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Arquitectura i vida 
en tres temps



Com allotjar la vida? Com emmarcar-la 
i registrar-la en un espai domèstic i/o 
urbà? Per donar respostes i suscitar 
noves preguntes al voltant d'aquesta 
qüestió primordial de l'arquitectura, 
dividirem el curs en tres parts: la reflexió 
teòrica  plantejada per experts de diverses 
disciplines; un petit exercici projectual 
d’una estança domèstica efímera i, per 
acabar, el registre de la vida que allotja 
una arquitectura des de la fotografia.

“Arquitectura i vida” és la tercera entrega 
d'un cicle, dirigit per l’arquitecte i 
professor de l’ETSAB Ricardo Devesa, 
que va arrencar el 2011 i que pretenia 
reflexionar sobre les relacions essencials 
entre l’arquitectura i altres àmbits que la 
condicionen. El primer va ser la 
naturalesa. El segon, l’any 2013, el temps. 
El cinema, primer, i després, la fotografia, 
varen servir per capturar aquestes 
empremtes a l’arquitectura i la seva 
realitat espacial.

Totes les sessions teòriques  
tindran lloc al Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona, Montalegre, 5, 
de 19 a 20.30 h.
Les sessions pràctiques es 
desenvoluparan a l’estudi 
del fotògraf Jordi Bernadó a 
Palo Alto, Pellaires, 30, 
de 10 a 15 h.

Preus
Conferències 
50€ | Preu reduït 40€ 
(estudiants, Amics del CCCB, 
aturats, jubilats i més grans 
de 65 anys)
Conferències + 1 taller 
150€ | Preu reduït 140€
Conferències + 2 tallers
250€ | Preu reduït 240€
1 taller 
110€ | Preu reduït 95€
2 tallers 
200€ | Preu reduït 185€

08.04.15 

15.04.15 

22.04.15 

29.04.15  

Inscripcions i empremtes. Marta 
Llorente, doctora arquitecta i 
professora titular de Teoria de 
l'arquitectura i les arts a l’ETSAB-UPC.

Dualismes vitals. Iñaki Ábalos, 
catedràtic d’arquitectura a GSD Harvard 
University i de projectes arquitectònics 
a l'ETSAM-UPC. 

Als límits de l'arquitectura: rastres, 
efectes i còpies. Martí Peran, comissari 
i professor de Teoria de l’art (UB).

Construccions viriloides. Eloy 
Fernádez Porta, crític cultural, 
assagista i professor de Literatura i 
Història del Cinema (UPF).

Places limitades

Aquest curs té reconeixement 
de crèdits de lliure elecció 
pels estudiants de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB). Curs 
complet: 1,5 crèdits; sessions 
teòriques + 1 taller: 1crèdit; 
2 tallers: 1 crèdit.

L’Institut estendrà un 
diploma d’assistència a totes 
les persones matriculades en 
aquest curs que ho demanin.

L’Institut es reserva 
el dret de canviar qualsevol 
aspecte particular 
d’aquest programa si les 
circumstàncies l’hi obliguen.

Institut d'Humanitats
Montalegre, 5,
08001 Barcelona
De dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h.
Tel.: 93 412 21 74
Fax: 93 301 42 54
cursos@cccb.org
www.cccb.org/
instituthumanitats
    InstitutHumanitatsBarcelona
    @ihbcn

Arquitectura i vida
en tres temps Sessions teòriques | Dimecres, 19 h. 

18 i 
19.04.15 

09 i 
10.05.15 

Taller de projectes. Dirigit per Eva 
Prats i Ricardo Flores (Flores&Prats), 
amb la col·laboració de Ricardo 
Devesa.

Taller de fotografia. Dirigit per Jordi 
Bernadó, amb la col·laboració de 
Ricardo Devesa.

Tallers | Dissabte i diumenge, 10 h. 


