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Nota de Premsa 
 

 
Un cicle de conferències on arquitectes més coneixedors de l’obra de Jorn Utzon 

acompanya l’exposició dedicada a l’autor de l’Òpera de Sydney 
 

 
El director de l’Utzon Center, l’arquitecte britànic 

Adrian Carter, analitza l’obra de Jørn Utzon  
 

 

Girona, 17 de febrer de 2005.  El proper divendres 18 de febrer de 2005 a les 19:30 hores 

l’arquitecte britànic Adrian Carter, director de l’Utzon Center d’Aalborg (Dinamarca) i gran 

coneixedor de l’arquitectura nòrdica, farà una conferència sobre l’obra de Jørn Utzon sota el 

nom de “Themes and Compositions”. 
 
La conferència, que s’emmarca dins de les activitats paral·leles a l’exposició “Jorn Utzon. El 
retorn a l’Òpera de Sydney”, examinarà els aspectes amagats en el treball d’Utzon, el seu 

entorn i desenvolupament en edificis construïts i projectes no realitzats, fent especial èmfasi en 

la seva obra més significativa: l’Òpera de Sydney.  

 

 

Exposició 
Jorn Utzon. El retorn a l’Òpera de Sydeny. 
Del 4 de febrer al 20 de març de 2005 
Sales d’exposicions de la Demarcació de Girona del CoAC  
Sala d’exposició del Museu d’Història de la Ciutat 
 
Activitats Paral·leles 
 
4 de març Projecció del vídeo: I like to be in the edge of the possible de Daryl 

Dellora. 
 
17 de març Conferència a càrrec de Rafael Moneo, doctor arquitecte i professor de 

la Graduate School of Design de la Universitat de Harvard. 
 
19 de març  Clausura del cicle. 

Projecció del vídeo: Clouds. Entrevista a Jørn Utzon. 
 
Lloc:  Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Edifici 

Pia Almoina. Plaça de la Catedral, 8 – 17004 Girona. Tel. 972.41.28.96 
Hora: Inauguració, conferències: 19:30 h. 

Clausura 11:00 h. 
 
 

Podeu descarregar-vos les imatges fent clik aquí 

 

 

  
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Girona CoAC: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/  


