Les dues mostres es podran visitar al COAC de forma gratuïta

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA ACULL
LES EXPOSICIONS ‘BARCELONA, FEM PAISATGE’ I ‘CAFÉ
DES VOYAGEURS, IFTRY 2011’
La primera exemplifica com exercir l’arquitectura a la Barcelona ja construïda i
la segona recull quaderns i pintures fetes a la Costa Atlàntica del Marroc

USUARI: INTERPROFIT
CONTRASENYA: INTERPROFIT

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presenta, la propera setmana,
dues exposicions: ‘Barcelona, fem paisatge’ i ‘Café des Voyageurs, Iftry 2011’. La
primera se centra en com exercir l’arquitectura a la Barcelona ja construïda (del 13
de març al 14 d’abril); i la segona mostra un seguit quaderns de viatge i pintures
fetes a la Costa Atlàntica del Marroc (del 14 de març al 7 d’abril).
‘Barcelona, fem paisatge’, te com a objectiu mostrar diverses maneres d’exercir
l’ofici d’arquitecte a la Barcelona ja construïda a partir de diversos exemples
d’intervencions. Totes elles posen en valor la ciutat i formen part de les línies
d’actuació de la campanya per a la protecció i millora del paisatge urbà de l’Institut
de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona.

L’exposició ‘Café des voyageurs, Iftry 2011’ recull quaderns i pintures fetes arran
d’un viatge a Iftry, a la costa atlàntica del Marroc. Els autors formen part del col·lectiu
d’artistes Ras El-Hanut, integrada pels pintors Abdelah Ahaddaf, Jaume Amigó,
Ahmed Amrani, Georg Massanés, Marika Perros, David Ribas, Vicente Rivera i
Khadija Tnana, i l’actor Joan Cabo.

AGENDA
Barcelona, fem paisatge (Del 13 de març al 17 d’abril a l’espai Picasso).
Café des voyageurs, Iftry 2011 (del 14 de març al 7 d’abril a l’espai B’art).
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Adreça: Plaça Nova, 5. Barcelona
Entrada lliure.

Barcelona, 9 de març de 2012
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