IL·LUMINA’M! JORNADES AL VOLTANT DE LA LLUM
30 i 31 de gener , i alguns dies de febrer de 2014 – Escola d’Art i Superior de Disseny

La programació que trobareu a és, en part, provisional en espera de poder acabarla de confirmar.
Aquestes jornades estan agrupades en dos grans blocs:
- el primer (ja concretat i programat) de 2 dies seguits els matins del dijous 30 i del
divendres 31 de gener
- el segon (pendent de concretar) de 3 dies no consecutius encara per determinar
(segurament durant el mes de febrer).
Aquestes jornades estan en gran part subvencionades per l’ESDAP i els alumnes
només haureu de pagar 10€ que serviran per pagar una part de dues despeses de
les que l’ESDAP no pot fer-se càrrec: l’autobús de les sortides a Barcelona i el dinar
que farem tots plegats el divendres 31 de gener.
Malgrat que tots sabeu que totes aquestes activitats són d’assistència obligatòria,
és molt important per els que ho estem organitzant saber qui hi assistirà per poder
fer una previsió de places i despeses. En breu els vostres tutors (o jo mateix) ens
posaran en contacte amb vosaltres per confirmar la vostra assistència i recollir els
10€.
És important que sapigueu que és possible que en algunes visites hi hagi un màxim
de places (TV3, dHUB, casa verda...) i que en aquests casos tindreu prioritat els
alumnes que hagueu fet el pagament de 10€
Joan Ventura, Cap d’àrea d’interiors

IL·LUMINA’M! JORNADES AL VOLTANT DE LA LLUM
30 i 31 de gener , i alguns dies de febrer de 2014 – Escola d’Art i Superior de Disseny

Dijous 30/01/2014
De 09:00 a 10:30 – Xerrada tècnica d’iGuzzini, empresa líder del sector luminotècnic a Europa que col·labora
habitualment amb grans arquitectes i dissenyadors d’il·luminació com Renzo Piano o Norman Foster. La xerrada ens
posarà al dia dels darrers sistemes d’il·luminació, principalment els basats en la nova tecnologia LED, que dia a dia
s’està imposant a la gairebé obsoleta incandescència i a la potencialment contaminant fluorescència (bombetes de
baix consum) en la gran majoria de camps per la seva gran eficiència energètica.

De 11:00 a 14:00 – Taller “Recepta fluorescent” a càrrec de Dolors Solanilla, integrant del col·lectiu “Com un llum”
format per dissenyadors i arquitectes especialitzats en il·luminació i espais efímers. La “receptes” forma part d’un
cicle de tallers de llum per experimentar i crear espais efímers, en els que s’intervé als espais per crear un ambient o
una experiència singulars. El col·lectiu “Com un llum” també es dediquen a fer espais expositius, escenogràfics,
congressos... Es important que aquest dia els participants al taller vagin vestits amb roba negra (o el més fosca
possible), ja que es treballarà amb llum negra.

Divendres 31/01/2014
De 09:15 a 11:00 – Xerrada tècnica de Jordi López, gerent de Soltècnic, empresa de la Garrotxa especialitzada en
sistemes d’il·luminació natural (Solatube, Himawari...) i en sistemes d’il·luminació sostenible o de baix impacte
energètic (LEDs alimentats per plaques solars...).

De 11:30 a 12:00 – Visita al restaurant “Els Ossos” per veure una instal·lació realitzada per l’empresa Soltècnic
De 12:00 a 14:00 – Visita a “La Casa Verda”, propietat de Jordi López, actualment en construcció, a on podrem
veure in situ diferents aplicacions de la tecnologia que instal·la l’empresa Soltècnic i altres sistemes de baix impacte
paisatgístic, energètic i econòmic.

A les 14:00 – Dinar Final de semestre en un restaurant encara per concretar (dinar inclòs en el pagament de 10 €)

dia a determinar (segurament la primera setmana de febrer)
Xerrada de Maurici Ginés, il·luminador i principal responsable de l’estudi artec3, amb seus a Barcelona, Londres, Sao
Paulo i Mèxic, dedicada al desenvolupament de dissenys d’il·luminació arquitectònica i d’interiors d’alta qualitat i
productes de disseny industrial. Ha treballa per tot el món en estreta col·laboració amb reconeguts arquitectes (RCR,
David Chipperfield, MBM, Renzo Piano, Toyo Ito, Zaha Hadid...) i altres consultors a través de totes les etapes del
procés de disseny, des del concepte i el disseny tècnic fins a la construcció dels espais i els productes.

dia a determinar (sortida a Barcelona)
Al matí - Visita a l’edifici DHUB (museu del disseny de Barcelona), obra de MBM Arquitectes. La visita estarà guiada
per personal del mateix centre i farà èmfasi en la seva il·luminació, projectada per artec3 (Maurici Giner).

A la tarda- Visita de diferents il·luminacions exteriors d’edificis de Barcelona, entre elles les d’alguns edificis amb la
seva il·luminació projectada per artec3 (Maurici Ginés), com una sala del metro de Barcelona, el showroom de BD, la
torre Agbar, El Porta Fira Hotel, El Molino, Roca Gallery, Ciutat de la justícia...

dia a determinar (Sortida a Barcelona)
Visita a TV3 guiats per un tècnic en il·luminació de la casa. Veurem les interioritats i com il·luminen els diferents
platós. El dia es completarà amb altres activitats.

