
·NOTÍCIES D'ART 

"Papers impresos'', "L'Amort'> ~· ~ .. 
"Tzara'', tres noves revistes d., er·~ 

· D urnnt et primer semestre 
d'aquest any han sortit 

tres revistes d'nrt, dues d'elles 
vinculades a sengles escoles 
de disseny: Eina i Elisa va. 

u Papers im~resos" ha 
sorgit ul si de I escola Eina, 

· amb la voluntut dc ser un but.J 
lletí informatiu de re;;cola, 
però que alhora permeti crear 
uno plataforma teòrica on tin
guin cabuda ret1exions sobre 
temes relacionats amb .I'urt, el 
disseny o el pensament en ge'..1 
neral. Aixi, en ·el prin1er 
núrncro, hi troben1 un text 
sobre la píntura, d'Albert 
Rúfols · Casamadn, un altre 

. d'Eugeni Trias, relatiu a una 
conferència impartida a Eina, 
un ''Elogi a la u topin", de 
Norbert o CJwves, un . nrticle 
sobre h1 decoració, n càrrec de 
Pep Alemanv, i un que porta 
per títol "Lectures corrents 
de litcrnturu Bnglesa", per 
iVInrtn J'essnrrodona. D'una 
acuracln eclició i disseny, 
·'Papers in1presos" es un tre
ball re~tlitzat pels alumnes de 
tercer curs dc disseny gràfic 
<.1' Ei na. 

"L'A mort" és tumbé una 
ultra iniciativa dels alumnes 
de l'escola çle disseny Elisnva, 
que s'ha malerialitznt en una 
revistct de curücter objectual, 
en quò cadascun dels ttlumnes 
de tercer cur:s hu executat una 
p:'\gina. El ten1a proposat per a 
Hquest hún1ero va ser l'amor i 
In mort. La revista, que ha 
estat confcccionndn sota l'us-

sessorament del ,dibuixant 
Tex, professor d'aquest curs, 
acull un repertori vari dc 
textos i imt~tges, tot barrejant 
indiscriminuuan1enl textos po
ètics un1b anuncis publicitaris, 
dibuixos do còn1ics, i! · lustraci
ons, rnuntutges, fotografies, 
etc. La publicació es pot 
trobar a Look, Documcnw, 
Dos i Una· i a l'escola Elis~\ va. 

"Tzarn" és una revista que 
· ha sortit u la cruïlla Reus
Tarragona, i dc la m~1 dc 
Carles Figuerola, el seu direc
tor. El rnutcix nom dc la 1 ubli
cació, uTzo.ra" vol al·! u dir al 
sentit provocatiu que tingué 
el n1oviment dadaista a la 
segon·a dècada del nostre 
segle, i" ha dedicat part d 'n· 
quesl número O a Duda. Co
mbina .l'entrevista, l'article, el 
treball dc crenci6 plústicu 1 d 
còn1ic. En blanc i negre i con
cebuda com a collage (!'imatge 
i text, no deixa en la seva co
mpuginació ni un · <.:en tí metre 
quadrat dc supcrrícic a emple
nar. En nque')t número, ht 
han col·laborat Amics dc In 
historieta grilflca dc Tnrrago~ 
na, Albert Rovirn, Quim F. 
~1 oy c~. R,ob~rt ~asa;le~_nl.l, 
M.J. vtmencz, Josep J . Chd-
varrin Giné, Jack I-Iol, Romú 
Solé, tv1ontserrat Palau, Fran~ 
cesc Vidal, \ttnrcel Pey, Eufè
mia Roman, Tona Hayona, 
Piluca Bnyonn, Monto.;errat 
Cortadellus i Tomàs Suinz. 
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