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Informació
 
 
 

a 17 de juliol de 2006 – La 
s de Catalunya (COAC) inaugur
 Espècies d’espais —a l’espai Pi

Photogràfic—. 

 els espais 
 Espècies d’espais es divideix en 
els components de diversos espa
D’aquesta manera, l’exposició vo
spais exposats; busca la participa
ls espais presentats. 

t: Véronique Favre 

er Broadway 
fies de l’exposició Un passeig per
s imatges, Rafa Zuza, en un viat
cideix agafar el metro fins al c
illa en direcció sud fins arribar al 
nsió: satisfer la curiositat. 

 Rafa Zuza. 

 Espècies d’espais 
 Una passejada per Broadway 

Del 20 de juliol al 9 de setembre de 20
(de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00

  Dijous 20 de juliol a les 22 h 
espai Picasso i espai Photogràfic  
(Plaça Nova, 5 – Barcelona) 

:   Marta Milà 
Comunicació de la Demarcació de Barcelo
Tel. 93 268 84 95 
Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac
Demarcació de Barcelona del Col·legi 
a, dijous 20 de juliol a les 22 h, les 
casso— i Una passejada per Broadway 

cinc moments que qüestionen, de forma 
is que ens són familiars, espais en els 
l provocar una reacció de l’espectador 
ció i la complicitat de tots per tal que es 

 Broadway són el resultat d’una visita de 
ge a Nova York. Estant de vacances, el 
arrer 215 amb Broadway. Des d’allà, 
centre. Un tomb per Broadway amb una 

06 
 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 

na – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
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