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SEMINARIS I CONFERtNCIES MES DE MARC 

Seminari: "Arquitectura i coneixement" a càrrec de Josep Munta

fiola i Thor.nberg; dies 18 i 25 de febrer i 3 i 10 març de 10 a 

11,30 hores. 

Conferència: '~o tinc paraules per a explicar-ho" la impossibi

litat de narrar i l'atzucac de la història al segle XX; i%8 a 

càrrec de Jordi Llovet ; dilluns 17 de març a les 12 hores. 

Sessions dedicades al Disseny Gràfic i a la fotografia 

divendres 7 de març a les ll,30; Peret:''El treball d'un il.lus

trador" 

Divendres 21 de març a les 11,30; Oolita , Carme AymeriCh i Car

me Riera "Guia de cementiris de Barcelona" maqueta d' Eulàlia 

Grau. 

EXPOSICIO Albera 

Dimarts 11 de març a les 20 hores: inauguració de les exposicions: 

"Homenatge al quadrat" i "lnterecci6 del color" amb la interven

ció del professor ALBRECHT I ro\J.ct.V>t:,c &..R ~·<!.e.-f\.a._ M'\.C.v\:-1 cf,4J-
... - · I ?4-)'J I t.c.u.¡ 
~ dia 12 de març a les 18,30 hores: conferència de la p1~fessora 
~~Le cours préparatoire de Johannes Itten: Significa

tion historique et actualité. Exposé d'une théorie et d'une 

prat i que. 

ler. thème: Couleur, clair-obscur et est ructure-textura. 

JIIIXIHIIXX a les 20 hores: conferència d' Albert Ràfols-Casa-
11 (ÇL ~ ~ D1~él!l •••••••••••••••••••••• 
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dia 13 de març a les 18,30 hores: conferència de E. Eyquem: 

!llliiHliKXII Le cours préparatoire de Johannes Itten; 2on thème: 

'~ocab laire de la forme; analyse visuelle (lectura de l'image) 

a les 20 hores: Conferència del professor Albrecht 

"Far be als visuelle wirklicbkei t" (El color com a relai tat visual) 

" 
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t raduoci6 simultanea. 
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dia 14 de març a les 18,aD hores: conferència del professor 

Albrecht 'Tarbe als bewegende kraff"~( El color com a força motriu) 

traducci6 simultanea 

a les 20 hores: taula rodona ''La pedagogia del color" a chrec . . 
de Norberto Chaves, Hernandez Pijuan, Jordi Pericot, Albert Rl-
fols-Casamada, Xavier Bubert de Vent6s, Gerard Sala, Eduard Su

birats i Patricio Vélez, E. Eyquem ~ Alb8echt .J O(~ Fi.Kd._. 

Incripci6 previa a EINA, places flimitades. 

horari de l'aaposici6: 


