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Cos i rostre al S.XVIII. 
Helena Golanó. 
Dijous 5-12-19 novembre 

Art 

Els signes del temps queden enregistrats de manera subtil i 
indeleble als rostres i als cossos dels homes. Boucher, François 
de Troy, Gainsborough, Carriera, Ouentin Latour, Hogarth, 
Chardin, Greuce, Vien o Fragonard van saber recollir el magisteri 
d'un segle en els seus personatges, en uns rostres que havien de 
mostrar a un públic inquiet i crític els elements que definien la 
pròpia època, ja fos l'elegància d'una classe social , o la dignitat 
moral d'un grup, o l'interès per l'art, o bé, potser, el conjunt 
harmoniós d'unes actituds d'uns gustos, o d'uns sentits. 



Una visió crítica sobre l'ordinador a l'art i al disseny 
Isaac Victor Kerlow 
Dijous 26 novembre 

Art 

Les noves tecnologies fan repensar el paper de las tècniques 
tradicionals, al temps que ens fan pensar sobre el valor de la 
manufactura i la petjada de l'artista. Els nous mitjans han arribat i 
això suposa una necessària revisió crítica sobre la pertinència i la 
impertinència tant en el món de la expressió plàstica com en el del 
disseny. 
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El cos com a forma simbòlica 
Raimon Arola 
Dijous 3-1 0-17 desembre 

Art 

El cos humà és al mateix temps una realitat física indubtat:ile i 
alhora un recordatori d'una realitat suprasensible, en aquest sentit 
el cos és llinatge i semblança de Déu, tal com s'afirma en diverses 
tradicions occidentals i orientals. Entesa la realitat com a 
microcosmos d'una altra realitat major amb la que es relaciona, 
l'home juga un paper com a centre i mesura de la creació, en 
aquest sentit, cal recordar l'aportació renaixentista segons la qual 
existeix una interrelació i harmonia de les parts, uns principis que 
marquen el camí "Leonardià" de recerca de l'home primordial i de 
l'andrògin. 
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Disseny de vestuari a TV 
Esther Casaldaliga 
Dijous 11-18 febrer 

Disseny Gràfic 

El vestuari de les persones públiques marca estils col.lectius 
alhora són el reflex, com qualsevol procés de disseny, d'una 
voluntat privada. El dissenyador cobreix amb la seva feina el doble 
propòsit de tota creació: la manifestació subjectiva i l'ordre comú 
imperant. Dintre del ventall , cada vegada més ampli de 
responsabilitats del disseny, caldria incloure la del disseny de 
vestuari en manifestacions públiques i en especial en els mitjans 
de comunicació com la T.V. on els comportaments es poden 
condicionar d'una manera molt efectiva. 
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Lliçons sobre l'arqueologia de l'art Contemporani 
Antoni Marí 
Febrer-març 

Teóriques 

Pertot arreu veiem el temps; no pas a ell, sinó els seus efectes 
sobre persones i coses i les seves conseqüències: com a 
modificació lentfssima, continua i imperceptible. No veiem com 
passa el temps, perquè tot sembla un present infinit; no veiem 
envellir el nostre cos; no té un moment assenyalat l'envelliment. 
Però el que no podem percebre en un moment, ho podem veure 
de cop, quan la nostra consciència pot contemplar l'ara i l'abans, i 
comparar el canvi i l'esdevenir. Així és la historia. 
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l'interiorisme com a ofici Disseny d'interiors 
Coordinació dels professors de tecnologia 
Ramon Domènech. Anton Alsina, Carmina Sanvisens i Mercè Badal. 
Febrer-març 

Totes les activitats que anomenem creatives siguin del domini de 
les arts o del disseny tenen un especial fonament en allò que 
d'una manera molt genèrica en diem ofici. És molt important per al 
dissenyador conèixer bé, les bases tecnològiques, noves o 
antigues, que configuren qualsevol intervenció en l'espai. En altres 
cursos ens hem plantejat problemes relacionats amb les últimes 
tecnologies aplicades a l'arquitectura i a l'interiorisme, o també 
l'important problema del so i de la llum, ara voldríem preguntar-nos 
sobre el rerafons que la nostra activitat té com a ofici en sí mateix. 
la desvaloració d'aquest mot en relació als que només es 
consideren creadors o portadors d'idees d'autor, farà el curs 
interessant i polèmic. 
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Art i Pensament 
Coordinador Sam Abrams 
Dijous 4-11-18-25 març, 1 abril 

Teòriques 

Amb aquest curs d'Art i Pensament volem reunir aquests dos 
termes, ja que han estat considerats, durant molt temps, dos 
aspectes, dues formes d'apropament i de construcció de la realitat 
que discrepen en el seu format originari. En els inicis, però l'art i el 
pensament es confonen fins al punt que ambdós s'inicien amb la 
recerca d'una resposta a la pregunta que l'home s'ha formulat 
sobre el seu propi ésser i el del món. 
l 'artista i el pensador, tot cercant l'ordre del món, l'estableixen; 
cercant el si de les coses, les mostren; cercant l'ésser de l'home, 
el descobreixen. Diverses són les seves formulacions, però 
semblants els objectius. El Pensament pretén assolir la 
universalitat, l'Art és atent a la particularitat més subtil. Aquest 
marge d'inadequació obscureix molt sovint la profunda afinitat que 
lliga l'art amb el pensament, fins al punt que podríem dir que no hi 
ha art sense pensament. 
Aquest tema el tractaríem des de l'òptica de diverses disciplines: la 
poesia amb Francesc Parcerisas, la pintura amb Albert Ràfols
Casamada, la narrativa amb Jaume Cabré, l'arquitectura amb 
Joan Margarit i el pensament amb Antoni Marí. 
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Patrimoni. Tradició. Destrucció Teòriques 
Coordinació Joan Abelló en col.laboració amb Arq-lnfad 
Dijous 22-29 Abril , 6 maig. 19-21 hores 

La trilogia de termes que encapçalen aquest curs són motiu sovint 
de discussió en l'àmbit polític i institucional. És obvi que els poders 
públics i privats estan implicats en aquest debat, però no és 
aquesta via la que volem seguir, més aviat ens proposem esbrinar 
el rerafons teòric, filosòfic i àdhuc poètic que es troba darrera 
d'aquestes tres paraules. La passió documentalista, l'afany de 
conservació de monuments arquitectònics o la restauració de 
barris sencers no podria explicar-se sense una justificació basada 
en el principi de tradició. Més enllà del tòpic que diu que aquells 
qui obliden la seva història han de tornar a viure-la, diríem, que fer 
compatible l'esperit de renovació amb la conservació de la 
memòria col.lectiva, sense utilitzar en ocasions la capacitat 
destructiva de l'home, sembla molt difícil. Sobre aquesta 
convivència de paraules aparentment irreconciliables; Patrimoni , 
Tradició i Destrucció girarà el cicle que us proposem. 
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Introducció a la música del Caribe 
America Sanchez 
Dimecres 12-19-26 maig. 20 hores 

Disseny Gràfic 

Ca~tants, instrumentistes, autors, orquestres, la geografia, el ball, 
la discografia, comentaris crítics, curiositats ... etc 
Tres audicions de tres hores per gaudir i fer-se adicte a aquest 
meravellós gènere musical. 
" ... esta música transmite energía y libertad expresiva, yo ta 
recomiendo a artistas plasticos y diseñadores ... " 
Y.M. Santurce, Puerto Rico. 

9 



Tallers intensius d'art Art 
Frederic Amat, Antoni Llena, Ramón Herreros. 
J. Hernàndez Pijoan, A. Ràfols-Casamada, 
Alexandre Tornabell, Jordi Colomer, X. Serra de Rivera. 

Taller intensiu de caire teòric entorn a les nocions de cos. 
Joan Ennc Lahosa 

Dimecres-dijous, octubre-juny. 15.30-18.30 hores 

Ens reservem algunes dates lliures. per tal de facilitar la intervenció de persones d'Interès i 
prest1gi que puntualment passm per la nostra escola, així com la tradicional tertúlia per a 
prolessors. alumnes I am1cs d'Eina. 
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