
EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telifon 203 09 23 

Estimat amic , 

El NAn~ 

En col.laboració am·¡ 1' Institu·t Alema¡1y tindrà lloc 

a EINA una exposició de 1: o1Jra 1)edagògica d · Albers, titulada 

"Interacció del colora i de la seva obra de creaci6 titulada 

"Homenatge a1 Quadrat:: . 

Donada la importància d'Albers dins tot el oue fa - .. 
referència al color i la magnitud d;aquestes exposicions , s'ha 

cregut convenient substituir les clas~es del 10 al 16 de març . 
per una sèrte d'actes i activi tats , p1ogramades '-é ryer especia..,. 

li tats o ,. 1 ~er a tota 1 ·escolo. 

Cal dir tam1Jé c.:.ue amb motiu de l'exposició s'ha 

organitzat tot un seguit de confeiències per els dies 11,12,13 

i 14 de 6 a 10 de ln tarda. C:teiem que seria molc interessant 

que hi as&istissin el màxim possï"lc d 1 alumnes j.o que el tema , 

tal com serà enfocat, pot ser interessa11t per o. totes les espe~· 

cialitats. 

El programa d'activitats escolo.rs per a aquests 

dics, és el següent: 

Dill_ups 10_ de_~ar_ç_ 

Volum "" classe a l' aula··taller 

Di l"Juix . · c1asse fora de 1 ·escola 

Dis~eny Grufic 2 ~ clnose 

Di_m_e_rj;E_l}. __ d_e __ ma_r_ç_ 

Disseny Gràfic 1 . Visita 

o 1' e tudi dc la 'l'Oi10 Hovo.1 stad i Loni 
Gocst 

rl Museu i Fà1
"'l'ÍC:::J clo Pnpcl" de .CC'¿cllm1cs 

Imatge, fotog1 afio 2 i Interiorisme .. Ses i 5 ,. e Cinema nl Cnpsa 



... ... 
EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telèfon 203 09 23 

Dimecres 12 de mnrr. ____________ ..,:¡l_ 

Tota 1' escola .. Visi ta ex-Jocici6 f .. l-"ers 

DijS?US l:_3 _ _9._e_ mé\rç 

Tota l'escola- Visita a Vallvidrera 

Di v..2_ndr_9~ 14 de _r_~n.I_2. 

El NAn~ 

Tota l'escola~ Visita de trGball al ~catre Lliure 

No cal dir que aquestes ncti vi t.:rcs seron considera•a 

des tDn importcnts, pe:t n l' as .... is tència, com les classes que vèr. 

nen a su~stituir. 

Comptant amb 13 tev~ col.labo:Lació :JeT a treure el 

màxim de p:;:ofi t d' Eiquests 2ctes, et saludn afectuosament . 

X Olivé 

Ba~celona, febrer de 1980 


