Exposició #01
Títol de l’exposició
ESCOLA - CIUTAT
Dates i lloc
11. 09.2017 - 24.09. 2017 Sala Oval - MNAC

“ El setembre de 1817 fou inaugurada la Secció d’Arquitectura de
l’Escola Gratuïta de Disseny i Nobles Arts de Barcelona, amb seu a
la Llotja de Mar. L’arquitecte i acadèmic Antoni Cellers, que un
parell d’anys abans n’havia redactat el Pla d’estudis, fou el seu primer
Director. D’aquell primigeni esdeveniment acadèmic, origen de la
posterior Escola d’Arquitectura de la Universitat de Barcelona,
fundada el 1875, en farà la propera tardor exactament dos cents
anys.”
Organitza
ETSAB
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Comissaris
Direcció ETSAB
Sotsdirecció de Cultura ETSAB
Activitats Associades
> Exposicions:
- MNAC (11 set - 24 set 2017)
- La Llotja
- Universitat de Barcelona
- Pavelló Mies van der Rohe
- ETSAB
> Jornades Acadèmiques / Seminaris
> Publicacions
> Difusió

Comissaris
Direcció ETSAB
Jordi Ros (director)
Sotsdirecció de Cultura ETSAB
Ariadna Perich (Conferències i Exposicions)
Roger Such (Comunicació)
Carolina B. Garcia (Publicacions)
Continguts Principals
L’Escola d’arquitectura i la ciutat de Barcelona tenen una història
comuna i indissociable. L’ensenyament d’arquitectura i la
construcció de la ciutat han estat dos relats que ha anat
tradicionalment de la mà, construïts en paral·lel i sovint
compartint protagonistes. Des de sempre, la ciutat ha estat el
laboratori natural dels estudis d’arquitectura. Barcelona ha tingut
un paper rellevant en les nostres aules. És fa difícil imaginar un
taller de projectes o unes classes d’urbanisme que no hagin estat
orquestrades des de les lliçons que ofereix la ciutat. Barcelona és
una font inesgotable de material per l’escola i contínuament
nodreix els programes docents de les nostres assignatures amb
exercicis de curs, anàlisis de casos o relats històrics. Però aquesta
relació no ha estat mai un camí unidireccional i la ciutat també
s’ha vist contínuament enriquida pel treball plantejat des de les
nostres aules. Alumnes i professors, Càtedres de Projectes, Grups
de Recerca, etc.. són innumerables els recursos que l’escola posa a
en funcionament per l’estudi de la ciutat. L’Etsab contínuament
reflexiona, analitza, pensa, critica i imagina la ciutat de Barcelona
i gran part de les transformacions urbanes que ha viscut la ciutat
no es poden explicar sinó des de l’empremta de pensament que
deixa l’escola. L’exposició es centra en aquesta mirada mútua i
continuada de l’escola i la ciutat i proposa reconstruir la història
moderna de Barcelona a través del relat dels arquitectes que al
llarg de 200 anys l’han imaginat des de les aules. Un binomi
escola i ciutat que situa l’ensenyament de l’arquitectura en el
centre del debat de les idees en la complexa construcció de la
ciutat al llarg del temps.

Escola-Ciutat és una exposició que té lloc a la Sala Oval del
MNAC del 11 de setembre al 24 de setembre de 2017.
L’exposició està organitzada en les següents seccions i continguts:
> Arbre genealògic de l’ETSAB
L’arbre de l’escola recull objectivament tot el professorat de
l’escola al llarg dels dos-cents anys d’història i estableix línies de
pensament o ramatges ideològics d’aquesta estructura.
> La ciutat imaginada de l’ETSAB
La ciutat imaginada de l’escola és el cos central de l’exposició i
recull els programes docents, treballs d’estudiants, projectes de
recerca i projectes finals de carrera que han treballat de manera
continuada sobre la ciutat de Barcelona. L’exposició recull tots
aquells treballs acadèmics que des de les nostres aules han utilitzat
la ciutat de Barcleona com a laboratori de treball. El resultat és
una nova ciutat de Barcelona que no ha existit mai més enllà de la
imaginació i el treball dels nostres professors i estudiants.
> La ciutat construïda
Durant el temps en que un professor imparteix docència a
l’escola, en paral·lel, aquest també treballa des del despatx o des
del estudi, projectant i construint arquitectura. La ciutat
construïda selecciona un conjunt significatiu d’edificis i
intervencions urbanes de l’espai públic de Barcelona i que han
estat construïts per professors de l’escola. Edificis que han tingut
una especial incidència no només en la ciutat sinó en el seu pas
per l’escola, com a material docent.
La ciutat construïda revista aquestes arquitectures (fotografies i
redibuixos) i mostra l’empremta acadèmica i la capacitat
d’alliçonar que aquestes han deixat sobre els nostres estudiants.

Exposicions associades:
Exposició #02
----Sala - LA LLOTJA
Comissaris
Josep Maria Muntaner (ETSAB + Ajuntament)
Exposició #03
----Vestíbul - UNIVERSITAT DE BARCELONA
Exposició #04
----Espais exteriors - PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE
Exposició #05
----Vestíbul Coderch - ETSAB
Títol de l’exposició
FROM THE GRAND TOUR TO MIGRANT LABOUR
(col.lecció de viatges etsab)

Activitats Associades
> Actes d’inauguració i clausura
> Lliçó Inaugural Curs 2017-18 a la Sala Oval a càrrec de
l’arquitecte i professor RAFAEL MONEO
> Conferències / Cicle
> Jornades acadèmiques / Seminaris / Debats
> Publicacions
- Catàleg (edició i publicació del material recopilat +
assaigs crítics)
> Tallers / Workshops (portar les aules a l’exposició)

> Sala Oval MNAC: espai expositiu
(11 set - 24 set 2017)

Comissaria
Sotsdirecció de Cultura ETSAB
Ariadna Perich (Conferències i Exposicions)
Itinerància
18.09.2017 - 13.10.2017
The Cohen Gallery - GATECH (Georgia Institute of
Technology, School of Architecture, Atlanta, USA)
Activitats Associades
> Durant el procés de recerca:
Call for “viatges” durant el procés de recerca
Obertura del web, continua recopilació de viatges
Difusió
> Durant l’exposició
Conferències i Taules rodones
> Edició i publicació del material recopilat + assaigs crítics .

Jornades Acadèmiques / Seminaris
----> Jornades sobre l’ensenyament de l’arquitectura.
Les jornades proposen un espai de reflexió sobre com és i ha estat
l’ensenyament de l’arquitectura a Catalunya, involucrant a totes
les escoles d’arquitectura catalanes, (agrupades al Consell
d’Escoles d’Arquitectura Catalanes - cEArqCAT) així com
representants d’altres països.
> Jornades internacionals.
Amb títol títol provisional «BARCELONA, MADRID, ROMA.
ITINERARIS DEL NEOCLÀSSIC», les sessions tindrien lloc a la
Casa Llotja de Mar (sessions plenàries i clausura), implicant
institucions com la Reial Acadèmia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid), La Accademia Nazionale di San Luca
(Roma) o la Royal Academy (Londres).
Publicacions
----> Publicació facsímil: “Exercicis de repente. Temps i espai de
l’aula d’arquitectura”.
Un exemplar inèdit que reuniria en una única edició tant el
discurs d’apertura de l’Escola, els enunciats dels seus exercicis
entre 1831 i 1835, i alguns dels seus projectes conservats a arxiu
que millor els il·lustrin. La publicació portaria per títol «18172017. 200 anys de la Classe d’Arquitectura a Barcelona» i tancaria
l’edició amb una reflexió sobre la metodologia de l’ensenyament
de l’arquitectura tant al segle XIX com al segle XX.

Director
Jordi Ros
Cap d’Estudis
Jordi Franquesa
Coordinadors de Cursos
Jordi Adell (1er - 2on)
Mara Gabriela Partida (3er - 4rt)
Isabel Bachs (5è)
Sotsdirector de Postgrau
Ernest Redondo
Sotsdirector de Relacions Internacionals
Carles Croses
Cultura (CULT.)
Ariadna Perich (Activitats Culturals)
Roger Such (Comunicació)
Carolina B. Garcia (Publicacions)
Sotsdirector de Patrimoni, Obres i Infraestructures
Alberto Peñin
Secretària Acadèmica
M.Dolors Martínez
Cap de Serveis
Victòria Vela

Informació general i contactes

> Publicació llibre: “Rafael Moneo. Una manera de ensenyar
arquitectura. Lecciones desde Barcelona (1971-76)
Col.lecció Clàssics del segle XX (ETSAB-UPC).

ETSAB, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Av.Diagonal, 649, 08028 Barcelona, Catalunya
www.etsab.upc.edu
T.+34 934016333
M. informacio.etsab@upc.edu
T. http://twitter.com/etsabarcelona

Difusió
----> Lona i banderoles
Es proposa la ubicació de tres elements integrats a la façana de
l’edifici Sagarra de l’escola per fer visible l’efemèride que celebra la
institució i la ciutat. Espai oberta a patrocini/mecenatge amb la
incorporació del logo de la empresa o institució participant.

----CULT. Cultura ETSAB
Av.Diagonal, 649, 08028 Barcelona (la Peixera)
T.+34 934016413
M. cultura.etsab@upc.edu
F. https://www.facebook.com/culturaetsab
T. http://twitter.com/CulturaETSAB
----Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
Av.Diagonal, 649, 08028 Barcelona
T.+34 934016345
M. relint.etsab@upc.edu
M. mob.etsab@upc.edu
----UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona, Catalunya
www.upc.edu

