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Des de la seva posada en marxa, la missió d’Eina Idea 
ha estat la de reactivar el marc d’acció d’EINA prenent 
com a referència genètica els seus valors fundacionals. 
Potser l’element més distintiu d’aquesta herència 
històrica sigui l’enteniment de l’art i el disseny com 
un continu de pràctiques en què es materialitza, com 
a experiència compartida, crítica i alegre, el pensar i 
sentir de la contemporaneïtat.

Com a think tank, accelerador i plataforma de 
programació d’EINA, el propòsit d’Eina Idea passa per 
respondre a les dinàmiques actuals del món creant 
projectes que podrien anomenar-se “disruptius”: 
formats que, en llençar el concepte de cabinets el 
setembre de 2019, definíem com espais conceptuals 
autoregulats. L’arc de possibilitat dels cabinets permet 
comunicar dos pols: l’ideològic de la “innovació” en el 
mitjà industrial, i l’experimental de la “perturbació” en 
el context de la recerca artística.

Missió



D’aquesta manera, estudiants, alumni, professorxs, 
investigadorxs i agents creatius de l’escena local i 
internacional duen a terme experiències fortes de 
co-creació, oxigenant les estructures i temporalitats 
de la praxi acadèmica i desbordant el seu terreny. 
Així es produeixen impactes, directes i indirectes, 
també sobre els teixits cultural i tecno-ecològic 
en els quals les pràctiques de l’art i el disseny 
s’inscriuen i al que han de respondre constantment.

En lloc de pensar en un durant i un després dels 
processos formatius, Eina Idea proposa abordar en 
cadascun dels seus desenvolupaments la praxi de 
l’art i el disseny in media res, considerant la immensa 
capacitat de l’ecosistema universitari com un agent 
en l’escena creativa plural d’un territori. I això de 
manera transversal i indisciplinar, assumint que la 
lògica de cada projecte imposa una estructura de 
desig en què les habilitats o skills emergeixen de 
manera orgànica i desafien les divisions normatives 
de l’especialització a l’ús, així com l’economia 
identitària de la creativitat. 

Aquesta aposta programàtica es basa en la 
constatació, avui dia evident, de què art i disseny es 
distingeixen per la seva capacitat d’infiltrar i generar 
complicitats amb les més diverses formes de 
coneixement, transformant-les però també portant-
les al terreny de l’observació i desenvolupament 
especulatius que anomenem investigació; exercitant 
plecs nous sobre el seu propi coneixement, i això 
sense mesurar prèviament les seves possibilitats 
immediates de disseminació.

En el seu rol estratègic, Eina Idea s’ofereix des del 
seu inici com a pont i plataforma d’intercanvis entre 
agents creatius, amb EINA com a ecosistema primer 
d’activitat. La seva voluntat segueix sent la de fer 
emergir un estudi virtual, amb ubicacions múltiples 
i mòbils, on nous intercanvis de reflexió i acció 
artístiques es fan sobtadament possibles per a EINA i 
també, de manera rellevant, per a Barcelona.

L’èmfasi en la “motilitat” pròpia d’Eina Idea des 
del seu inici s’ha vist sens dubte reforçat per 
la digitalització i volatilització que, de manera 
imparable, la pandèmia ha imposat sobre els 
processos socials de producció i disseminació en 
art i disseny. Serà vital no encarar el que quedi de 
pandèmia com una crisi transitòria, que imposa un 
estat d’espera; sinó més bé com un règim d’arrítmies 
i restriccions altament variables, amb el que haurem 
de conviure de maneres també altament inventives, 
i on el coeficient poètic de cada acció mesurarà 
emocionalment el seu valor per al món futur.

En la construcció d’un desenvolupament comú per 
a totes les facetes d’EINA, Eina Idea expressa la 
seva vocació forta de ser eina d’invenció, recerca 
i disrupció. La configuració dels seus propis 
programes i de la seva activitat (think tank, generador, 
accelerador) passa així per una posada a disposició 
de materials que, tot i la seva forta circulació en la 
producció artística i intel·lectual contemporànies, 
mantenen un estatus tangencial o absent respecte 
al recorregut acadèmic estandarditzat i encara 
dominant. I això tant pel que fa a l’aprenentatge com 
en la gestió mateixa, en la producció de continguts i 
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en la transformació del paper de la formació creativa 
en el món contemporani.

Si Eina Idea es planteja des de l’inici com un 
generador de pensament estètic i estratègic, ha de ser 
igualment capaç d’autodissenyar-se progressivament 
i d’anar perfeccionant les eines de millora per EINA 
en el seu conjunt. En aquest sentit, seguirà sent clau 
el diàleg intern amb totes les àrees i departaments 
de l’escola, des de la Coordinació del Grau, Màsters i 
Postgraus i Recerca, fins a Comunicació i Publicacions, 
mantenint i millorant permanentment les sinergies dins 
l’equip directiu.

Amb una implementació progressiva, els programes 
experimentals i optatius d’Eina Idea es van plantejar 
en una primera fase com a suplements crítics —
plug-ins, òrgans cyborg— respecte del que oferia 
el pla d’estudis. Mentrestant, el procés de recerca 
i desenvolupament (R+D) de programes d’Eina 
Idea serveix com a nucli de pensament estratègic i 
comunicació sobre el potencial d’EINA, entesa com 
una comunitat creativa i cognitiva amb un llegat 
històric únic i actualitzable. 

En el seu estat actual de desenvolupament, 
aproximadament la meitat de la programació d’Eina 
Idea es troba integrada en diversos llocs i matèries 
del pla docent, incloent des de projectes de grau a 
diversos mòduls de màster i postgrau; mentre que 
l’altra meitat es planteja en autonomia i busca així 
formats, públics i interaccions noves. Aquesta condició 
mixta permetrà en el proper període de 2021-22 la 
realització d’un nombre considerable d’activitats, el 

desenvolupament d’un alt dinamisme conceptual i 
l’expressió del caràcter únic d’aquest projecte en el 
panorama educatiu i artístic de la ciutat.

En última instància, pot dir-se que l’objectiu comú 
i integrador dels programes que aquí es presenten 
és el d’incrementar la singularitat dels estudis i 
experiències que ofereix EINA, amb criteris de 
màxima pertinença contemporània, i posicionar-la de 
manera forta en el panorama de transformacions que 
afecten el món acadèmic i de la producció creativa 
general en els nostres dies. 

“Medium
Design”

Progessió r+d
Objectiu comú



En aquest document es trobarà una relació de 
programes ja completats, en curs d’execució o en 
fases avançades de preparació en el marc d’Eina 
Idea entre 2020 i 2022. La documentació inclou 
cabinets, intervencions artístiques, seminaris i 
projectes, amb referències a les seves propagacions 
relacionades. S’inclou igualment, al final, una 
síntesi d’impactes i mètriques així com un llistat de 
persones i entitats col·laboradores i interlocutores 
en tals projectes. Detalls sobre nous cabinets per al 
període 2021-2023, així com el resultat de propostes 
de partenariat i projectes europeus per a la pròxima 
convocatòria de Creative Europe, tots ells en curs de 
preparació, seran inclosos en informes subsegüents.

Per altra banda, no queden recollides en aquest 
document les activitats de la direcció d’Eina Idea en 
el marc general d’EINA, tals com tasques conjuntes 
de direcció, supervisió i acompanyament del Centre 
Universitari; construcció d’EINA Bosc; o la redacció 
de documents estratègics, entre d’altres, per quedar 
ja reflectides en la documentació específica a 
cadascun d’aquests processos.

Tampoc es detallen, tot i que és bo tenir-les en 
compte, les activitats de representació d’Eina Idea 
en congressos, conferències en altres centres ja 
celebrades o planificades i publicacions durant 
el període 2020-2022. Les entitats organitzadores 
han estat incloses, no obstant, en el llistat de 
col·laboradorxs de la p.33.

* * *
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Metro Mudra
Juliol-Setembre 2020
Sónar+D CCCB / TMB

En la seva col·laboració amb Sónar+D CCCB, Eina 
Idea presenta un sistema de gestos, pictogrames 
i sons que es desplegarà en punts específics de 
la xarxa de TMB sota el títol d’EINA IDEA METRO 
MUDRA. Inspirat per la tradició budista i hinduista de 
gestos i posats rituals, el projecte EINA IDEA METRO 
MUDRA planteja un reencantament dels recorreguts 
del cos a l’espai públic i una reflexió poètica sobre 
la distància social, la percepció i la motivació. La 
consigna és protegir-se del mal rotllo i per a això 
idear tàctiques materials i simbòliques especulatives 
i no estandarditzades.

La generació de materials per a METRO MUDRA es 
farà a través de dos tallers que tindran lloc el juny 
i juliol de 2020 dins d’EINA. Ambdós seran posats 
en marxa de manera simultània i alternaran format 
presencial i telemàtic. Un taller estarà orientat al 
desenvolupament de la part gràfica i de vídeo, 
sobre l’eix conceptual que va del gest al pictograma, 
de la tipografia al vídeo i de la dansa (el vogue, 
però també el kata) a la lletra; i l’altre encaminat al 
desenvolupament de material sonor a partir d’escrits, 
murmuris, veus i sorolls animals, utilitzant models 
de locució propers a l’experiència ASMR. Aquests 
processos co-creatius acabaran interseccionant en 
l’ecosistema subterrani de la TMB i culminaran en 
una exposició-taller al CCCB en el marc del Sónar+D 
el setembre de 2020.

Activació al CCCB  ©Dani Rubio
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Mudra #1: M’interessa  ©Dani Rubio

Vista del workshop  ©Dani Rubio

* * *
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Antropologies de 
la Caixa Negra
Novembre-Gener 2021
Teatre Lliure

El punt de partida d’aquest projecte és la consideració 
de la caixa negra com a màquina filosòfica. La caixa 
negra no és tan sols un instrument de registre de 
senyals de vol que ajuden a determinar les causes 
d’un incident fatal. Des dels primers usos d’aquest 
dispositiu en l’aviació civil a mitjans del segle XX, i pel 
seu protagonisme en escenaris catastròfics, la caixa 
negra ha funcionat culturalment com una metàfora 
de la memòria encriptada, testimoni persistent, 
indestructible i concentrat, d’allò destruït.

En el seu format de conferència-performance dins el 
programa KATHARSIS al Teatre Lliure, Antropologies 
de la caixa negra pren l’espai escènic com a lloc 
de ressonància, collage i col·lisió. El relat, compost 
d’elements verbals, visuals, tàctils i sonors, travessarà 
l’obra d’artistes i autorxs dels nostres dies com Carlos 
Casas, Victor Costales, Gaika, Sara Nadal-Melsió, 
Paloma Polo i Amie Siegel, entre d’altres, de l’obra 
dels quals es presentaran anàlisis, materials inèdits i 
contribucions específiques. D’altra banda apareixerà 
un artefacte wearable anomenat B·LACKASHA, una 
làmpada brutalista que permet als seus portadors 
connectar-se per uns minuts al retorn d’allò reprimit i 
convertir el seu cap en font de llum negra.

Conferència expandida  ©Silvia Poch
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Monòleg (paròdia) del dissenyador  ©Silvia Poch

Live Set  ©Eina Idea

* * *
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META MATERIAL I DADES és un seminari digital 
que pren com a punt de partida la tectònica de 
les interfícies, els materials i els llenguatges, amb 
l’objectiu d’analitzar col·lectivament les seves 
interaccions i el seu potencial. Direm que aquest 
potencial és la forma mateixa de la contemporaneïtat 
i l’element en què es mouen i activen les nostres 
pràctiques actuals—de l’estructura al so, de 
l’arquitectura al cos performatiu, de la geologia al 
tèxtil, del text al disseny especulatiu. Pràctiques totes 
elles en les que entra transversalment la qüestió de la 
post-Materialitat, o com enfrontar-nos amb un món en 
què els materials són també dades programables, els 
objectes s’aparellen i repliquen, els fluids d’informació 
són gestos i mutacions corpòries, les relacions 
físiques són virtualment mediades i viceversa. Els 
processos constructius, en suma, són híbrids i ens 
resulta clau pensar les seves estratificacions com 
element d’investigacions fluides.

META MATERIAL I DADES és un espai per a pensar 
el que Gottfried Semper anomenaria les arts 
tectòniques en la seva obra canònica Der Stil in 
den technischen und tektonischen Künsten, oder, 
Praktische Aesthetik (1863) i per a revisar, entre 
moltes altres referències històriques, el treball 
d’arquitectes com Kenneth Frampton i Bernard 
Tschumi i l’obra d’artistes com Anni Albers, Iannis 
Xenakis, Robert Smithson o Aurèlia Muñoz. 

META MATERIAL I DADES
Abril-Maig 2021
Seminari MURAD

Retransmissió online via Twitch

(Aquest seminari es tornarà a 
impartir durant el curs 2021-22)
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Inventari cosmològic Sessió #5

Comentant Versions 2009-2012 - Oliver Laric
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Com podem narrar la producció d’idees, imatges 
mentals, conceptes i somnis en l’àmbit curatorial? 
A quin tipus de producció ens estem referint 
quan parlem sobre la Imaginació en un camp tan 
específic com el de la creació d’exposicions, on 
es superposen múltiples formes de creativitat i 
on l’hospitalitat, la negociació, la mediació i el 
pressupost són generalment factors determinants? 
Com podem imaginar nous gests col·lectius, 
comunitats efímeres de coses i usos mai vistos 
de l’espai institucional? Com poden els impulsos 
feministes, postcolonials i crítics redefinir la manera 
com produïm material mental? Diversxs curadorxs 
respondran aquestes preguntes, o variacions 
d’aquestes, i parlaran sobre la seva pràctica en 
aquest programa que comprèn conferències online 
i tallers intensius.

Tallers i converses amb: 
Yasmil Raymond, rectora Städelschule i 
directora, Portikus, Frankfurt-am-Main. 
Andrea Rodríguez Novoa, curadora i fundadora 
de BAR PROJECT, Barcelona. 
María Bolaños, directora Museo Nacional de 
Escultura, Valladolid.
Aimé Iglesias Lukin, directora i curadora, 
Americas Society, Nova York. 
Dorothée Dupuis, fundadora i directora, 
Terremoto, Ciutat de Mèxic.
Inés López-Quesada y Silvia Ortiz, fundadores i 
directores de Travesía Cuatro, Madrid i CDMX.

La Imaginació Curatorial
Febrer-Maig 2021
Seminari Postgrau

Vista seminari amb Dorothée Dupuis 

(Aquest seminari es tornarà a 
impartir durant el curs 2021-22)
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Vista seminari amb Aimé Iglesias Lukin 

Vista seminari amb Inés López-Quesada i Silvia Ortiz

* * *
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En el context artístic, la producció d’un llibre es 
separa de l’àmbit editorial a l’ús per activar processos 
individuals i col·lectius que porten a l’ensamblatge 
de diferents peces, cristal·litzant en un artefacte que 
podem anomenar catàleg d’exposició, llibre d’artista 
o publicació-objecte. Qualsevol d’aquests noms 
representa la possibilitat de repensar els principis d’ús, 
format, circulació i límits del llibre com a dispositiu 
cultural que, en un ecosistema creatiu donat, pot 
radicalitzar-se. “No sé d’una altra bomba que un llibre”, 
declararia Mallarmé el desembre de 1893, quatre 
anys abans de la detonació del seu poema Un coup 
de dés jamais n’abolira le hasard. Les possibilitats de 
la publicació d’artista van trobar en les avantguardes 
històriques el seu moment d’esclat funcional, sobre un 
eix lingüístic que anava del poema al manifest i un altre 
de cultural entre propaganda i abstracció. Però pensar 
el potencial del llibre en l’àmbit contemporani implica 
no només enfrontar-se amb precedents clau, sinó 
també desbordar-los a nivell històric, geogràfic, narratiu. 
Així mateix, exigeix un posicionament decididament 
anacrònic sobre les tècniques, que rebutja la idea 
d’innovació per concentrar-se en la de singularitat. 

Objecte Possiblement 
Radical
Juny-Juliol 2021
Seminari Eina Idea

Set-up aula E1

(Aquest seminari es tornarà a 
impartir durant el curs 2021-22)
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Vista seminari amb Mónica de la Torre

Vista detall seminari

Aquest seminari ofereix una oportunitat per 
abordar el llibre d’artista des de múltiples àmbits. 
Aquí cobraran especial rellevància les pràctiques 
d’artistes com Etel Adnan, On Kawara o Jenny 
Holzer i s’analitzaran produccions recents de figures 
contemporànies; igualment emergiran artefactes 
subculturals com el fanzine i el samizdat, obrint 
camí a una reflexió sobre la rellevància del llibre en 
un horitzó post-internet, de supervivència politico-
econòmica i d’emergència ecològica.

Ponents convidats: 
Jo Milne, artista, investigadora i co-fundadora Print.ed.
Octavi Rofes, antropòleg i investigador.
Guillem Serrahima, investigador i editor a IF Publications.
Dolors Soriano, especialista en producció editorial 
         i marketing digital.
Mónica de la Torre, poeta, traductora i investigadora.
Andrea Valdés, escriptora i periodista freelance.



El procés de construcció d’EINA Bosc anirà acompanyat 
d’un programa d’intervencions artístiques estructurades 
en dues sèries, Emboscades i Seminari d’anarquitectura. 
De la mà d’artistes, dissenyadorxs i arquitectes 
vinculadxs a la comunitat creativa de Barcelona i de 
reconeguda trajectòria dins i més enllà d’ella, aquestes 
intervencions combinaran formats performatius, 
discursius, efímers, conceptuals i meta-estructurals. 
El seu desenvolupament, radicalment contextual i 
conceptualment obert, està en conjunt destinat a revelar 
el potencial del lloc futur i influir en el plantejament dels 
tallers, dinàmiques i recursos de l’escola.

Acompanyar la construcció serà una manera de 
comprendre-la i transformar-la a temps real, de manera 
que cada proposta serà a la vegada reacció a la 
transformació de lloc i un aspecte més del procés de 
treball, de l’“obra”. Per altra banda, tals accions estan 
destinades a l’observació del procés arquitectònic i 
generaran accions per documentar-lo, sondejar-lo 
i mesurar-lo, subratllant el valor performatiu tant de 
la construcció com dels propis modes d’observar 
i dialogar amb aquesta. Els trets de l’edificació, els 
seus límits, els elements nous, així com els romanents 
i residuals, apareixeran com agents col·laboradors 
seguint guions diversos. Així, es busca fer emergir no 
solament el potencial del nou edifici, dels tallers per 

Emboscades
Abril 2021-Febrer 2022
Intervencions EINA Bosc

Segona planta EINA Bosc  ©Natàlia Cornudella
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venir, sinó també les diferents capes de memòria de 
l’espai. La projecció de disseny voldrà, en aquest sentit,  
ser també un re-coneixement i una anàmnesi.

La vocació d’aquest programa, conduït des de la 
plataforma Eina Idea en diàleg amb l’artista Jordi 
Colomer, serà la d’explorar els espais, les estructures, 
el passat irresolt o oblidat, així com generar idees, 
objectes i estratègies aplicables tant en temps real com 
en les fases consegüents de la construcció d’EINA Bosc. 

L’element col·laboratiu serà clau en els 
desenvolupaments tant de propostes individuals 
(emboscades) com de pensament col·lectiu (seminari 
d’anarquitectura). Cada projecte serà realitzat en 
col·laboració amb estudiants d’EINA, als que se’ls 
donarà l’oportunitat de participar en grups —a través 
de classes i programes associats— o de manera 
lliure, a través de convocatòries específiques. El 
desenvolupament dels tallers serà, en certs aspectes, 
presencial i, en cas de necessitat o restricció, digital.

Les diferents propostes seran presentades al públic en 
dates concretes, durant les quals les portes de l’edifici 
s’obriran als visitants sota prèvia inscripció i seguint els 
protocols sanitaris i de seguretat necessaris. 

Planta baixa EINA Bosc  ©Natàlia Cornudella



Grup de treball Emboscada #2

Performance sonora i experiència amb materiales, 
potencialment a tota la parcel·la. En col·laboració amb 
estudiants de Creació Visual i Alumni d’EINA.

Instal·lació de 24 falques vermelles d’acer en punts 
específics d’ambdós edificis. En col·laboració amb el 
Màster de Disseny d’Espais. 

Emboscada #1 Sergi Aguilar
Maig 2021

Emboscada #2 Marc Vives
Setembre 2021

Vista instal·lació Emboscada #1 Sergi Aguilar  ©Natàlia Cornudella



Recostrucció de l’arbre talat al pati mitjançant 
tecnologia de realitat augmentada (AR), de manera 
que pugui existir digitalment en aquest espai. En 
col·laboració amb estudiants de la menció d’Espais. 

Vista d’exposició: Trees, Treelines and Global Patterns, Galeria ADN  ©Roberto RuizVista d’exposició: vis, Espai 13 Fundació Joan Miró  ©Roberto Ruiz

Intervenció material entre l’escultura i la serigrafia 
a la torre del nou edifici. En col·laboració amb els 
estudiants de Laboratoris de Creació 1. 

Emboscada #3 Julia Spínola
Novembre 2021

Emboscada #4 Pep Vidal
Desembre 2021



Pavelló Arper  ©José Hevia

Treball d’arquitectura efímera que servirà com a 
model per futurs exercicis independents. S’implicaran 
estudiants durant el procés de creació i construcció.

Vista d’exposició: Space to be  ©NEO2 Magazine

Desenvolupament de la cantina a partir d’elements 
experimentals de mobiliari (bancs, taules, 
marquesina, etc). S’implicaran estudiants durant el 
procés de creació i construcció.

Emboscada #5 Sociedad 0
Febrer 2022

Emboscada #6 MAIO Architects
Febrer 2022



En el marc del proper Sónar+D CCCB, Eina Idea 
presenta un doble projecte anomenat SYNX, que 
consisteix en una exposició en realitat virtual 
i un simposi, organitzats en col·laboració amb 
MindSpaces i el programa S+T+ARTS de la 
Comissió Europea. El projecte contempla la vida 
urbana contemporània com una coreografia no 
resolta d’esdeveniments programats i accidentals, 
emfatitzant la superposició de moviments i 
sentiments col·lectius. El ritme —ja sigui cinètic, 
visual, auditiu, emocional— es converteix així en el 
punt de partida d’una reflexió sobre la complexitat 
social del nostre temps present i del futur immediat. 

SYNX inclou art, arquitectura i narracions interactives 
en una experiència format videojoc. Sota la 
direcció artística d’Eina Idea, la mostra presentarà 
la investigació actual dels sis artistes seleccionats 
per al programa de residència MindSpaces: Haseeb 
Ahmed, Emmanuel van der Awera, Sarah Derat, 
Emanuel Gollob, Joao Martino Moura i Michael 
Sedbon. Tots ells treballaran en col·laboració 
amb dissenyadors digitals i estudiants, dins un 
entorn híbrid que inclourà dissenys generatius i 
programació avançada de Zaha Hadid Architects. 

Combinant models tridimensionals de llars 
privades, oficines i entorns urbans, i relacionant-
ho a l’entrada emocional, cinètica i narrativa dels 

SYNX
Juliol-Octubre 2021
Sónar+D CCCB
MindSpaces

Disseny generatiu - Zaha Hadid Architects
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Doing nothing with AI - Emanuel Gollob

Wind Egg - Haseeb Ahmed

usuaris, l’ecosistema compost de SYNX servirà com 
un laboratori pràctic per a preguntes relacionades 
amb la dialèctica del treball i la vida, el design 
fiction i les temporalitats de l’existència urbana post-
pandèmica. Una versió online integrada de l’exposició 
oferirà accés descentralitzat a través de la web i les 
xarxes socials de Sónar, i es promourà també a través 
de plataformes en xarxa dels socis del projecte. 
L’accés físic a aquesta experiència s’oferirà en un lloc 
específic del festival al CCCB, utilitzant tecnologia 
i hardware avançats gràcies a la col·laboració amb 
Pico Interactive.

L’exposició virtual estarà acompanyada d’un simposi 
en el que els artistes i dissenyadors de l’exposició 
compartiran idees amb veus destacades de la 
ciència, la planificació urbana, la recerca artística i la 
ciència-ficció per discutir els temes de SYNX. Totxs 
ellxs miraran d’aportar llum nova sobre aspectes 
claus del nostre temps, com l’ordre de l’espai comú, 
les interaccions emocionals dels agents humans i 
no humans, les ecologies urbanes, la intel·ligència 
col·lectiva i el redisseny virtual de la vida. Les dues 
sessions es duran a terme el 29 d’octubre i seran 
moderades per Fundamental Research - Maastricht 
Univeristy i Eina Idea. El simposi de SYNX serà 
presentat a l’auditori del CCCB i retransmès online 
per Betevé.



A Wounded Matrix
Abril 2020-Novembre 2021
.able Journal

Iniciat sota el títol de treball Recercar la recerca 
i reanomenat “A Wounded Matrix. Speculative 
Portraiture System for Critical Vectors in Current Art-
driven Research” (Una matriu ferida. Sistema de retrat 
especulatiu per a vectors crítics en la investigació 
actual en art), aquest projecte pretén esbossar 
una etnografia i un mapa analític de la investigació 
multidisciplinar a partir d’una perspectiva artística. El 
punt de partida és la nostra compressió dels processos 
artístics i de disseny com a formes de coneixement 
capaces d’arribar a altres àrees del saber i transformar-
les amb nous components i noves dinàmiques. 

Aquest és un projecte que vol portar la innovació 
i l’esperit transversal i crític a l’àmbit mateix de la 
recerca per generar un encreuament d’anàlisis 
qualitatiu i d’autocrítica productiva. En concret, aquesta 
tasca s’està desenvolupant a través d’una sèrie 
d’entrevistes en profunditat a agents clau de la recerca 
multidisciplinar que combinen ciència, art i tecnologia, i 
en alguns casos disseny i producció industrial. Entre els 
entrevistats figuren: Lluís Nacenta, Elena Bartomeu, Pep 
Vidal, Agnieszka Kurant, John Menick, fins a un total de 
12 agents convidats. El resultat d’aquesta investigació 
serà publicat a .able Journal, una revista acadèmica 
image-based de la que Eina Idea en forma part del 
Consell Assessor.  

Document de treball: Vectorització
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Vector #2: Alteració del món antropofalogocèntric

Vector #6: Esperit tragic-agonístic

Partners del projecte .able



Self-Assembly
Setembre 2021-Març 2022
Workshops i seminaris

Commune v. 1 . 0 . 0 - Prem Krishnamurthy

Aquest cabinet de múltiples sessions i convidats i de 
principi obert, aborda el moment actual d’interès per la 
programabilitat de la matèria i els materials, processos 
del que s’ha donat a conèixer com autoensamblatge. 
Conceptes d’interacció local no assistida d’entitats 
no vives, i/o parts d’aquestes, i/o conjunts articulats 
d’aquestes, entesos com una expansió de la lògica 
d’un “Internet de les coses”, ha produït recentment un 
ventall de relats sobre el comportament i la potencial 
autonomia dels materials a l’hora de servir interessos 
predefinits, connectats i controlats de manera remota. 
Aquest cabinet és, en el seu desenvolupament, un 
intent irònic de contrarestar discursos tecnocràtics 
dominants sobre la recerca dels materials i els seus 
usos futurs, en la mesura que aquells acaben influint 
en la reflexió de l’art i el disseny sobre la seva pròpia 
materialitat. Però simultàniament podem pensar que és 
en aquests àmbits on es poden gestar altres visions i 
pràctiques en col·laboració amb la matèria i el món de 
les coses, ajudant aquest a erigir-se en contrapoder i 
en matriu poètica. 

Mentre els teòrics d’hipotètics autoensamblatges 
promouen i estetitzen una acceptació general de 
la instrumentalització biopolítica, el significat social 
de l’autoassemblea, l’auto-organització i l’autonomia 
organitzativa es torna borrós. Per altra banda, un bon 
nombre de pràctiques artístiques s’han orientat, en 
els últims anys, cap a una comprensió de la política 
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dels materials per repensar els sistemes d’agència 
que estructuren el món contemporani, tant als seus 
espais de màxima visibilitat —museus, galeries, 
carrers— com als seus dipòsits, deixalleries i cunetes. 

En aquesta línia, Autoensamblatge convocarà a 
figures rellevants per la seva pràctica entorn de, o 
a través de, concepcions post-humanes de l’auto-
organització. Mitjançant models literals i metafòrics 
intentarem reiniciar la nostra comprensió de 
conceptes essencials del disseny com l’ensamblatge, 
la fabricació, la formació i l’articulació; així com 
nocions fundacionals de les arts com la composició, 
l’organicitat i la unitat formal des d’una perspectiva 
ecosistèmica. Amb la sedimentació de les trobades 
i tallers que es posaran en marxa es vol fer 
emergir un debat en el qual l’autoensamblatge no 
s’entendrà només com un procés material i mecànic, 
intel·ligent o no, d’execució d’un programa. Més 
aviat, les nocions polítiques i socials d’assemblea i 
ensamblatge seran introduïdes dins les ecologies 
materials, orgàniques i inorgàniques, examinant així 
la importància de l’auto-organització i emancipació 
dins i més enllà de l’espai humà.  

Como solíamos - Asunción Molinos Gordo

This Is the Way (Assemble) - Asier Mendizabal

Conferències i tallers de: 
Prem Krishnamurthy, dissenyador i curador (Berlín-Nova York).
Asier Mendizabal, artista i acadèmic (Bilbao-Estocolm).
Asunción Molinos Gordo, artista (Madrid-El Caire).
Ludovica Carbotta, artista (Barcelona-Bolonia).
Sara Ramo, artista (Sao Paulo-Madrid).



A partir d’objectes seleccionats de l’arxiu 
FoodCultura, es demanarà als estudiants que 
participin en una acció col·laborativa amb l’objectiu 
de desenvolupar les identitats dels objectes i crear 
una relació animada entre ells. Cada participant 
escollirà un objecte i s’haurà d’imaginar a si mateix 
com a l’objecte en qüestió, creant així una biografia 
que considerarà preguntes com “qui sóc jo?”. Les 
propostes podran presentar-se en una varietat de 
formats com ara fotografia, àudio, vídeo, material 
imprès o assemblatges dels objectes mateixos. 
El resultat d’aquest treball es presentarà en una 
exposició a EINA Bosc, disponible durant diverses 
setmanes un cop finalitzat el període de creació. 
Tot plegat s’inaugurarà amb un acte de celebració.

FoodCultura és una fundació sense ànim de 
lucre creada per Antoni Miralda i Montse Guillén, 
situada al barri de Poblenou de Barcelona. 
Funciona com un arxiu i una plataforma per a la 
creació en què s’entrellacen cultura alimentària, 
antropologia i art contemporani. FoodCultura 
Archive, amb seu a Barcelona, centra la 
seva activitat en una investigació col·lectiva 
multidisciplinària i festiva d’objectes de diferents 
països amb usos i orígens diversos i relacionats 
amb l’alimentació i la cultura popular.   

FoodCultura /Antoni Miralda
Març-Juny 2022
Autoproducció 2n semestre

Servicio (67) ©FoodCultura Archive
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JUEMAI: Objectes en diàleg ©FoodCultura

* * *

Selección de romances ©FoodCultura
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Agents i col·laboradores directament involucrades 
en la programació 2020-2022 d’Eina Idea:

Sergi Aguilar
Haseeb Ahmed
Emilio Álvarez
Emmanuel van der Awera 
Elena Bartomeu
María Bolaños
Ludovica Carbotta
Miquel Cardiel
Judit Colomer
Sara Coscarelli
Victor Costales 
Silvia Dauder
Sarah Derat
Ignasi Duarte
Dorothée Dupuis
Zem Eskinazi 
Gaika 
Enric Garrido
Emanuel Gollob 
Aimé Iglesias Lukin 
Patrick Killoran 



Toban Shablyn 
Amie Siegel
Sociedad 0 
Dolors Soriano
Julia Spínola
Mónica de la Torre 
Andrea Valdés
Pep Vidal
Gemma Villegas
Marc Vives

*A més de les persones aquí esmentades, Eina Idea 
vol agrair al Patronat de la Fundació EINA, al 
conjunt del professorat i a l’equip directiu d’EINA la 
seva col·laboració, l’escolta constant i el suport en el 
desenvolupament de cadascun d’aquests programes.

Prem Krishnamurthy 
Agnieska Kurant
Inés López-Quesada 
MAIO Architects
Asier Mendizabal 
John Menick
Jo Milne
Antoni Miralda 
Asunción Molinos Gordo 
Joao Martinho Moura 
Lluís Nacenta
Marianna de Nadal
Sara Nadal-Melsió 
Paloma Polo 
Silvia Ortiz
Sara Ramo 
Yasmil Raymond
Andrea Rodríguez Novoa 
Octavi Rofes
Dani Rubio
Flor Salatino
Guillem Serrahima 
Michael Sedbon 



Canals de comunicació  
durant el curs 2020-2021:

Web            2.717 visites

Instagram         445 seguidors
            19.369 abast
           4.729 reproduccions

Telegram                95 seguidors
                 25.077 abast

Twitch           18 seguidors
       81 espectadors
        14h13m streaming

Twitter          122.171 abast

Facebook      6.810 abast

Linkedin      2.496 abast

Youtube      647 reproduccions

Institucions col·laboradores 
i partners 2020-2022:

BAR Project
BIST
Fundación Carasso
ESDi
IF Publications
Teatre Lliure
Maastricht University
Biblioteca MACBA
Instituto Marangoni
Maryland Institute College of Art
MindSpaces
RISD Center for Complexity
Royal Institute of Art Stockholm
Sónar+D
Städelschule
S+T+ARTS
Zaha Hadid Architects

+28 impactes en
mitjans digitals




