
 

NOTA DE PREMSA 
 

Innovació als anys 30 i Espais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a 27 de juny de 2006 – La Dema
de juny a les 22 h, les exposicions Innova
Picasso— i Espais —a l’espai Photogràfic—. 
 
Comprendre el disseny dels anys 30 
L’exposició Innovació als anys 30. Acosta
alumnes de batxillerat en el marc del taller
desenvolupat al llarg del curs 2005-06. A pa
als anys 30, es va proposar als estudiants la c
  
 
El secret d’aturar el temps 
Espais intenta portar, en tot moment, cap a a
dels somnis aconsegueixen fusionar-se en
emocions. Sorgeix de la inquietud de l’espai
convida a volar i endinsar-se en cadascuna 
el temps que ens envolta. 
 
És el lloc on les masses es converteixen en
paisatge per formar part d’aquest. És un lloc
a l’oïda el secret de com aturar per uns instan
 
A càrrec de Miquel González. 
 
 
 
Exposició 1:  Innovació als anys 30. Acosta-t ‘hi! 
Exposició 2:  Espais 
Dates:  Del 29 de juny al 15 de juliol de 2006 
 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00
Inauguració:  Dijous 29 de juny a les 22 h 
Lloc:  espai Picasso i espai Photogràfic  
 (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 
 

Informació:   Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelo
 Tel. 93 268 84 95 
 Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac
rcació de Barcelona inaugura, dijous 29 
ció als anys 30. Acosta-t’hi! —a l’espai 

-t’hi! mostra els treballs realitzats per 
 de disseny que porta el mateix nom, 
rtir de l’estudi i comprensió del disseny 
onstrucció d’un objecte d’ús quotidià. 

lgun lloc. Un lloc on la ment i els records 
 imatges per fer sorgir sentiments i 

 i s’ubica en un realisme màgic, el qual 
de les imatges i, així, fer possible aturar 

 un individu, i els individus s’uneixen al 
 on les imatges cobren vida i xiuxiuegen 
ts el temps... 

 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
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