04.04 | 24.04.13

Arquitectura
i temps,
des de la
fotografia
Curs dirigit per Ricardo Devesa

Curs dirigit per Ricardo Devesa, arquitecte i professor
al departament de Composició Arquitectònica de l’ETSAB-UPC.

Si a l’arquitectura se la reconeix com la disciplina que
opera sobre l’espai percebut en moviment i el seu
objectiu és el d'oferir un marc per a la vida, és el
temps, per tant, qui dota de sentit el fet genuïnament
arquitectònic. La fotografia, no obstant això, duplica
i immortalitza qualsevol objecte de manera parcial i
incompleta, ja que captura només un cert instant de
la realitat espacial.
Segons això, doncs, una imatge fotogràfica és incapaç de registrar l’essència temporal d’un espai arquitectònic? No és aquest, per ventura, el veritable objectiu que hauria de perseguir qualsevol fotògraf
d’arquitectura? Respondre aquestes preguntes serà
l’objectiu de les sessions teòriques impartides al
CCCB en forma de diàleg entre arquitectes i fotògrafs
i del taller pràctic que es desenvoluparà durant dos
dies a Palo Alto de la mà del fotògraf Jordi Bernadó i
l’arquitecte Ricardo Devesa.

Les conferències tindran lloc els dijous
(excepte el 24 d’abril, dimecres), a les 19 h
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
Montalegre, 5.
El taller pràctic tindrà lloc a l’estudi de Jordi Bernadó
a Palo Alto els dies 13 i 14 d’abril, de 10 a 17 h
i tindrà una cabuda màxima de 30 participants,
segons l’ordre de la data d’inscripció.
Preus
Conferències: 45 €
Estudiants, Amics del CCCB i pensionistes: 35 €
Conferències i taller: 90 €
Estudiants, Amics del CCCB i pensionistes: 70 €
Informació i matrícules
Institut d’Humanitats
Montalegre, 5, 08001 Barcelona
Telèfon 93 412 21 74
www.cccb.org/instituthumanitats
cursos@cccb.org
L’Institut estendrà un diplomad’assistència
a totes les persones matriculades a aquest seminari.
L’Institut es reserva el dret de canviar qualsevol
aspecte particular d’aquest programa si les
circumstàncies l’hi obliguen.
Places limitades

Paris (FR 201.1). Jordi Bernadó

Dijous 04.04.13, a les 19 h
Manolo Laguillo, fotògraf
i catedràtic de fotografia
a la Facultat de Belles Arts, UB
i Eduard Bru, arquitecte i
catedràtic al departament de
Projectes Arquitectònics, UPC
Dijous 11.04.13, a les 19 h
Jordi Bernadó, fotògraf
i Carles Puig, arquitecte
Dijous 18.04.13, a les 19 h
Jorge Yeregui, arquitecte
i fotògraf i Paula Álvarez,
arquitecta i directora de Vibok
Works

Dimecres 24.04.13, a les 19 h
Ramon Prat, dissenyador gràfic,
fotògraf i director d’Actar
Publishers i Enric Ruiz-Geli,
arquitecte i director de Cloud 9
Dissabte 13.04.13 i diumenge
14.04.13, de 10 a 17 h
Taller a càrrec de Jordi Bernadó
i Ricardo Devesa

