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Quantes professions pot tenir un arquitecte?
12 arquitectes referents en altres disciplines compartiran en un format dinàmic i
visual, com la formació en arquitectura els ha conduït cap a altres camps.
Torneu a veure la jornada en vídeo:

Proposem una jornada de presentacions - 10 minuts en 10 imatges per ponent - per
explicar la seva trajectòria cap a altres vocacions. En el mateix espai s?exposaran alguns
dels productes, materials de treball i processos de creació.

Els arquitectes convidats són:
· Òscar Blasco [2], arquitecte i escriptor
· Serena Casas [3], arquitecta, patronista i dissenyadora tèxtil
· May Closa [4], arquitecta, mestra, psicopedagoga i maga
· Ramon Faura [5], arquitecte, músic, escriptor i professor
· Simón García [6], arquitecte i fotògraf
· Aleix Gorgorió [7], arquitecte i artista visual
· Gerard Guerra [8], arquitecte i músic (enllaç a article [9])
· Ninoska Juan [10], arquitecta i gestora cultural
· Mercè Llopis [11], arquitecta i joiera
· Miquel Mariné [12], arquitecte i editor
· Toni Mira [13], arquitecte, ballarí, actor i coreògraf
· Eva Serrats [14], arquitecta, fotògrafa, cinema i activista
Sovint es parla de l?arquitecte com un director d?orquestra que no cal que sàpiga tocar
tots els instruments, però ha de saber de les seves característiques i necessitats, i encara
més important, de les capacitats i possibilitats de tots ells.
L?interès de molts arquitectes pel disseny i la creació va més enllà de l?edificació i
l?urbanisme. És interès en els materials i els seus diversos usos i formes; en l?edició i la
teoria de l?arquitectura; per parlar i debatre sobre arquitectura; interès per la mirada,
educada, i el registre gràfic en són alguns exemples.
Aquesta visió del disseny, doncs, en varietat de formes, mides i vessants, ha fet que
tradicionalment molts arquitectes complementin l?exercici de la professió amb altres
professions, activitats i vocacions creatives.
Volem mostrar i posar en valor com la formació d'arquitecte alimenta a aquestes ?altres?
professions i a la inversa; perquè estem segurs que és un camí de doble sentit i per tant, h
i ha una retroalimentació entre la formació de l?arquitecte i l?exercici d?altres
disciplines.
L'acte finalitzarà amb un vermut per poder tenir un espai de networking i compartir punts
de vista i experiències.
L?acte està emmarcat en la Barcelona Design Week 2019 [15]. La jornada és gratuïta,
però cal inscripció previa. Inscriu-te! [16]
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