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LAV01: Laboratori d' Arquitectures Vives
Un projecte sobre noves arquitectures que milloren la
interrelació amb l' entorn i els usuaris

Dirigit per Híbrids i co-produit per la Demarcació de Girona del Col.legi
d’Arquitectes (COAC) i la Demarcación de Gran Canarias del COAC, LAV és un
projecte d'investigació sobre les possibilitats de desenvolupar una arquitectura
viva, que imiti als éssers vius per tal d'optimitzar les seves aplicacions i els seus
usos.

Estructura dinàmica i autogenerativa que neix el 2005, Híbrids és un espai de
reflexió transdiciplinar basat en l'ecologia de les idees i el pensament sistèmic.
Depenent del lloc i el moment en què es desenvolupin els projectes, aquests
seran acollits per una xarxa flexible d'institucions i professionals.

LAV celebra la seva primera edició a Girona del  15 de setembre al 15 d'octubre
per reunir, sota el nom de LAV01, les següents activitats:: una exposició i una
jornada de debat que tindrà lloc a les instal·lacions de la Demarcació de Girona
del Col.legi d’Arquitectes (COAC) i unes intervencions a la ciutat.

Reunint els treballs i les veus d'artistes i arquitectes, LLAV01: Laboratori
d'Arquitectures Vives és un espai de creació, investigació i reflexió sobre les
possibilitats de desenvolupar una “arquitectura viva”, és a dir, una arquitectura
que sigui capaç de generar-se a si mateixa, així com d'interactuar amb l'entorn i
adaptar-se a ell i a les necessitats dels seus usuaris.

L' arquitectura, avui, s'està obrint més que mai a la vida. Això condueix a pensar
que l'arquitectura és, en si mateixa, alguna cosa immersa en un flux de relacions
i d'interaccions que suposen una reconnexió amb els usuaris i amb l'entorn.
Aquesta nova concepció obliga, al seu torn, a reformular alguns dels seus
aspectes bàsics, com la idea d'estructura, d'utilitat, d'espai, etc.

 A l'aplicar els avenços d'altres disciplines com la biologia, la física o la
matemàtica, així com l'ús de nous materials, els arquitectes estan projectant
arquitectures que desenvolupen estructures dinàmiques, amb noves facultats
adaptatives per les que són capaces d'interactuar amb els seus usuaris, de
comunicar-se amb ells o de resoldre les necessitats de l'entorn a cada moment.
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Arbres que s'autoil·luminen i s'utilitzen com enllumenat públic, façanes que
modifiquen el seu aspecte mitjançant la interacció amb els usuaris, parcs que
informen del dia de la setmana o edificis que moren són alguns dels projectes
compilats per LLAV01 en la exposició per a il·lustrar les infinites possibilitats
que ofereix el diàleg entre arquitectura i vida. IIntervencions artístiques a la
ciutat i una jjornada intensiva de debat amb destacats especialistes de
diverses disciplines contribuiran a la reflexió sobre una arquitectura connectada
cada vegada més als processos vitals, que sintetitza la comprensió que nosaltres
tenim actualment de la vida, i que anomenarem AArquitectura Sintètica.

L'exposició mostrarà els projectes d'artistes com Natalie Jeremijenko, Tomas
Sarraceno o Bettina Bachem, els de dissenyadors com Mathieu Lehanneur o
Jürgen Mayer; els d'importants estudis d'arquitectura com el  Vitto Acconci
Studio, Decosterd&Rahm, TWA Eyerliner o Ecosistema Urbano i els d'arquitectes
com Glenn Murcutt, Alberto Estévez o Jorge Mario Jáuregui.

Amb les tres activitats (exposició, jornada de debat i intervencions a la ciutat),
LAV reflexiona sobre l'abast i les possibilitats d'utilització de l'arquitectura viva,
sobre noves formes de concebre i habitar els espais i sobre com incorporar
millores i noves experiències en les nostres vides, a través de l'arquitectura.

Pel seu caràcter experimental i innovador, LLAV es concep com un projecte work
in progress, el primer lliurament del qual, tindrà lloc a GGirona entre el
setembre i l'octubre del 2006. Així mateix, la ciutat de  las Palmas de
Gran Canaria acollirà aquesta proposta al mmarç del 2007 on, a més, es
realitzarà un workshop que prendrà com a punt de partida les aportacions i
conclusions que deriven de l'edició de Girona.

LAV és un projecte dirigit per l'artista i curador LLLUIS SABADELL I ARTIGA
en col·laboració amb un equip de treball integrat per MMANUEL FEO OJEDA
(Arquitecte), CCLAUDIA COLLMAR (Arquitecta), RRICARD TURON (Arquitecte),
IGNASI PÉREZ ARNAL (Arquitecte) y PPAU ALSINA  (Filòsof).
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PROGRAMACIÓ

 EXPOSICIÓ LAV01: LABORATORI D' ARQUITECTURES VIVES

Inauguració: Divendres 15 de setembre 2006, 20 h.

Data: del 15 de setembre al 15 d'octubre del 2006
Lloc: Sala Exposicions de la Demarcació de Girona del COAC.
Pia Almoina – Plaça catedral, 8 – 17004 Girona

Telf: 972412896

Artistes: Vito Acconci, TWA Eyeliners, Ángel Verdasco, Bettina Bachem,
Tomás Sarraceno, P. Chiambaretta, Jürgen Mayer, Mathieu Lehanneur, Andy
Webster / Jon Bird, Decosterd&Rahm, Glenn Murcutt, Juan Mario Jáuregui,
Natalie Jeremijenko Alberto Estévez, Decosterd, Ecosistema Urbano,
AzuaMoliné.

JORNADA: ARQUITECTURA I VIDA

Data: 7 d'octubre del 2006
Horari: 10:00h. – 14:00h.

  16:00h. – 20:00h.

Lloc: Sala Rafael Masó de la  Demarcació de Girona del COAC
Pia Almoina – Plaça catedral, 8 – 17004 Girona

Ponents: per a mès informació consulteu www.hibrids.net

INTERVENCIONS A LA CIUTAT

Paral·lelament a l'exposició, la ciutat de Girona acollirà diverses intervencions
en diferents emplaçaments a càrrec d'artistes participants en la mostra (per a
mès informació consulteu www.hibrids.net)

* ITINERÀNCIA:

El març del 2007 el LAV continuarà a Las Palmas de Gran Canària. La Sala
d'Exposicions del Colegio de Arquitectos de Canarias acollirà l'exposició, al
mateix temps que es celebrarà un workshop en col·laboració amb l'Escola
d'Arquitectura i diferents intervencions en espais públics.
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GALERIA D’ IMÁTGES
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               Alberto Estévez

Per més informació:
www.hibrids.net

o

Teresa Rubio
A/e: premsa@hibrids.net

Telf. 606740585


