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NOTA DE PREMSA 
 

RCR Summer Workshop Online i RCR Programa Obert Online 2021 
Del 5 al 23 de juliol de 2021 

 

   
 
 

• És la segona edició del RCR Summer Workshop i del RCR Programa Obert en format online. 

• Els tres tallers internacionals investigaran les línies mestres del pla estratègic del projecte estrella 
dels guanyadors de el Premi Pritzker 2017, RCR La Vila. 

• Tres setmanes de conferències, converses i vídeocreacions, amb el tema comú 'Compartir', amb 
experts internacionals en arts audiovisuals, medi ambient, filosofia, urbanisme, fotografia, 
arquitectura i paisatge. 

 

RCR SUMMER WORKSHOP ONLINE 2021 

 
Del 5 al 23 de juliol de 2021 es congrega una comunitat global que comparteix tallers que uneixen pràctica 
professional amb teoria, experiència i investigació, creativitat i transversalitat, condensant processos 
complexos en un temps limitat. 

Iniciat el 2008, el RCR Summer Workshop es consolida el 2012 en un format presencial que creixerà fins 2019 
amb una oferta interdisciplinària de quatre tallers simultanis. Arquitectura i Paisatge, Audiovisual i Fotografia, 
Escenografia i Dansa, arribant a màxims de 120 participants vinguts de fins 28 països. 

La pandèmia de la covid-19 obliga al 2020 a reinventar-se en un format en línia, connectant-se amb una 
comunitat de seguidors interessats en l'obra d'arquitectura de RCR Arquitectes i la mirada de Hisao Suzuki a 
través d'una plataforma d'e-learning desenvolupada per RCR Lab·A per al RCR Summer Workshop. A l’hora, 
s’estrena un Canal YouTube de RCR Bunka Fundació per a l'emissió d'un conjunt de conferències de l'RCR 
Programa Obert. 

En aquesta segona edició online, s'uneix a la II e-Workshop Internacional d'Arquitectura i Paisatge i la II e-
Workshop Internacional de Fotografia el I e-Workshop Internacional d'Audiovisual, apostant per un 
enfocament estratègic per al desenvolupament del projecte de RCR La Vila, el territori de RCR a la Vall de 
Bianya, on està impulsant la seva Geografia dels Somnis. En aquest entorn inspirador conflueixen l'essència, 
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el compartir i la transversalitat. Es tracta d'un laboratori de recerca transversal on aprendre a sentir el lloc i 
on la natura es considera font d'inspiració i mestra que ens ensenya la seva saviesa. 

El vincle entre els tallers d'Arquitectura i Paisatge, Fotografia i Audiovisual seran la temàtica de l'aigua i el bosc 
en relació a RCR La Vila. En els tallers de Fotografia i Audiovisual també s'investigarà la idea del refugi com a 
punt de partida per als projectes. 

La col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) aporta un 
interessant intercanvi acadèmic amb els professors Robert de Paauw i Miriam García, tots dos especialitzats 
en urbanisme, territori i paisatge, que sota la direcció científica de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon 
Vilalta estaran a càrrec, juntament amb l'arquitecte argentí Gonzalo Bardach, expert en arquitectura sostenible, 
d'analitzar el Pla Especial aprovat en 2018 per a La Vila juntament amb 30 estudiants i professionals de 
l'arquitectura procedents de la Xina, Taiwan, Korea, Emirats Àrabs Units, Bèlgica, Itàlia, Espanya, Portugal, 
Colòmbia, Mèxic, Estats Units i Canadà. 

La llengua vehicular és el castellà, sent l'anglès segona llengua oficial del RCR Summer Workshop com a 
tendència a l'alça amb més de el 40% de participants de parla anglesa i un perfil dominant d'estudiants i joves 
professionals en edats entre 25 i 35 anys. Segueix havent-hi una presència notable de seguidors de RCR 
procedents d'Amèrica Llatina, enguany amb especial èmfasi a Mèxic. L'equip docent és bilingüe, les 
conferències internes compten amb traducció simultània del castellà a l'anglès i tot el material audiovisual, tant 
dels tallers com del RCR Programa Obert està subtitulat en tots dos idiomes. 

Tant el II e-Workshop Internacional de Fotografia com el I e-Workshop Internacional d'Audiovisual són tallers 
especialitzats en la representació de l'espai i l'arquitectura sota la direcció del fotògraf d'arquitectura Hisao 
Suzuki i el seu equip docent compost per les comunicadores audiovisuals Júlia de Balle i Alba Domènech, 
l'arquitecta i editora Tomoko Sakamoto, amb l'assistència de el creador visual Martino de Grandis. 

El II e-Workshop Internacional de Fotografia té la voluntat d'ampliar els coneixements sobre la fotografia, tant 
a nivell teòric com pràctic, amb una aproximació conscient a l'espai, contribuint al despertar dels sentits i 
estimulant la creació d'imatges que ens facin experimentar el voler tocar, escoltar i estar en aquest lloc. El I e-
Workshop Internacional d'Audiovisual està concebut com una introducció al món del llenguatge audiovisual. 
L'opció d'oferir l'ampliació de coneixements en tots dos cambos durant tres setmanes sorgeix de la voluntat de 
recuperar la transversalitat del 'workshop presencial que combinava Fotografia i Audiovisual. 

Els 13 participants provenen d'Espanya, Bèlgica, Argentina, Mèxic, Estats Units, la Xina i el Japó, amb una 
presència majoritària de joves professionals, i un equilibri equidistant entre homes i dones. 

La imatge corporativa del RCR Summer Workshop i del RCR Programa Obert és un disseny de Marc Lozano, 
graduat en gràfica publicitària per l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot (2018) i tutelat pel professor de 
projectes gràfics Pere Álvaro Ruiz . 

RCR Bunka Fundació Privada dóna suport al desenvolupament de competències en la formació artística a la 
seva ciutat, posant en valor la necessitat de crear professionals de qualitat a nivell local i donant oportunitats 
d'aplicar els seus coneixements en un projecte real. 
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RCR PROGRAMA OBERT ONLINE 2021 

 
A. Cicle de conferències RCR TALKS 

RCR Talks és un cicle de conferències que ofereix una selecció interdisciplinar de conferenciants d'alt nivell 
que connecta les arts i les ciències com generadorss de cultura i idees. 

El Programa Obert es va iniciar en 2012 i es desenvolupa anualment en paral·lel al RCR Summer Workshop. 
La programació és un projecte curatorial i internacional de RCR Bunka Fundació amb la direcció científica 
de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta i comissariada des 2016 per Andrea Buchner. Es tracta 
d'una activitat cultural gratuïta i oberta a tots els públics. 

Per a l'edició 2021 estem preparant una selecció de conferències i converses que desitgem que estimulin 
socialment la valoració per l'arquitectura i el paisatge i implícitament, les arts i la cultura en general. 

B. Cicle de vídeocreacions MATÈRIA BOSC III 

Matèria Bosc és un cicle de vídeo-creacions que dialoga amb el cicle de conferències del RCR Programa 
Obert. 

El projecte de RCR Bunka Fundació amb la curadoria d'Eduardo Bonito i Isabel Ferreira en col·laboració 
amb “LABEA – Laboratorio de Artes Vivas y Ecología” sorgeix en 2019 inspirada en la vinculació íntima que 
l'obra de RCR Arquitectes té amb els arbres com a matèria primera de construcció de espais de vida. Des 
de llavore’ns hem explorat la potència estètica del bosc a través del cos, la imatge i el moviment i com els 
arbres són agents de regeneració que ens informen i inspiren. 

En 2021 seguirem investigant noves relacions amb el món contemporani per sembrar idees fèrtils. 

C. Tema 2021 COMPARTIR 

Les comunitats humanes han compartit des del principi dels temps dels recursos, com a forma de 
supervivència. En aquesta edició volem explorar el fet i significat de compartir des de diversos angles i 
disciplines. Compartir pot fer referència a l'ús en comú d'un recurs o un espai, però també a un bé 
intangible, com és la informació, o una acció de solidaritat cap a altres persones. 

Podem observar exemples en la naturalesa com en els seus processos de dividir i distribuir energia, 
sistemes de reproducció o ecosistemes d'organismes interdependents que comparteixen el mateix hàbitat. 

En l'àmbit de la informàtica, compartir és la figura central en el desenvolupament de programari lliure i el 
de codi obert. L'accés a Internet ha convertit el món en una xarxa de relacions. La creixent connectivitat 
està fomentant la consciència personal de totes les relacions que conformen un món complex i divers. 

Aquestes idees es reflecteixen en maneres d'organitzar el treball en equip que s'ha convertit en 
indispensable per innovar en problemes, productes i serveis moderns, ja que la majoria són sistemes 
complexos, en els quals una sola persona no pot entendre totes les seves característiques. En un equip 
reeixit, la seva cohesió s'expressa en solidaritat i sentit de pertinença. Per formar un equip de treball cal 
considerar no només les capacitats intel·lectuals dels seus possibles membres sinó també les seves 
característiques sociopsicològiques i de personalitat de cada component. 
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L'actual debat filosòfic identifica compartir amb una nova actitud possible per fer front a una crisi no 
només econòmica o del món financer, sinó també el sistema de valors ètics i que és capaç de tenir en 
consideració la dimensió col·lectiva, no només la individual. Revaloritza l'home com a ésser espiritual, 
capaç d'anar més enllà de el propi ego i de donar un sentit a la seva vida fent-se càrrec dels altres, com 
passa en moltes cultures indígenes, on la generositat és un element central del comportament en el 
sistema econòmic i social. Aquestes consideracions destaquen la importància de substituir els valors de 
la societat mercantil -competència ferotge, cadascun per a si, acumulació sense límits- i la mentalitat 
depredadora en relació amb la natura, pels valors de l'altruisme, de la reciprocitat, de la convivialitat i de 
el respecte a l'entorn. 

El filòsof i economista Serge Latouche parla de vuit canvis o objectius teòrics interdependents que es 
reforcen recíprocament i que junts constitueixen el cercle virtuós que pot iniciar un procés de decreixement 
serè, convivial i sostenible: revaluar, reconceptualitzar, reestructurar, redistribuir, relocalitzar, reduir, 
reutilitzar, reciclar. L'economista Jeremy Rifkin identifica, al seu torn, en la Tercera Revolució Industrial, 
també anomenada Revolució cientificotecnològica, la via cap a un futur més equitatiu i sostenible, amb un 
nou règim energètic, ja no centralitzat i jeràrquic sinó distribuït i col·laboratiu. 

PROGRAMACIÓ 

Tres setmanes amb 9 conferències antecedides per 9 vídeocreacions i 3 converses conformen el programa 
amb experts en arts audiovisuals, medi ambient, filosofia, urbanisme, fotografia, arquitectura i paisatge amb 
projecció internacional, provinents d'Espanya, Alemanya i Brasil. 
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SETMANA 1: del 5 al 8 de juliol de 2021 

dilluns 5 
MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · VIDEOART 
Teaser Materia Bosque III, 2021, 02:00 Eduardo Bonito & Isabel Ferreira, comissaris de Matèria Bosc III, 

Berlín, Alemanya: Matèria Bosc, caminant cap a una cultura 
forestal contemporània 

  
dimarts 6 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · MEDI AMBIENT 
Four solos in the wild, Ray Jacobs, 2016. 
Always Here, 04:40 / Let Go, 03:30 

Josep-Maria Mallarach, biòleg, Olot: El moviment de la vida: 
Respectar i restaurar el flux de l'entorn natural 

  
dimecres 7 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · FILOSOFIA 
Forest Floor, Robbie Synge, 2019, 04:45 Jordi Pigem, filòsof, Girona: El sentit de el lloc 

  
dijous 8 

RCR TALKS - Conversa · ARQUITECTURA I PAISATGE 
Plató Barberí: Josep-Maria Mallarach, Jordi Pigem, RCR Arquitectes - Ramon Vilalta 
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SETMANA 2: del 12 al 15 de juliol de 2021 

dilluns 12 
MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · MEDI AMBIENT 
Aikué e Zepé (Encara r-existeixo), Zahy Guajajara i Mariana 
Villas-Bôas, 2021, 07:00 

Daniel Wahl, biòleg, Palma de Mallorca: Dissenyant cultures 
regeneratives 

  
dimarts 13 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · ARQUITECTURA I PAISATGE 
A Gift to the Future: Tree Mountain by Agnes Denes, The Shed, 
2019, 04:15 

Zaida Muxí, urbanista, Barcelona: Dones, paisatge i creació 

  
dimecres 14 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · ARQUITECTURA I PAISATGE 
El vent de Paula, Nacho Arantegui, 2017, 05:30 Gustavo Utrabo, arquitecte, São Paulo, Brasil: Pragmatisme i 

inestabilitat en la construcció de l'paisatge 

  
dijous 15 

RCR TALKS - Conversa · ARQUITECTURA I PAISATGE 
Plató Barberí: RCR Arquitectes / Videotrucada: Gustavo Utrabo 
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SETMANA 3: del 19 al 22 de julio de 2021 
dilluns 19 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · FOTOGRAFIA 
Good Things to Come, Krystal S. Lowe & Alexander Wharton, 
2021, 02:00 

Hisao Suzuki, fotògraf, Barcelona: El Fons Hisao Suzuki 

  
dimarts 20 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · ARQUITECTURA I PAISATGE 
Intent d'estructura vertical V, VI i VII. Sèrie Intents, Román 
Corbato, 2020, 09:21 

Carme Pinós, arquitecta, Barcelona: L'arquitectura segons 
Carme Pinós 

  
dimecres 21 

MATÈRIA BOSC III RCR TALKS - Conferència · ARQUITECTURA I PAISATGE 
Competing for Sunlight: Ash, Dagmar Dachauer, 2018, 4:30  Izaskun Chinchilla, arquitecta, Madrid:  Obres - títol provisional 

  
dijous 22 

RCR TALKS - Conversa · ARQUITECTURA Y PAISAJE Clausura 
Plató Barberí: Carme Pinós, Assumpció Puig, RCR Arquitectes / 
Videotrucada: Izaskun Chinchilla 

Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
(COAC) 
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Colaboradors 2021 
https://www.rcrlaba.cat/colaboradores-2021 
 
RCR Summer e-Workshop 2021 

Organitzen RCR LAB·A i RCR BUNKA Fundació Privada 
Direcció científica Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta 
Direcció general Andrea Buchner, Marc Valero 
Logística i Administració Gemma Puigvert, Marta Subiròs 
En col·laboració amb Ajuntament d’Olot i Fundació Banc Sabadell 
Universidades colaboradoras Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), Universidad 

Nebrija de Madrid, Feng Chia University – EuroLAB Taiwán 
Amb el suport del Consell Comarcal de la Garrotxa 
 

RCR e-Programa Obert 2021 
Organitzen RCR BUNKA Fundació Privada i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
Direcció científica Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta 
Comissariat RCR Talks Andrea Buchner 
Disseny i coordinació Marc Valero 
Comissariat Matèria Bosc III Eduardo Bonito i Isabel Ferreira, LABEA - Laboratorio de Artes Vivas y Ecología 
En col·laboració amb Ajuntament d’Olot i Fundació Banc Sabadell 
Amb el suport de Acción Cultural Española (AC/E), Diputació de Girona, Consell Comarcal de la 

Garrotxa 
 
Mitjans col·laboradors Diari Ara, Diari de Girona, Olot Televisió 
 
 
Pàgina web: https://www.rcrlaba.cat/ 
Instagram: rcrarquitectes 
Facebook: LABA.RCRarquitectes 
Hashtag: #rcrws2021 

mailto:comunicacio@rcrbunkafundacio.cat
https://www.rcrlaba.cat/

