost per polipropilè i fustes de boscos
sostenibles, que resulta còmode i molt resistent, tant als insectes com als fongs i
inclemències meteorològiques, de manera que no altera el seu color amb la seva
exposició al sol. Disponible en disseny estriat o dentat de les superfícies.

caramel venatto
La col. lecció Caramel, en acabat grain,
destaca per la gran resistència al lliscament. Idoni per a solucionar les zones que
envolten les piscines i una opció pràctica
per a la realització d’escales d’accés a la
zona d’aigua gràcies al seu caràcter antilliscant, la seva facilitat de neteja i la seva
resistència a l’acció dels agents químics i
als canvis bruscos de temperatures.
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siesta slide
Dissenyat per Emanuele Magini, Slide presenta un híbrid entre banc i hamaca ideal
per fer la migdiada, creant un espai senzill, resistent i inesperat. Mantenint l’estructura d’un banc a l’aire lliure, que alhora
permet un gaudiment lliure, és divertit i
còmode, ideal per seure o bé estirar-se.
Una idea transgressora que li dóna la volta
al concepte de banc.

BLANCOLLECTION camamilla
La nova col.lecció es descriu amb una paraula: simplicitat. Els dissenys s’inspiren
en el vent i en la puresa del blanc. A partir
d’una llàmina d’alumini reciclable, les peces es desfullen i es converteixen en dissenys tan diferents com una cadira, una
butaca, una taula o un penjador de roba,
sota un disseny rectilini que busquen la
comoditat a través de l’ergonomia.
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HOOPER EXTREMIS
El Hopper aconsegueix que fins a deu persones se sentin còmodament en una combinació llarga de taula i banc, mentre que
el parasol corresponent fa possible fer-los
gaudir de l’ombra. Si hi ha un desafiament
per a un dissenyador, és precisament idear una cosa que dóna ombra en una taula
llarga. És el que va fer Dirk Wynants amb
el dosser de Hopper.
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magic hole kartell
Col.lecció de seients fabricats en polietilè
tenyit en pasta realitzats amb la tècnica
de l’emmotllament rotacional. Destaquen
per la seva silueta fina, amb les superfícies rectes que acaben en corbes arrodonides. Els braços incorporen a l’interior un
perfil buit dins dels dos braços en taronja
que contrasta amb el negre, blanc o gris
de la resta de l’estructura.

tatami pedrali
Marco Pocci i Claudio Dondolia s’inspiren
en la naturalesa i la tradició. Tatami ja està
disponible amb la seva nova versió de
cadira, on el seient i respatller adopten la
forma típica del teixit lleuger i resistent, al
mateix temps, del tatami. Pel seu material
de construcció, el polipropilè, es converteix en una cadira ideal per a espais d’exterior. Està disponible en diferents colors.

TRENZA ANDREU WORLD
Lievore Alterr Molina dissenya una col .
lecció completa sota un aspecte fresc i
lleuger, que es caracteritza per un trenat
d’amples cintes de color marró terra, sorra, grafit i blanc. El trenat facilita que el seient estigui sempre perfectament ventilat
i, per tant, en perfectes condicions, sense
renunciar al confort. L’estructura està realitzada en metall, atorgant-li lleugeresa.

ONDAS HORM
Dissenyat per l’arquitecte Toyo Ito, guanyador de la Brúixola d’Or ADI 2004, i desenvolupat pels dissenyadors i tècnics
d’HORM, en homenatge a la tasca del Mestre, el banc ja es reflecteix en la icona d’objecte i modelat amb l’artesania, to sobre to
gràcies a l’efecte de la fusta “Okuma”, que
aconsegueix expressar la poesia delicada
de Toyo Ito.

canisse serrallunga
El dissenyador francès Philippe Nigro ha
desenvolupat un sofà d’exterior amb una
mirada molt natural. Canisse és un refugi a
l’aire lliure, un lloc protegit amb grans coixins a l’interior que conviden a la relaxació.
També pot produir un efecte eclèctic dins
de casa gràcies al decoratiu disseny de la
part posterior, en sintonia amb l’esperit de
la col.lecció Living Different de Serralunga.

POUF MOOFUSHI dolcefarniente
Un puf de dimensions inusuals, en la part
d’accessoris trobem dos suports adaptats
al puf i una petita taula i un suport multifunció. La combinació dels dos respatllers
regulables en diferents configuracions,
permeten diferents alternatives de seient.
Inclou una llum LED de lectura amb braç
flexible. Construït amb vímet sintètic, està
disponible en 9 colors.
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vela vondom
Ramón Esteve dissenya un sistema modular amb una geometria elemental prismàtica que basa la seva singularitat en
l’equilibri de les seves proporcions. Els
elements es poden combinar entre ells
per poder conviure en qualsevol espai. Els
seus volums rotunds semblen surar a uns
centímetres del sòl i quan s’il.luminen es
transformen en arquitectures lleugeres.

shell fueradentro
Dissenyat per l’holandès Jan des Bouvrie, la
nova col.lecció integra una cadira, una butaca i un sofà. La característica més notable
és la seva forma arrodonida inspirada en les
conquilles, que aporta una confortable relaxació, sota una estètica depurada i minimalista. Els marcs de l’estructura estan construïts amb acer inoxidable electropolit. Tots
els materials són 100% reciclables.
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puzzle ego paris
La nova col.lecció d’Ego París presenta un
conjunt de mobiliari sota l’enginyosa forma d’un puzle quan el set de 9 peces queda recollit. El conjunt de mobles consta de
4 cadires lounge, 2 hamaques, 2 taules i
una tauleta auxiliar. Està construït amb
escuma cel.lular i l’estructura és d’alumini
lacat, queda cobert amb tela especial per
exterior, disponible en 6 colors.

keer CHAIR REINIER DE JONG
La cadira Keer es pot col . locar en tres
posicions diferents, adquirint una nova
funció en cada una de les tres posicions:
un taburet, una cadira i una butaca. Cada
peça, construida amb polietilè lleuger, es
pot acoblar amb altres a través d’imans integrats en el moble, aconseguint així possibilitats infinites. Medeix 90x77x20 cm., i
està disponible en blanc, vermell i verd.

orson roda
La col.lecció de cadires plegables, dissenyades per Gordon Guillaumier, són una
reinterpretació de la clàssica cadira de
director en clau contemporànea. Dotada
d’una gamma completa composada per
cadira, butaca i tamboret. Sota una estructura ferma, construida amb fusta de teca,
es cobreix amb resistents teixits que li
atorguen volum i elegància.

sakura sifas
El dissenyador Mark Robson crea una línia
fluida per a 4 posicions de relax totalment
envoltada i de forma flexible a través de
l’innovador material Hydropass ® teixit en
3 dimensions, de confort revolucionari i
que permet el pas de l’aigua. Permet compondre de forma creativa conjunts de saló
inèdits, rectilinis o corbs tant per interiors
com per exteriors.
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gat calma
Una butaca que juga amb els volums i el
concepte de suspensió. Una peça versàtil, tant per a exterior com interior. Per als
dissenyadors SerraydelaRocha, la col.ecció és elegant, àgil, silenciosa, nocturna...
transmet sensacions com la passió, la nit,
la festa, amb un toc informal, divertit o curiós. Fabricat amb procés de rotoemmotllament, i disponible en 3 colors.

sit bivaq
La nova Sit, dissenyada per Andrés Bluth,
està composta per sofàs modulars, butaca menjador, butaca, taules baixes, tamborets bar i taules de peu central. Tots els
elements estan fabricats amb alumini extruït i el seu acabat final està realitzat amb
pintura polièster. L’estructura de platina
massissa d’alumini i la pota tipus “patí”, li
confereixen una imatge actual i ferma.
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‘O SOLE MIO ANTONIO ANGELI
El títol de la popular cançó de Caruso ha
inspirat a Silvia Suardi i Sezgin Aksu per
crear aquest llum dissenyat per ser alimentat a través d’un panel solar d’última
generació. La placa difusora de forma arrodonida està construïda amb policarbonat transparent mat (anti UV), fàcilment
transportable. Es pot col.locar al terra, flotant a l’aigua o suspesa.

SHARK MUKOMELOV
Un llum que no té cap tipus d’element de
decoració extraordinària o colors brillants,
el punt imppactant està en la seva forma
que imita l’aleta d’un tauró, evocació que
dóna nom a l’original llum. El dissenyador,
Aleksandr Mukomelov, el descriu com un
elegant llum de peu o sobretaula que decora els espais dels fanàtics del risc i les
emocions fortes.

GREGG FOSCARINI
Dissenyat per Ludovica and Roberto Palomba, la seva forma, la seva llum, la seva
asimetria elegant, recorda una gran pedra
llisa rentada per l’aigua. El seu atractiu volum i una gran varietat d’usos, han estat
les claus per l’èxit de tota la col.lecció, que
avui és reforçada per una versió nova de
polietilè que es col.loca sobre una superfície, ideal per a interiors com exteriors.

mate METALARTE
El llum de peu, d’interior o d’exterior, està
compost per una base d’on surt un mànec d’acer amb una petita inclinació que
a 217 cm canvia la seva direcció formant
una V invertida. El mànec acaba amb una
pantalla de forma cònica. La funció d’ON /
OFF del llum es troba al mateix difusor mitjançant un polsador de silicona blanca. Un
model que irradia elegància i subtilesa.

TWIN ROYAL BOTANIA
Realitzada amb els millors materials naturals com la fusta de teca, granit o acer inoxidable d’alta qualitat, sense aplicar cap
revestiment perquè quan es col.loquin a
l’exterior, s’integrin a la perfecció en el seu
entorn natural. Així, els nous i noves llums
de jardí han estat dissenyades per combinar amb diferents mobles de la marca per
unir la decoració de l’exterior de la casa.

BITTA TORREMATO
Dissenyada per Enzo Berti, el llum d’exterior s’inspira en els pilons nàutics, amb
una protuberància en l’extrem superior en
forma de bolet. La funcionalitat, la qualitat
estètica i el més nou de la tecnologia LED
caracteritzen aquest llum de jardí tan ple
de personalitat i amb un atractiu immediat. Un disseny amb certa ironia, construït
en ferro fos i fusta, o totalment en ferro.

CAMPANONE MODOLUCE
Una nova col.lecció de llums de peu i de
sostre basats el moviment de balanceig
que es desprèn per la seva anatomia.
Construït en polietilè amb peces metàl .
liques que tenen un tractament electroestàtic galvanitzat i base de polièster recobert de metall, aportant-li gran resistència. Ideal per combinar amb el puf retroil.
luminat i la tauleta de cafè.

1825 MARCANTONIO SERRALLUNGA
La nova col.lecció ha aconseguit popularitat gràcies al seves grans dimensions i la
seva esvelta forma cilíndrica. Per les seves
característiques especials, s’adapta perfectament tant en interiors com exteriors
i millora els espais que requereixen d’un
objecte llampant per atraure l’atenció, per
això s’ha dissenyat en 3 versions: estàndard, il.luminat i cendrer.

WIND VIBIA
Jordi Vilardell dissenya un para-sol amb
una pràctica pantalla giratòria inclinable. Fabricat amb fibra de vidre, a través
d’una innovadora transformació industrial,
dóna a aquest refrescant disseny un aire
a les pantalles d’abans, fent una relectura
contemporània de les peces tradicionals.
Gràcies al difusor de metacrilat, crea una
agradable llum general.

ECOMODS PHILIPS
La nova col.lecció ofereix noves possibilitats per la integració dels llums a l’exterior
de l’habitatge. Disposen de les bombetes
ecomood, fàcils de col.locar i d’utilitzar.
Compten amb un elegant disseny creant
un ambient seductor i càlid, posant èmfasi en la senzillesa, per treure el màxim profit als espais a l’aire lliure, oferint un lloc
tranquil i segur per passar la nit.
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Girona,
temps de flors

Arcologia

L’arquitectura a favor de l’ecologia
Sota una estètica futurista, l’Arcologia és una corrent arquitectònica que proposa
un creixement vertical amb gegants complexes que actuen com petites ciutats
autosuficients capaces de generar la seva pròpia energia, controlar la qualitat de
l’aire i l’aigua, gestionar els seus residus, produir aliments i oferir diverses àrees
d’activitat de la manera més eficient possible. Els seus habitants tenen accés a
tots els serveis i necessitats de les gaudeixen actualment, amb l’avantatge de
viure en espais públics més eficients i menys contaminats, a més de poder gaudir
d’espais naturals al seu voltant, que és l’objectiu principal d’aquesta corrent.
“És l’any 2700 i La Terra està despoblada de
vida, a excepció de Wall-e, un robot creat per
recollir brossa. Enmig de la galàxia descobrirà una nau espacial construïda segles enrere per preservar la raça humana. La Nau és
una ciutat, un país, un món... on no els falta
de res”, aquesta és la sinopsis de la pel.lícula
d’animació Wall-e d’ Andrew Stanton, que de
ben segur és coneixedor de l’Arcologia i els
seus antecedents, com la ciutat Broadacre de
Lloyd Wright, un projecte d’urbs ideal basada
en principis de qualitat ambiental.
L’Arcologia és una corrent arquitectònica
ecològica que propugna créixer verticalment
com ciutats autosuficients, on el medi ambient i els espais públics per als seus habitants
són l’element central. Sorgida com a solució
per a totes les urbs que creixen cada cop més,
menjant-se al seu pas els entorns naturals i
substituint-los per ciment i contaminació.
L’arquitecte italià, Paolo Soleri, va introduir
el terme Arcologia per primera vegada al 1970
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com acrònim d’arquitectura a favor de l’ecologia amb el seu llibre “Arcology: City in the Image of Man”. L’avantatge que brinda aquesta
arquitectura és ocupar el menor territori possible gràcies a la seva construcció a mode de
gratacels, i minimitzant així el seu impacte en
el medi ambient.
En aquest model de ciutat no existeixen els
cotxes, ja que els seus habitants es desplacen
a partir d’ascensors, cintes lliscants i altres
elements de desplaçament. Els espais públics
guanyen terreny respecte als privats, i resulten molt més eficients i menys contaminants.
Els habitants poden gaudir així d’espais naturals al voltant dels gratacels-ciutats en comptes de rodejar-se d’extensions cimentades
amb vegetació gairebé decorativa.
A la dècada dels 70, Soleri va posar en
marxa el projecte Arcosanti, situat al desert
d’Arizona, sota l’objectiu de posar en pràctica els principis de l’Arcologia. El prototip,
que ocupa deu hectàrees aproximadament,

està pensat per acollir a 5.000 persones,
envoltades de 1.640 hectàrees de naturalesa i la construcció inclou zones productives, educatives i culturals, entre d’altres.
Aquesta idea va atraure a milers de voluntaris que a la segona meitat dels anys 70 van
construir la majoria de les estructures que
existeix avui dia. No obstant l’interès que va
despertar al principi, actualment es troba
inacabat i només hi viuen 80 persones, que
paradoxalment reben la visita de 50.000 turistes a l’any.
Soleri va crear la Fundació Cosanti per a
l’execució del projecte i la “Arcosanti Arcology Network”, un programa que consisteix en
difondre, a nivell internacional, els principis
de l’Arcologia i potenciar la creació de nous
dissenys per a fer progressar la idea inicial.
En l’actualitat podem veure com les idees
de Soleri progressen i es diversifiquen partint de la mateixa base, com per exemple, el
projecte Dongtan que proposa una urbs eco-

Masdar, la primera ciutat totalment ecològica del món.

lògica a l’enorme illa de Chongming, amb
l’objectiu que els seus habitants tinguin tot
el necessari per no haver de recórrer a la
propera Xangai, gràcies a l’autosuficiència
que els pot proporcionar les energies renovables, reciclant el 80% dels seus residus i

promovent el transport públic ecològic. La
ciutat Masdar, un complex sostenible de
6,5 km2, és un exemple similar, situat als
Emirats Àrabs Units, o bé, el Plus 15 a Calgary (Canadà), amb el sistema “Skywalk “
més gran del món.

Maig és un mes molt especial per a la
ciutat de Girona. Durant 9 dies hi té lloc
un esclat floral conegut amb el nom de
Girona, Temps de Flors, on s’hi decoren
diferents espais del casc antic amb motius florals i artístics. Aquest any s’ha
celebrat la 56a edició i s’han decorat
més de 100 espais: aparadors, patis,
carrers, places, jardins, esglésies, claustres, altres monuments i edificis. A la diversitat d’escenaris s’hi suma la diversitat floral, la creativitat, la imaginació, la
combinació de materials secs i frescos,
però amb un clar predomini d’aquests
últims. Hi participen artistes, tant del
país com d’altres autonomies i països,
fent muntatges extraordinaris: alguns
són senzills, però molt encertats, d’altres tenen molta gràcia i d’altres costa
una mica d’entendre el que volia representar l’autor o bé, senzillament, no et
toquen. Al mateix temps també s’ha dut
a terme la 4a trobada internacional de
Land-Art a Girona, on artistes de diversos països han fet intervencions artístiques efímeres amb elements naturals
del lloc, intervencions que, un cop creades, es deixen fins que el pas del temps
les fa desaparèixer. Aquest any, per primera vegada, aquestes intervencions
s’han fet en un entorn urbà. Durant el
temps de l’exposició també tenen lloc
diverses activitats, exposicions, concerts, fires, xerrades, així com diversos
concursos com el d’aparadors, els de
flors, fotografies de l’exposició, etc. En
aquesta època, on la naturalització de
la ciutat no sempre està prou valorada,
cal felicitar a l’Ajuntament de Girona per
continuar mantenint aquesta exposició,
tot i els equilibris pressupostaris que
això li comporta. Altres municipis haurien de seguir aquest exemple.
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Joan Gaspar

Racionalisme transcendental

Guanyador de reconeguts premis de disseny industrial, mobiliari i il•luminació,
Joan Gaspar va començar la seva carrera de dissenyador industrial al 1988 a l’empresa Vapor, on ja llavors creava objectes que anaven a contracorrent del disseny
metàl•lic High-Tech de l’època, per produir propostes racionals i minimalistes.
Al 2002, obre un despatx professional a Barcelona, dedicat al disseny industrial,
treballant amb destacades empreses en la concepció de nous productes, com
Santa & Cole, Marset, Perobell, Mobles 114, DAE, Cerámicas Aguadé, Pom d’Or, Abr
producción, Stilus, Resinas Olot S.A. o Astral Pool.
El seu primer treball com a dissenyador va
ser per l’empresa d’il.luminació Vapor. Com
ha influït aquest començament en la seva
trajectòria. Doncs aquesta etapa inicial va ser
molt important per a mi, amb Lluís Porqueres
vaig aprendre aquest ofici de dissenyador.
Com a director creatiu de Marset Iluminación
¿quines opcions creu que tenen les empreses de l’Estat Espanyol dins del mercat internacional? Jo, en realitat, no són ningú per
a donar consells, nosaltres mirem de fer productes que il.luminin bé i que siguin el més
interessant possible, utilitzant una diversitat
de materials i mirar de ser el més coherent
possible amb les propostes que fem.
Disseny de consum o disseny per sempre?
Per a mi, el producte ideal és el que té les dues
coses.
Es professor des del 2003. Quines avan74 eben

tatges li aporta compaginar la professió de
dissenyador industrial amb la docència?
Avantatges diria que cap, el que és cert és que
quan expliques la teva feina a gent que li interessa es força agraït.
Quin consell els donaria als dissenyadors
que comencen ara? Als dissenyadors industrials els hi diria que es concentrin en això,
en el disseny industrial. És difícil ja que per a
subsistir, i més si has creat un estudi i tens
unes despeses que atendre, sempre has de
fer altres feines que t’ajudin a pagar les despeses i aquest és el gran problema, el disseny
industrial requereix de molt de temps, crec
que és preferible que es posin a treballar en
una oficina tècnica de qualsevol tipus d’empresa i dediquin el temps lliure a dissenyar...
En disseny industrial, quin és l’aspecte més
complex del procés? Acostuma a ser el del
desenvolupament, sempre s’han de prendre

decisions que de vegades poden trair els principis inicials i cal no equivocar-se.
Acaba de col.laborar per Made Design by
Planning Sisplamo, que ha creat la nova col.
lecció amb dissenyadors consagrats. Creu
que els fabricants tenen por a les novetats
enmig d’una crisi? Els fabricants crec que del
que tenen por és de fer inversions en productes nous i que aquestes inversions no tinguin
retorn.
Com veu el disseny actual, més estètic o
més funcional? Jo crec que aquests dos aspectes millor que no vagin separats, vull dir
que un objecte lleig però que funciona sempre serà millor que un objecte bonic que funcional malament...
Entre altres premis, ha guanyat dos cops el
Delta de Plata. Què li han suposat aquests
premis en la seva trajectòria professional?

1

2

3

4

5

6

Bastant, sobretot pel tipus de projectes, ja
que eren força innovadors i comercialment
han funcionat i estan funcionant molt bé.

Estem treballant en nous llums força interessants, i també noves cadires, piscines d’hidromassatge i també sanitaris de porcellana...

Diuen que dissenyar una cadira és de les coses més difícils que et poden encarregar...
Jo penso que això no es veritat de cap de les
maneres.

Que proposaria per posar fre a l’allau de còpies que empreses xineses fan de fabricants
europeus? Doncs crec que, per a començar,
4
aquests productes no haurien de poder entrar als canals de distribució dels països de la
Unió Europea...

És el dissenyador qui reflexa els canvis de la
societat o qui va un pas per endavant de la
societat? Els dissenyadors, així com tots els
creatius, observem el món que ens envolta i
en traiem unes conclusions.
Ens pot avançar algun nou projecte que tingui en ment o quin li agradaria dur a terme?

1. Llum Finisterre. 2,6. Col·lecció BOB.
3. Xemeneia D5. 4. Jardinera Luna. 5.
Lámpara Atlas.

Per acabar, recomani’ns un temps per viure,
una ciutat per passejar i una pel.lícula per
recordar. Un temps: avui; una ciutat: Girona; i
una pel.lícula: qualsevol de Clint Eastwood.
www.joangaspar.com
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Enric Ruiz-Geli

Capdavanter de la tercera revolució industrial
2

Nascut a Figueras al 1968, es va llicenciar en arquitectura per la ETSA de Barcelona. La seva carrera professional destaca per la seva aposta per una producció
arquitectònica digital, a més de l’escenografia i el disseny d’exposicions. Les noves tecnologies no només s’apliquen a les seves obres, sinó que són una eina més
per modelar i articular els seus projectes. Aquest interès queda palès en les seves
constants investigacions de noves formes i nous materials, veiem com els seus
edificis canvien, es mouen, estan vius. Recentment ha rebut el Premi d’Investigació de la XI Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme pel seu edifici Media-TIC.
L’arquitectura està canviant i donant un gran
gir cap a la tecnologia digital. Enric Ruiz-Geli
creu en el camí cap endavant, construint un
paisatge natural amb l’ajuda de la tecnologia.
L’arquitectura és vida, pel que ha de ser mutant, evolutiva, interactiva, integrada i progressista, on els espais tinguin sensors per sentir i
els edificis siguin productors d’energia.
Ruiz-Geli, convençut de que ens trobem davant de la tercera revolució industrial on el petroli s’acaba, és el crepuscle d’una era, pel que
s’ha de produir un nou model. Davant d’una
complexa crisi econòmica connectada a la propietat, al clima, al consum i al model humà, l’arquitecte predica una arquitectura sota un model de biosfera amb edificis que busquen ser
la llavor per despertar a la societat de la hipnosi
front a models com Ikea, on tot és igual.
Els tres pilars d’aquesta nova arquitectura
es basen, en primer lloc, en què l’edifici usi
les energies netes, augmentant l’ecoeficiència i reduint el consum. El segon pilar és que
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els edificis es converteixen en productors
d’energia. Si un edifici és autònom, pot ser-ho
una ciutat o un país, llavors comença la revolució. La tercera premissa es crear edificis
amb capacitat d’emmagatzematge d’energia,
rodejats d’una xarxa intel.ligent que interrelacionarà tots els immobles i dipòsits d’energia,
de manera que veïns, comunitats, barris i ajuntaments compartirien els recursos. Si apostem
per aquest nou model d’energia apareixerà un
nou humanisme en el que passaria de consumidor a productor, un capitalisme distribuït.
Un exemple d’aquesta arquitectura és el Media TIC, un edifici d’oficines a Barcelona, en el
barri 22@, que estalvia un 75% de l’energia. Té
una doble pell, que és un diafragma de coixins
d’ETFE (EtilèTetraFluoroEtilè), un material
lleuger, fàcil de manipular, s’estalvia en transport, no es crema, no desprèn foc i s’autoextingeix. Aquest diafragma s’obra i es tanca de
manera digital segons la quantitat de sol que
rep. L’edifici respira, si passa un núvol la pell
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s’obra per captar més llum, quan el sol torna,
la pell es tanca.
També cal destacar l’ampliació de l’Aquari
de Nova York, que té 8 hectàrees de superfície que esdevé una gran planta de producció
d’energia: fotovoltaica, amb il.luminació autosuficient, la neteja del fons marí es realitza
amb boies que generen energia a través del
moviment de les onades. A més, disposen
d’una nova patent que consisteix en recollir la
humitat relativa nocturna, que és molt alta, a
través de la condensació amb unes boles de
policarbonat, i després utilitzen aquesta aigua
pel reg, així converteixen un problema com és
la humitat, en una avantatge.
Enric Ruiz-Geli recorda a Gaudí en certs

3

5

aspectes com la recuperació de materials
autòctons i la imitació de l’estructures orgàniques en el disseny de les façanes i cobertes.
Cloud-9, l’estudi d’arquitectura que dirigeix, es
defineix com marca Barcelona i venen aquesta marca a països com Berlín, Corea, Bahrein,
Damasc, entre altres. No obren altres sucursals perquè volen ser petits i augmentar la
dimensió d’impacte de les seves idees per solucionar el problema del canvi climàtic, que és
el seu objectiu. Ho volen fer des de Barcelona,
amb un coneixement i una experiència de ciutat que han heretat i que poden prolongar amb
les noves tecnologies.

6

1. Edifici MediaTIC, districte 22 @,
Barcelona. 2. Villa Nubs, Empuriabrava,
Alt Empordà. 3. New York Acuarium,
Nova York. 4. Morphorest, Fòrum,
Barcelona. 5. Green New Deal,
instal·lació, Centre d’Arts Santa
Mònica, Barcelona. 6. Hotel Forest,
maqueta.

www.ruiz-geli.com
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Sebastià Junyent i Sans.
Un viatge simbòlic (2ª part)

Al 1903, després d’un viatge a Madrid amb Isidre Nonell, el va impressionar el misticisme del Greco, per l’ús de tonalitats fredes, la creació d’ambient, la captació del
dolor i un cert allargament de les figures. Junyent pensava que els quadres són l’expressió d’un sentiment o d’una idea pictòrica, i això influeix en l’etapa blava picassiana. Els temes per donar forma pictòrica als sentiments solen ser místics, religiosos
o bé de caire simbolista-decadent, com són els retrats de joves somnioses Serena,
Melangia, Sibil.la moderna, Blasée, Insomni, Filosofant i Revêuse. Imatges de la vida
moderna, “de la vida detraqué, dels nostres días, mitg vistas, migt somiadas”.

*1
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Sebastià Junyent creia en l’art com a passió i
com a rebel.lió. L’artista ha de desenvolupar la
funció de desvetllador i guia, atacant la societat mercantilista en la qual es veu immers. Un
dels fronts de lluita és des de la seva tribuna
de crític on defensa en diversos articles, intitulats de forma significativa Crítica de crítics,
la crítica apassionada dels artistes enfront a
la dels literats i els erudits (en oberta controvèrsia amb Raimon Casellas). No veu la crítica
com un gènere de creació sinó com a una opinió fonamentada pels mateixos artistes. Un
altre front és l’actitud vitalista-decadentista
que intenta estendre als joves artistes. Dedica un número extraordinari de cap d’any de
1904 a reproduir obres de la generació jove,
encapçalat per obres de Botticelli i El Greco,
models d’espiritualitat i sentiment. Per tal de
potenciar el treball d’aquests joves artistes
crea amb ells l’Associació de Pintors i Escultors Catalans, amb l’objectiu d’organitzar una
exposició anual juntament amb altres artistes

internacionals, seguint el model del Cercle des
vingt de Brussel.les. Al Poble Català, Octavi de
Romeu (pseudònim d’Eugeni d’Ors) els encoratjava, tot desitjant que tingués continuïtat
i que pogués desvetllar l’interès artístic de
la societat catalana. Només arribaren a realitzar una exposició, l’abril de 1905, a la Sala
Parés. La crítica els fou desfavorable i això
els va desanimar molt. Només Junyent els
va defensar a les pàgines de La Renaixensa.
Si els alumnes de Ruskin van ser anomenats
pre-rafaelites i ell va veure en aquests artistes joves l’esperança, en certa forma podríem
dir que Junyent aspira a ser com un “Ruskin
català”. De fet, la traducció al català del llibre
de fragments de l’obra de Ruskin, escollits per
Montoliu, va ser editat amb el títol Natura per
l’editorial Joventut (1903) amb una portada
dibuixada per Junyent.
Entre 1903-1906, a nivell pictòric s’endinsa
en una temàtica sòrdida, mancada d’idealismes, típica de la generació jove. És la darrera

1

etapa del pintor, de la que destaca una sèrie de retrats
de gitanes. També escriu un article intitulat “La mort de
la gitaneta”, on explica com la Consuelo, model predilecta
de Nonell, va morir en caure-li a sobre una paret a causa
d’una forta ventada. La descripció que en fa i el quadre
impacten per la sobrietat i l’expressió de tristesa, essent
una manifestació dels rostres de la misèria i la desesperança, en coincidència amb el seu estat d’ànim. La
davallada de l’Associació de Pintors i Escultors Catalans,
la situació de crisi artística generalitzada, la mort del seu
fill Daniel i l’enfonsada en els negocis van provocar que
Junyent caigués en una greu crisi nerviosa que ja no arribaria a superar. Va morir al Frenopàtic de les Corts el 22
d’abril de 1908, a l’edat de 43 anys.
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1. Cartell per a concurs de Codorniu
(1897). Col•lecció Codorniu, St.
Sadurní d’Anoia. 2. La gitaneta
Consuelo (1903), oli sobre tela. Col.
particular, Barcelona. 3. Paulina
Quinquer a París, oli sobre tela. Col.
particular, Barcelona. 4. Ave Maria,
pintura simbolista s.XIX. Col. particular,
Barcelona 5. La pietat (1903), oli
sobre tela. Col. particular, Barcelona.
*1. Retrat de Pablo Ruiz Picasso pintat
per Sebastià Junyent (1903).

Teresa-M. Sala
Prof. d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona.
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Bruno Taut

Arquitectura utòpica per assolir la Pau Eterna

L’arquitecte alemany Bruno Taut (Könisberg, 1880 - Ankara,1938) es distingí
tant per les seves obres arquitectòniques com, sobretot, per les seves aportacions teòriques. Els seus peculiars tractats arquitectònics estan constituïts en la
seva major part per col•leccions de làmines en les que bolca, no tant disquisicions tècniques, com les seves concepcions socials filosòfiques i gairebé místiques de l’arquitectura i l’urbanisme. A més d’Arquitectura Alpina (1919),
cal ressenyar La Corona de la Ciutat (1919), El Constructor del Món (1919)
i La Dissolució de les Ciutats (1920).
Perseguint objectius similars als que presenta Tomás Moro en el seu llibre Utopía al 1516
sobre l’organització d’una societat perfecta i
pacífica, l’arquitecte alemany Bruno Taut proposa una arquitectura que pretén assolir la
Pau Eterna sota idees socialistes pacifistes,
desenvolupat en el seu tractat arquitectònic
Arquitectura Alpina, editat entre 1917 i 1918,
en plena Guerra Mundial I.
L’utòpic tractat està desenvolupat en 30
làmines que projecten, en aparença, la construcció d’un ambiciós entramat urbà en els
Alps, acompanyades de significatius textos
que van més enllà del merament arquitectònic. Les seves implicacions estètiques
i filosòfiques són una condensada síntesi
dels seus pensaments pacifistes, socialistes
i místiques de l’arquitecte Taut.
Arquitectura Alpina acumula càndides contradiccions des de la seva dedicatòria: un
socialista pacifista acollint-se a la protecció
d’un emperador responsable d’una guerra
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cruel, un arquitecte de sòlida experiència
professional plantejant un projecte de totes
totes irrealitzable.
Potser sigui aquesta imatge de candidesa
utòpica que es desprèn de les seves pàgines
el que hagi fascinat a tants estudiosos de
l’obra de Taut, siguin o no arquitectes. Però,
per sota d’aquesta presumpta candidesa
utòpica, Arquitectura Alpina amaga algunes
qüestions claus per a arquitectes, urbanistes,
especialistes en estètica i pensadors socials.
Les propostes arquitectòniques de Taut se
centren en una arquitectura realitzada únicament amb vidre. Taut havia realitzat diverses
obres amb aquestes característiques, però,
sobretot, l’arquitectura del cristall li fascinava com a metàfora d’un nou ordre vital. Taut
seguia les idees del poeta utòpic Paul Scheerbart, autor de L’arquitectura del vidre. Scheerbart assegurava: “Si volem elevar la nostra
cultura a un nivell superior, estem obligats ...
a transformar la nostra arquitectura “.

Les idees de Scheerbart remeten almenys
a les de Nietzsche, que a La Gaya Ciència,
parla d’una arquitectura pels que busquen el
coneixement. En el seu text, el filòsof advoca
per la construcció a les grans ciutats modernes de “llocs silenciosos, vastos i espaiosos
... amb llargues galeries envidrades ... edificis
i construccions que, en conjunt, expressessin
el que té de sublim la meditació i l’allunyament del món”.
Taut afirma, en la dedicatòria de l’obra al
kàiser Guillem II, que el seu tractat aspira a
ser una contribució a la Pau Eterna. L’arquitecte assegura que la causa més profunda
de la guerra és l’avorriment. Per evitar-ho, cal
proposar al poble -no només a l’alemany, sinó
a l’europeu en el seu conjunt- una ocupació
més alta, “extrapolítica ... purament humana
i còsmic-religiosa”: la construcció d’una complexa trama urbana en els Alps, “entre la Muntanya Rosa i la plana del nord d’Itàlia “.
Sobre aquestes premisses, Arquitectura
Alpina dissenya un món d’arquitectures irrealitzables en què torres de vidre s’alcen al costat de llacs i rierols, muntanyes senceres són
tallades, apropant-ho a les estructures dels
minerals amb grans intervencions d’arquitectura per crear pavellons de grans dimensions
que recorden flors i que contenen una clara
simbologia femenina.
Hi trobem formes pròpies de l’arquitectura i
la simbologia religiosa, referències a la dualitat masculí / femení; evocació de les arquitectures babilònica, inca i asteca, figurativisme i
abstracció; ordre formal clàssic i experiències
plàstiques més arriscades; vocació historicista i atenció a les avantguardes, romanticisme
i expressionisme.
Malgrat la seva aparent simplicitat: un
llibret format per 30 làmines, Arquitectura
Alpina suposa, segons l’expert en l’obra de
Taut, Iñaki Ábalos: “la creació d’un univers
increïblement ben estructurat ... la pulsió cap
a la construcció d’una nova noció de bellesa
li permet endinsar-se en territoris gairebé inabastables”. Per a Ábalos: “és una ambiciosa
construcció cosmogònica que enllaça cultura
arquitectònica, història, noves tendències
plàstiques, noves visions de la naturalesa i
línies de pensament filosòfic coetani a través
de l’ús de l’exercici visionari de la fantasia”.
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1. La vall com a flor. Ploma, tinta
gris i acuarel.la, dibuix preliminar
a llàpis sobre paper Gewerbliche
Fortbildungsschule, Bergisch Gladbach.
42 x 52,5 cm. 2. Neu. Glacera. Cristall.
Ploma, tinta gris i acuarel.la, dibuix
preliminar a llàpis sobre paper
Gewerbliche Fortbildungsschule,
Bergisch Gladbach. 46 x 41,5 cm. 3.
¡Les esferes! ¡Els cercles! ¡Les rodes!
Acuarel.la, blanc opac, pinzell en plata
i pintura d’or, dibuix preliminar a llàpis
sobre paper. 48 x 57,6 cm.

Informació proporcionada per Círculo de Bellas Artes
Per a més informació: www.circulobellasartes.com
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Un bon projecte demana
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talent valors que la
pseudocultura mediàtic
substitueix per formes
absurdes i rupturismes
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HOUSES FOREVER

Attitudes

Joan Abelló Juanpere

Enric Ruiz-Geli

Eben seeks a balance between its contents, from
the sections for debating and reflection, to the
spaces for investigation, ecology, sustainability and
interviews. The same thing happens with the reports
from public or private spaces, utopian or ephemeral,
and of course, with the section Houses of the World,
one of the most successful areas of the magazine.
This section was not only unreleased, but also a
deep reflection on our living environment, which
also included an interesting photographic traveller
exhibition. Houses of the World is not in the EBEN
publication at this moment due to the impossibility
to find new autochthonous houses that could bring
something new, innovative, and that could reflect a
lifestyle and a cultural environment. All the houses
had their own geographical and climatological
factors which define the shapes and the materials
used to build them. It has been a pleasure
for the editorial to know how the life in all the
autochthonous houses of the world is, taking into
account that they do not have any professionals
involved or any last generation materials at their
disposal. New sections will come, but we will always
admire all what these habitats have in common;
authentic spaces with feelings, where the smell, the
sound, the textures and the lighting are in perfect
harmony.

The attitude and the mood of every individual
have a very important role in their decisions;
it is like a scale that evaluates our actions.
When we project, we speak about fortunate
or misinterpreted decisions that have been
taken. We know that both, intuition and reason
can be affected by a certain attitude, which
predetermines the outcome, positively or
negatively. It is not an exaggeration to state out
that when we project we turn our attitudes into
shapes. As solid as it is the preparation of what
will bring solutions, as easy will be to achieve
the results. While working, the author of a project
takes advantage of all his background. It is
important to have some humanistic knowledge
that allows him to understand the different
situations. Every project is the result of the
demand of the place, the customer, and of course,
the personal convictions of the author, without
having to follow the tendency. But, what happens
when the trend drives the attitude? Or when the
indifference weakens the ability to think? Or
when the sample is valued more than the quality
itself? These are some questions generated by
the prevailing modernity.

What buildings would you destroy in Barcleona? I
would choose a group of buildings that make up an
entire stylistic unity and express a protohistoric
ideology which should be destroyed before the
Spanish nationalists resurrect it. It is called “Pueblo
Español” (Spanish village). I would only save it for
the love to the kitsch, all this gooey cake essences,
homelands, made with low cost concrete, opened
in 1929 for the Universal Exhibition. But, for this
purpose we already have all the other buildings, the
only ones worthwhile were immediately torn away
and rebuilt in the 80’s by Oriol Bohigas: the Pavilion
of the Weimar Republic made by Miles van der Rohe.
I propose, therefore, as it is more current now
to have historical memory, to create a huge
theme park dedicated to the topic. I will not cost
us anything, we can send the Spanish army to
manoeuvre and they will leave everything like
Corbera d’Ebre or Belchite. We could also invite
some army from the alawite kingdom armed
friend in order to give more verisimilitude to the
subject (since so many soldiers from this territory
contributed to the struggle in 1936) and link our
neighbours to it as well, given that the ABC also
complains about the erratic foreign policy.

Co-working and
cooperating

pROFILE

Joan Gaspar
Your first job as a designer was for a lighting
company – vapour lighting. How has this
beginning influenced on your career?
This first stage was very important for me, with Luis
Poqueres I learned a lot about the designing job.
Design for consumption or design forever?
For me, the perfect product is the one that has both.
What advice would you give to the designers that
are now starting their careers?
I would tell to the industrial designers that they
should focus just on this: the industrial design itself.
Sometimes, it is difficult because in the case they
have a studio and they need to sustain themselves,
they will have some expenses to cover and there
are always more jobs to do than just the industrial
design, but they have to take into account that
the industrial design requires a lot of work. I think
that it will be better for them to start working in a
technical office or in any other type of company and
maybe they can spend their free time working on
the design.
82 eben

In the industrial design, which is the most complicated
aspect of the process?
It normally is the development; there are always some
decisions to take which can betrayal the first principles
of the project. We should not make a mistake.
You have just collaborated with Made Design by
Planning Sisplamo, who has created the new collection
with some consecrated designers. Do you think that
the manufacturers are afraid of innovation in the
middle of the crisis?
I think that the manufacturers do not want to invest
in new products because they are afraid of losing the
investments.
How do you see the actual design, more aesthetic than
functional? Or more functional than aesthetic?
I think that both have to go together, although it is true
that an object that is ugly but works will always be
better than an object that is beautiful but does not work.
Does the designer reflect the changes of the society or
does he go one step further than the society?
The designers, as well as all the creative people, observe
the world and draw conclusions.
What would you propose in order to slow down the
copies of the European products from the Chinese
companies?
I think that, first of all, these products should not be able
to enter any distribution channel in the European Union.

In the 60’s, at the same time as the arousal of
the street art, the phenomenon “garage” of the
70’s and 80’s, the loft movement of Andy Warhol
and the Droog phenomena at end of the 80’s
and beginning of the 90’s, made it clear that the
reinvention and the collectivism were a very positive
phenomenon’s for its members. Nowadays, with the
absolute immersion in the ICT world, we find that
the interaction and the interrelationship can easily
be achieved by any person. Everyone can interact
with any company at a global level. The excess of
designers and the low output of their ideas in the
context of the crisis, as well as the disintegration
of our design, the paradigm of many collectives,
the facilities from the information technologies and
the push of many people wanting to do new things,
have raised a number of different collectives in
the recent years. In my opinion, this is revitalizing
our “author design” as a professional alternative
channel, high valued for many young, talented
people that believe in their possibilities and ideas.
This road that has been opened is very interesting in
both terms; provides identity to the designing sector
and offers individual possibilities within a group that
accompanies and nourishes us.

The architecture is taking a big shift to the digital
technology. Enric Ruiz-Geli believes he is building
a natural landscape with the help of technology.
The architecture is life, which is why it should
be mutant, evolutionary, interactive, integrated
and progressive, where the spaces have sensors
to feel and the buildings could produce energy.
Ruiz-Geli is convinced about the fact that we are
in front of the third industrial revolution and we
are running out of oil. It is the beginning of a new
era and we need a new model. In front of a very
complicated economical crisis that is closely related
to the property, the climate, the consumption and
the human being, the architect talks about an
architecture under the biosphere with buildings
that pretend to be the seed to awaken the society
from the hypnosis of models like Ikea, where
everything is the same. The three pillars of the new
architecture are based on: first, the building should
use clean energies, increase the eco-efficiency and
reduce the consumption. Secondly, the buildings
should produce energy themselves. If a building is
autonomous, so can be a city or a whole country,
then is when revolution begins. The third pillar is
to create buildings with energy storage capacity,
surrounded by an intelligent network that interrelate
all the properties and energy stores, where different
communities will share the resources.

CLASSICS

EVOCATION

DOMESTIC ECOLOGY

Sebastià Junyent.
A symbolic journey

Bruno Taut

Arcology

Sebastia Junyent believed in the art as a passion
and a rebellion method. The artist should be like
a guide for the society and arouse the mercantile
spirit where he is immersed. One of the fronts of
struggle is through his critics where he argues in
several articles and is consequently entitled as
“Critique of critics”, a passionate critique of the
artists in front of the literati and the scholars (in an
open dispute with Ramon Casellas). He does not
see the criticism as a creation method but as an
opinion made by the artists themselves. Another
front is the decadent attitude in front of life that
tries to extend to young artists. In order to enhance
the work of young artists he created with them the
Catalan Association of Painters and Sculptors, with
the purpose of organizing an annual exhibition with
other international artists, following the model of
the circle des vingt de Bruselas.

Pursuing similar objectives to those of Thomas Moro
in his “Utopia on the organization of a perfect and
pacific society”, the German architect Bruno Taut
proposes an architecture to achieve the Eternal
Peace under socialist pacific ideas, developed
in his Alpine Architecture treatise, which was
published in the middle of the First World War. The
utopian treatise is developed in thirty plates that
project the construction of an ambitious urban
society in the Alps, accompanied by significant
texts that go beyond the mere architecture. Its
aesthetic and philosophical implications are a
condensed summary of the pacific, socialistic and
mystic thoughts of Taut. Alpine architecture has
many contradictions, for example, its dedication;
a socialist pacifist enjoying the protection of a
responsible emperor of a cruel war, an architect with
a solid professional experience proposing a project
that is clearly impossible.

The Italian architect, Paolo Soleri, introduced
the term arcology for the first time in 1970 as
an acronym for the architecture in favour of the
ecology. The arcology is a trend for the ecological
architecture that promotes the vertical growing of
self sufficient cities, where the environment and
the public spaces are the main elements. It emerged
as a solution to all the cities that are growing fast
and as a consequence are destroying the natural
surroundings and replacing them for concrete and
pollution. In this city, there are no cars because
their habitants are transported in elevators,
treadmills and other travelling methods. The public
spaces gain ground versus the private spaces and
result to be a lot more efficient and less polluting.
Residents can enjoy the natural spaces around
the skyscraper cities instead of being surrounded
by cemented extensions where the vegetation is
almost decorative.
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abstracts

Un bon projecte demana
esforç, dedicació
talent valors que la
pseudocultura mediàtic
substitueix per formes
absurdes i rupturismes
intranscendents sorgits
Editorial

Opinión

Reflexiones

informe sectorial

Contemporáneos

Casas para siempre

Actitudes

Joan Abelló Juanpere

Enric Ruiz-Geli

EBEN busca obstinadamente un equilibrio de
sus contenidos, desde los espacios de reflexión
o debate, hasta los espacios de investigación
histórica, ecología y sostenibilidad o entrevistas.
Lo mismo ocurre en los reportajes centrales de
espacios públicos, privados, utópicos, efímeros
y, como no, Casas del Mundo, uno de los espacios
estrella de EBEN, que aparte de ser un tema
prácticamente inédito, ha sido a lo largo de los
años un elemento diferenciador de la publicación
y motivo de profunda reflexión sobre nuestro
entorno habitable. Hecho que conllevó incluso una
exposición fotográfica itinerante. Casas del Mundo
ha dejado de aparecer en EBEN por la imposibilidad
de buscar nuevas viviendas autóctonas que puedan
aportar algo innovador, que reflejen una manera
de vivir, de ser y un entorno cultural , geográfico y
climatológico, que marquen tanto la forma de las
viviendas como condicionen los materiales. Ha sido
un placer para la editorial conocer cómo se vive
en todo el mundo en viviendas autóctonos, y sin
ninguna intervención de profesionales ni disposición
de materiales de última generación. Vendrán nuevos
apartados, pero siempre admiraremos lo que todos
estos hábitats tienen en común. Todos ellos son
auténticos espacios de sensaciones, donde los
olores, los sonidos, las texturas y la luz,conviven en
perfecta armonía.

La actitud, predisposición del ánimo instalada
en el individuo, tiene una importancia capital en
nuestras decisiones ya que es un baremo que
evalúa las acciones. Proyectando, hablamos
de decisiones bien tomadas, poco afortunadas
o mal interpretadas y sabemos que, tanto la
intuición como el ejercicio razonado para resolver
satisfactoriamente un problema de diseño,
se pueden ver afectados por la influencia de
una actitud que predetermina el resultado,
positivamente o negativa. No es exagerado, pues,
afirmar que cuando proyectamos convertimos
nuestras actitudes en forma. cuanto más sólida
sea la preparación de lo que prescribe soluciones,
más fácil será acertar resultados. Cuando trabaja,
el autor de un proyecto utiliza todo su bagaje
y es importante disponer de un conocimiento
humanístico que le permita entender las diferentes
situaciones. cada caso es el resultado de escuchar
las exigencias que emanan del lugar, del cliente y,
evidentemente, de las convicciones responsables
del autor, sin someterse a las tendencias en curso.
Pero, que ocurre cuando la tendencia regula la
actitud? o cuando, por indiferencia, la actitud
debilita la capacidad de pensar?, o bien, cuando
la toma se valora más que la calidad? Estos son
algunos interrogantes que genera la modernidad
imperante, cada vez más líquida.

¿Qué edificio destruiría de Barcelona? Elegiría
un conjunto de edificios, que componen toda
una unidad estilística y reflejan una ideología
protohistórica, que antes de que la vuelvan a
resucitar de forma fehaciente los nacionalistas
españoles, hay que aniquilar de raíz ! Y que
responde al nombre de Pueblo Español! Sólo el
salvaría por el amor al kitsch, todo este pastel
empalagoso de esencias patrias, hecho de
formigor de tercera, e inaugurado en 1929 para la
Exposición Universal. Pero para eso ya tenemos
los otros edificios vecinos de la misma añada, lo
único que valía la pena fue ruinas de inmediato, y
reconstruido en los 80 por deseo y acierto de Oriol
Bohigas: el Pabellón de la efímera República de
Weimar hecho por Mies van der Rohe.
Propongo, por tanto, ahora que es tan actual todo
esto de la Memoria Histórica, crear un enorme
parque temático dedicado al tema. No nos costaría
nada, enviamos al ejército español de maniobras
y nos lo dejarían como Corbera d’Ebre o Belchite,
traspasada ya la Franja. Se podría aprovechar para
invitar a alguna unidad armada del Reino amigo
alauí, para dar más verosimilitud al’afer (ya que
tantos soldados procedentes de este territorio
contribuyeron a la contienda del 36) y vincola de
buena manera a nuestros vecinos, visto que la ABC
se queja también de política errática exterior.

Co-working y
cooperativismo

Perfil

Joan Gaspar
Su primer trabajo como diseñador fue para
la empresa de iluminación • Iluminación
Vapor. ¿Cómo ha influido este comienzo en su
trayectoria?
Pues esta etapa inicial fue muy importante para
mí, con Lluís Porqueres aprendí este oficio de
diseñador.
¿Diseño de consumo o diseño para siempre?
Para mí, el producto ideal es el que tiene las dos
cosas.
¿Qué consejo les daría a los diseñadores que
empiezan ahora?
Los diseñadores industriales les diría que se
concentren en eso, en el diseño industrial. Es
difícil ya que para subsistir, y más si has creado
un estudio y tienes unos gastos que atender,
siempre tienes que hacer otros trabajos que
te ayuden a pagar los gastos y este es el gran
problema, el diseño industrial requiere de mucho
tiempo, creo que es preferible que se pongan a
trabajar en una oficina técnica de cualquier tipo de
84 eben

empresa y dediquen el tiempo libre a diseñar.
En diseño industrial ¿cuál es el aspecto más
complejo del proceso?
Suele ser el del desarrollo, siempre se han de tomar
decisiones que a veces pueden traicionar los principios
iniciales y no hay que equivocarse.
Acaba de colaborar para Made Design by Planning
Sisplamo, que ha creado la nueva colección con
diseñadores consagrados. Cree que los fabricantes
tienen miedo a las novedades en medio de una
crisis?
Los fabricantes creo que lo que tienen miedo es de
hacer inversiones en productos nuevos y que estas
inversiones no tengan retorno.
¿Cómo ve el diseño actual, más estético o más
funcional?
Creo que estos dos aspectos mejor que no vayan
separados, quiero decir que un objeto feo pero que
funciona siempre será mejor que un objeto bonito que
funcional mal ...
¿Es el diseñador quien refleja los cambios de la
sociedad o quien va un paso por delante de la
sociedad?
Los diseñadores, así como todos los creativos,
observamos el mundo que nos rodea y sacamos unas
conclusiones.
¿Que propondría para poner freno al alud de copias
que empresas chinas hacen de fabricantes europeos?
Pues creo que, para empezar, estos productos no
deberían poder entrar en los canales de distribución de
los países de la Unión Europea ...

En los años 60, con la salida del arte en la calle,
el fenómeno garage en el arte de los 70-80, el
movimiento loft de Andy Warhol y el fenómeno
Droog de fi nales de los 80 y principios del 90, hacen
evidente la reinvención y el colectivismo, que han
sido fenómenos muy positivos por sus integrantes.
Hoy en día, con la absoluta inmersión en el mundo
de las TIC en la que nos encontramos la interacción
y la interrelación se puede dar con mucha facilidad
y cualquier persona puede interactuar con
empresas a nivel global. El exceso de diseñadores,
la poca salida de sus ideas en el contexto de crisis y
desestructuración de nuestro diseño, el paradigma
de muchos colectivos de creación, las facilidades
que aportan el dominio de las tecnologías de la
información y el empuje de muchas personas con
ganas de hacer cosas han hecho surgir en los
últimos años un número de colectivos, que bajo
mi opinión, están revitalizando nuestro “diseño
de autor” como un canal profesional alternativo y
de alto valor para muchas personas jóvenes con
talento que creen en sus posibilidades e ideas. Este
camino que se ha abierto resulta muy interesante
tanto en cuanto dota de identidad un sector diseño
local y ofrece posibilidades individuales dentro de
un colectivo que los acompaña y los nutre.

La arquitectura está dando un gran giro hacia la
tecnología digital. Enric Ruiz-Geli cree en construir
un paisaje natural con la ayuda de la tecnología. La
arquitectura es vida, por lo que debe ser mutante,
evolutiva, interactiva, integrada y progresista,
donde los espacios tengan sensores para sentir
y los edificios sean productores de energía. RuizGeli, convencido de que nos encontramos ante la
tercera revolución industrial donde el petróleo se
acaba, es el crepúsculo de una era, por lo que debe
producir un nuevo modelo. Ante una compleja crisis
económica conectada a la propiedad, al clima, al
consumo y al modelo humano, el arquitecto predica
una arquitectura bajo un modelo de biosfera con
edificios que buscan ser la semilla para despertar
a la sociedad de la hipnosis frente a modelos como
Ikea, donde todo es igual. Los tres pilares de esta
nueva arquitectura se basan, en primer lugar, en
que el edificio use las energías limpias, aumentando
la ecoeficiencia y reduciendo el consumo. El
segundo pilar es que los edificios se convierten en
productores de energía. Si un edificio es autónomo,
puede serlo una ciudad o un país, entonces empieza
la revolución. La tercera premisa es crear edificios
con capacidad de almacenamiento de energía,
rodeados de una red inteligente que interrelacionará
todos los inmuebles y depósitos de energía, donde
diferentes comunidades compartirían los recursos.

Clásicos

Evocación

Ecología y sostenibilidad

Sebastià Junyent.
Un viaje simbólico

Bruno Taut

Arcología

Persiguiendo objetivos similares a los de Tomás
Moro en Utopía sobre la organización de una
sociedad perfecta y pacífica, el arquitecto alemán
Bruno Taut propone una arquitectura para alcanzar
la Paz Eterna bajo ideas socialistas pacifistas,
desarrollado en su tratado arquitectónico
Arquitectura Alpina, editado en plena Guerra
Mundial I. El utópico tratado está desarrollado
en 30 láminas que proyectan, en apariencia, la
construcción de un ambicioso entramado urbano
en los Alpes, acompañadas de significativos
textos que van más allá de lo meramente
arquitectónico. Sus implicaciones estéticas y
filosóficas son una condensada síntesis de sus
pensamientos pacifistas, socialistas y místicas
del arquitecto Taut. Arquitectura Alpina acumula
cándidas contradicciones desde su dedicatoria:
un socialista pacifista acogiéndose a la protección
de un emperador responsable de una guerra cruel,
un arquitecto de sólida experiencia profesional
planteando un proyecto a todas luces irrealizable.

El arquitecto italiano, Paolo Soleri, introdujo el
término Arcología por primera vez en 1970 como
acrónimo de arquitectura a favor de la ecología. El
Arcología es una corriente arquitectónica ecológica
que propugna crecer verticalmente como ciudades
autosuficientes, donde el medio ambiente y los
espacios públicos para sus habitantes son el
elemento central. Surgida como solución para todas
las urbes que crecen cada vez más, comiendo a
su paso los entornos naturales y sustituyéndolos
por cemento y contaminación. En este modelo de
ciudad no existen los coches, ya que sus habitantes
se desplazan a partir de ascensores, cintas
deslizantes y otros elementos de desplazamiento.
Los espacios públicos ganan terreno respecto a
los privados, y ressulten mucho más eficientes
y menos contaminantes. Los habitantes pueden
disfrutar así de espacios naturales en torno a
los rascacielos-ciudades en vez de rodearse de
extensiones cementadas con vegetación casi
decorativa.

Sebastià Junyent creía en el arte como pasión
y como rebelión. El artista debe desarrollar la
función de despertador y guía, atacando la sociedad
mercantilista en la que se ve inmerso. Uno de los
frentes de lucha es desde su tribuna de crítico
donde defiende en varios artículos, intitulados
de forma significativa Crítica de críticos, la crítica
apasionada de los artistas frente a la de los literatos
y los eruditos (en abierta controversia con Raimon
Casellas). No ve la crítica como un género de
creación, sino como una opinión fundamentada
por los mismos artistas. Otro frente es la actitud
vitalista-decadentista que intenta extender a los
jóvenes artistas. Para potenciar el trabajo de estos
jóvenes artistas crea con ellos la Asociación de
Pintores y Escultores Catalanes, con el objetivo
de organizar una exposición anual junto con otros
artistas internacionales, siguiendo el modelo del
círculo desde vingt de Bruselas ...
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AGENDA

Exposicions
NATURALMENT. THINKING NATURE
La utilització conscient de processos naturals pot ajudar a definir obres plàstiques,
totalment creatives. Per a l’autor, el dissenyador de producte Gerard Moliné, la lògica interna de la natura és la raó de ser de
la seva obra artística. El pas del temps es
revela com un agent clau, tant en la concepció dels creatiu com de l’artístic. Aquest
precepte, la seva fascinació pels processos
i el gust per especular amb els materials,
resumeixen el caràcter de les 35 obres que
conformen aquesta singular mostra.
Data: Des del 22 de juny fins 16 de juliol de 2011
Lloc: Art & Design de Barcelona [C/Almogàvers, 142]
Més informació: artdesignbcn.blogspot.com

YOU ARE NOT ALONE
Una exposició que vol convidar a la reflexió
sobre la discriminació i estigmatització
que, encara avui en dia, pateixen els malalts de sida. Tot i que, almenys al primer
món, els avenços mèdics han permès augmentar l’esperança i la qualitat de vida dels
malalts, sembla que aquests progressos
no s’han reflectit en una disminució del
rebuig social que suscita la sida. Comissariada per Hilde Teerlinck, directora del FRAC
Nord-Pas de Calais/Dunkerque.
Data: De l’1 de juliol al 18 de setembre de 2011
Lloc: Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc s/n, Barcelona)
Més informació: www.fundaciomiro-bcn.org

CURSOS I SEMINARIS
BEQUES D’OFITA
PER A JOVES DISSENYADORS
Ofita convoca la segona edició de les seves beques per a joves dissenyadors. Es
seleccionaran 9 dissenyadors entre les
candidatures presentades, que rebran
una beca i, a més, Ofita podrà contractar
els dissenyadors que realitzen les millors
propostes. Aquests joves dissenyadors
participaran al setembre a Madrid en un
workshop de disseny conceptual sobre el
tema “Soho (small office, home office)“.
Data: Fins 30 dejuny de 2011
Lloc: design@ofita.com
Més informació: www.ofita.com

CONCURS INTERNACIONAL
DE DISSENY ANDREW WORLD
Convocatoria oberta tant a estudiants com
a professionals del disseny, sense límit
d’edat. L’objecte del disseny és un seient o
una taula. El 1er premi consta de 3.000 €,
el 2on de 1.000 € i fins a 4 mencions d’honor. Entre el jurat figuraran professionals
i creadors consagrats en l’àmbit nacional
i internacional, com Claudio Bellini o Joan
Lao, que van participar el darrer any.
Data: Fins al 12 de setembre de 2011
Lloc: C/Los Sauces,
7. Urb. Olimar, 46370. Chiva, Valencia
Més informació: concurso.andreuworld.com

concursos
MASTER D’ARQUITECTURA SOSTENIBLE
L’objectiu del màster se centra en la
definició de les bases en les quals s’ha
de basar una nova arquitectura, capaç
de satisfer realment les necessitats
de la societat actual, amb una notable
reducció de costos, i que es mantingui
en equilibri amb el nostre entorn mediambiental i culturals. Dirigit a arquitectes, enginyers (tècnics o superiors) i
estudiants d’arquitectura i d’enginyeria.
Responsables i professionals de la construcció que desitgin conèixer les especificitats de les tècniques, metodologies i
productes per aconseguir una arquitectura sostenible.
Durada Total: 300 hores, dividit en 5
cursos d’especialització, amb la durada indicada, que es poden cursar per
separat, atorgant els diplomes corresponents. El Màster MAS té un caràcter
íntegrament professional, és a dir, proporciona una informació amb aplicabilitat professional directa.
Data: Del 22 de novembre del 2011 al 5 de Juliol de 2011
Lloc: Mòdul 1: Sala d’Actes del Col•legi Oficial
d’Enginyers de Telecomunicacions (Avda. Jacinto
Benavente 12 - 1er B. 46005 Valencia) / Resta
Mòduls: Sala d’Actes de l’Associació Nacional per la
Vivienda del Futuro (ANAVIF) (Avda. Blasco Ibáñez
114 pta. 9 46022 Valencia)
Més informació: www.andreuworld.com

CÁMARA ARDIENTE:
PROSTITUTAS DE FERNELL FRANCO
La sèrie Prostitutes, que reflecteix la vida
de les treballadores sexuals de Cali (Colòmbia) revela, amb alts contrastos de blanc i
negre, una estètica que es presenta com
un gòtic tropical. Dones de bellesa gairebé
vampírica mostren els seus cossos mig
despullats sobre catres en bordells d’ambientació buida i decadent. Fernell Franco
presenta, a través d’unes 40 fotografies,
espais i ambients marginals amb un vigor
artístic d’avantguarda.
Data: Fins el 24 de juliol de 2011
Lloc: Círculo de Bellas Artes de Madrid (C/Alcalá,
42)(Julián Romea 6, D2. Barcelona)
Més informació: www.circulobellasartes.com
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