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Exposició Albers 

Dimarts, 11 de març a les 20 hores: 
Inauguració de les expos icions " Homenatge 
al quadrat, i «lnterecció de l color", amb la 
intervenció de Joachim A lbrecht, professor 
de Disseny de l'Escola Superior Especialit
zada Niederrhein-Krefeld. 

Dia 12 de març a les 18,30 hores: 
Conferència d'Eva Eyquem, professora de 
l'Universitat de París U.E.R. d'Arts Plàsti
ques i Ciències de l'Art: "Le cours prépara
toire de Johannes ltten: Sign ification histo
rique et actualité. Exposé d'une théorie et 
d'une pratique. 1 er thème: Couleur, clair
obscur et estructure-texture,. 

A les 20 hores: 
Conferènc ia d'Albert Ràfo ls-Casamada: "El 
color com a experiència". 

Dia 13 de març a les 18,30 hores: 
Conferència de la professora Eva Eyquem: 
" Le cours préparatoire de Johannes ltten. 
2on. thème: Vocabulaire de la forme; analy
se visuelle (lecture de l'image)"· 

A les 20 hores: 
Conferència del professor J. Al brecht: "Far
be als visuelle wirk lichkeit» (El color com 
a realitat visual ) , t raducció simultània. 



Dia 14 de març a les 18,30 hores: 
Conferència del professor Joachim Al
brecht: "Farbe als bewegende kraff·· (El co
lor com a força motriu), traducció simul
tània. 

A les 20 hores: 
Taula rodona: " l a pedagogia del color", a 
càrrec de Joachim Albrecht, Norberto Cha
ves, Eva Eyquem, Ramon Folch, Joan Her
míndez Pijuan. Jordi Pericot, Albert Ràfols
Casamada, Xavier Rubert de Ventós, Gerard 
Sala, Eduard Subirats i Patricio Vélez. 

Inscripció prèvia a EINA, places limitades. 

Horari de l'exposició: 
Dia 11 de març: de 20 a 22 hores. 
Dies 12, 13 i 14 de març: de 10 a 13,30 i de 
15,30 a 18,30 hores. 
Dia 15 de març: de 11 a 13,30 i de 15,30 a 21 
hores. 
Dia 16 de març: de 11 a 15 hores. 
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1928-30 

1932 
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1936-40 

Neix el 19 de març, a Botropp
Westfalia. 
Els seus avantpassats, des de và
ries generacions, eren artesans: 
ebenistes i serrallers. 
Mestre d'escola primària. 
Real Escola d'Art de Berlín. 
Diploma de professor d'Art. 
Alumne de Franz-Stuck a I 'Acadè
mia d'Art de Munich. Curs de tèc
nica pictòrica de Max Doerner. 
Curs preparatori a la Bauhaus de 
Weimar i Treballs independents 
de pintura de vidrieres. 
Bauhaus : encarregat del cu rs pre
paratori d'art industrial. 
Segueix la Bauhaus a Dessau. No
menat" Bauhausmeister». Es casa 
amb Anni Fleischmann, alumna de 
la Bauhaus. Viatge a Itàlia. 
Dirige ix el ta ller del moble, al dei
xar- lo Brener, així com el disseny 
de papers d'empaperar. 
A conseqüència de les repres
sions polítiques, la Bauhaus es 
trasllada a Berlín. Albers segueix 
portant el curs preparatori i dóna 
classes de dibuix artístic i d'es
criptura. 
La Bauhaus és suprimida. Josef 
i Anni Albers són nomenats pro
fessors de l Blach Mountain Colle
ge de North Carolina, USA. Arri
ben el 24 de novembre a New 
York i el 28 al Black Mountain 
College. 
Seminaris i classes a la Graduate 
School of Design, Harward Uni
versity. 

1939 Li és concedida la ciutadania dels 
Estats Units d'Amèrica . 

1936-41 Més de 20 exposicions personals 
de vidrieres de I 'època de la Bau
haus i de noves pintures a l 'oli , en 
diverses galeries americanes. 

1948-50 Assessor de la comun icació artís
tica de la Yale University. 

1949 Josef i Anni Albers donen per aca
bada la seva activitat docent al 
Black Mountain College. Viatge a 
Mèxic. 

1953 Professor invitat de la secció d'Ar
quitectura de la Universidad Cató
I ica de Santiago de Chile. Classes 
a l'Institut de Tecnologia de Lima, 
Perú. 

1953-55 Professor invitat de l'Escola Su
perior de Disseny d'Uim. 

1962 Doctor Honoris Causa de Bell es 
Arts per la Yale University. 

1963-64 Exposició ambulant "Homenatge 
al Quadrat .. per Sudamèrica, or
gani tzada pel lnternationa l Coun
cil of the Museum of Modern Art, 
New York. 

1967 Doctor Honoris Causa en Filoso
fia per la Universitat del Ruhr, Bo
chum. 
Premi de Pintura al Carnegie lns
titute de Pittsbu rg , USA. 
Doctor Honoris Causa en Belles 
Arts per la University of North Ca
rolina, Chape l Hill. 

1968 Membre del National lnstitute of 
Arts and Letters, New York . 
Medalla de l'ordre del Mèrit de la 
Repúbl ica Federal d'Alemanya. 
Gran Premi "Pres i dente F rei" a la 
Bienal Americana de Gravat a 
Santiago de Chile. 

1976 Mor a la seva residència a New 
Haven, Connecticut, USA. 



Ètica, estètica 

Penso que l'art és igual que la vida; no és 
un resum de la naturalesa ni una revelació 
íntima de secrets interiors. El color, segons 
la meva opinió, es comporta com un home 
-de dues maneres diferents: primer en la 
realització de si mateix i després en la rea
lització de relacions amb els altres. En les 
meves pintures, intento fer-se trobar dues 
polaritats- independència i interdependèn
cia, com per exemple a l'art de Pompeia. 
Hi ha un cert roig, utilitzat a Pompeia, que 
parla d'aquestes dues maneres, primera
ment en la relació als altres colors entorn 
d'ell, i després, quan apareix sol, donant la 
seva pròpia cara. 
En altres termes, ca l ser a la vegada un indi
divu i un membre de la societat. Aquí es tro
ba el paraHel. 
La manera com jo he manejat el color indueix 
la manera com l'home s 'ha de comportar. 
Amb ulls sensibles i experimentats, podreu 
reconèixer aquest doble comportament del 
color. I de tot això podreu treure la conclu
sió que jo considero que ètica i estètica són 
una sola cosa. 

Josef A lbers (1962) 

Sobre Color i Art 

El pintor desitja expressar-se amb el color 
o en color. Alguns consideren el color com 
circumstància concomitant de la forma i, per 
tant, subordinat a aquesta. Per altres, és a 
dir, per un nombre que creix més i més ac
tualment, el color és el mitjà principal de l 
seu llenguatge pictòric. 
Ací, el color rep l'autonomia. 
Els meus quadres representen aquesta dar
rera direcció. Estic especialment interessat 
per l'efecte psíquic, el qual -i això és una 
experiència estètica- ve provocat per l'e
fecte recíproc dels colors juxtaposats. 

L'origen de l'Art: 
L'antagonisme entre l 'estat físic de les co
ses i l'efecte psíquic. 

El cont ingut de l'Art: 
Formulació visual de la nostra reacc ió da
vant la vida. 

La mesura de l 'Art: 
La proporció entre allò emprat i l'efecte. 

La finalitat de l 'Art: 
Revelació i desvetllament de la visió. 

Josef Albers 


