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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 protegirse 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.
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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.
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META MATERIAL I DADES
1ra edició abril-maig 2021
Seminari MURAD / Twitch

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 postMaterialitat, 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.
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La Imaginació Curatorial
1ra edició febrer-maig 2021
Postgrau EXPOSICIONS
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 inscrit en el marc del Postgrau EXPOSICIONS.
Curadoria, Disseny i Espais.
Les ponents convidades a la edició 20-21 van ser:

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 i Silvia Ortiz, fundadores i
directores de Travesía Cuatro, Madrid i CDMX.
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Objecte Possiblement
Radical
juny-juliol 2021
Seminari propi

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.

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.
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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.

Emboscades
abril 2021-febrer 2023
Intervencions EINA Bosc

El procés de construcció d’EINA Bosc s’acompanya
d’un programa d’intervencions de la mà d’artistes,
dissenyadores i arquitectes vinculades a la comunitat
creativa de Barcelona i de reconeguda trajectòria dins
i més enllà de la ciutat. En el format d’Emboscades,
aquestes intervencions combinen formats performatius,
discursius, efímers, conceptuals i meta-estructurals,
i el seu desenvolupament, radicalment contextual
i conceptualment obert, està destinat a revelar el
potencial del lloc futur i influir en el plantejament dels
tallers, dinàmiques i recursos de l’escola.
Acompanyar la construcció és una manera de
comprendre-la i transformar-la a temps real, de
manera que cada proposta és 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 varen
estar destinades a l’observació del procés arquitectònic
i van generar 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, van
aparèixer com agents col·laboradors seguint guions
diversos. Així, es busca fer emergir no solament el
potencial del nou edifici i els seus tallers, sinó també
les diferents capes de memòria de l’espai. La projecció
de disseny vol, en aquest sentit, ser també un reconeixement i una anàmnesi.

La vocació d’aquest programa, conduït des de la
plataforma Eina Idea en diàleg amb l’artista Jordi
Colomer, és 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 és clau en els
desenvolupaments tant de propostes individuals
com de pensament col·lectiu. Cada projecte està
realitzat en col·laboració amb estudiants d’EINA, a les
quals se’ls dóna l’oportunitat de participar en grups
—a través de classes i programes associats— o de
manera lliure, a través de convocatòries específiques.
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Emboscada #1 Sergi Aguilar, Maig 2021
Emboscada #2 Marc Vives, Setembre 2021
Emboscada #3 Julia Spínola, Novembre 2021
Emboscada #4 Sociedad 0, Abril 2022
Emboscada #5 Pep Vidal, Maig 2022
Emboscada #6 MAIO Architects, Tardor 2023*
El programa d’Emboscades va acompanyat d’un
Seminari d’Anarquitectura, el qual actúa com a
culminació del cabinet durant el curs 2022-23.

Emboscada #1
Sergi Aguilar
maig 2021

La primera manifestació del programa d’Emboscades
va a càrrec de Sergi Aguilar. Donant continuïtat a alguns
dels seus treballs en acer i, en particular, a la sèrie de
falques i rampes iniciada als anys vuitanta, Sergi Aguilar
realitza una intervenció “site-specific” a l’edifici de Bosc,
en col·laboració amb estudiants del Màster de Disseny
d’Espais d’EINA. Després d’un taller dut a terme a finals
d’abril de 2021, el projecte es presenta al públic en
dues jornades de portes obertes durant maig de 2021,
coincidint amb la Setmana de l’Arquitectura de Barcelona.
En el text que acompanyava la seva exposició
retrospectiva, presentada al MACBA l’any 2015, Aguilar
assenyalava: “El trànsit permanent d’un cos, dels cossos,
siguin animats o no, ens informa que pràcticament tot
està en canvi continu. L’espai i la matèria amb el seu
«gruix» no paren de donar-nos informació en directe,
en temps real, però, pel que sembla, ens movem i
comuniquem millor en el que no és real, en la simulació.
Ens fa por estar exposats als quatre vents?” Aquesta
reflexió pren connotacions específiques en temps de
distanciament i digitalització, i ho fa també en el context
d’un edifici en construcció com el d’EINA Bosc: espai per
esdevenir i exposat durant la seva fase constructiva.
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Emboscada #2
Marc Vives
setembre 2021

MOURE PARETS pren com a punt de partida les
instal·lacions en construcció i el caràcter irresolt,
imprevisible del disseny d’un edifici que espera la seva
obertura i posada en marxa. Així, es dóna inici a una sèrie
de proves, exploracions, testejos, escoltes; s’exercita
una receptivitat que necessita definir els seus materials
i posicions per tal de redefinir els cossos i les parets, la
seva arquitectura comú. Potser un intercanvi de rols.
“Es planteja una experiència en la qual les nostres veus
i cossos siguin les parets i defineixin els espais del futur
centre. En la seva naturalesa vibracional aquestes parets
són mòbils i es mouen amb altres vibracions que se
sumen a posteriori”.
Sobre aquest plantejament formulat per l’artista Marc
Vives, un grup inicialment format per deu persones va

dur a terme les primeres operacions al compàs de les
diverses jornades de construcció i demolició a EINA
Bosc, entre maig i setembre de 2021. El grup es va
consolidar i reduir a la vegada que anava sent interioritzat
per l’emplaçament. La seva recerca, performativa i
escultòrica, es va acabar reflectint en quelcom similar al
guió d’una cerimònia o una litúrgia sense culte.
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Emboscada #3
Julia Spínola
novembre 2021

Concebuda per l’artista Julia Spínola, aquesta
intervenció col·lectiva i site-specific pren com a punt
de partida una recerca material: entre escultura,
memòria i processos gràfics (específicament la
serigrafia, encara que només com a desembocadura).
La col·laboració amb les alumnes de 3r del Grau de
Disseny d’EINA, en el marc de l’assignatura Laboratoris
de Creació I dura tres mesos i coincideix amb diverses
fases de la construcció i rehabilitació de l’edifici
que alberga un temps més tard EINA Bosc. El grup
treballa per construir/reconstruir imatges a partir
d’elements trobats en diversos espais de l’edifici i els
seus voltants: cordes, fulles, cargols, claus, cables,
branques, trossos de murs, rosques o residus minerals.
Primer, les composicions es despleguen en l’espai,
prenent forma de dibuixos tridimensionals o
assemblatges efímers. Després són escanejades i
transferides al format bidimensional i a les dimensions
dels fotolits serigràfics utilitzats al taller d’EINA. Amb
l’ajuda d’Esther Aguilà, llavors mestra del taller de
gravat, el grup transfereix les 36 imatges directament
sobre les parets de l’edifici mitjançant la serigrafia
directa. El resultat és a la vegada un acte d’inscripció
i transferència, també un tatuatge arquitectònic i un
registre d’interacció amb l’entorn.

La realització de l’Emboscada#3 amb Julia Spínola no
serveix només per a acompanyar i marcar la temporalitat
d’una arquitectura en procés d’enrunament i edificació,
erosió i embenatge, investigant-ne la petjada als seus
nivells materials i simbòlics. És també un procés de
transferència entre EINA Barra de Ferro, que acollia fins
llavors els tallers serigràfics; EINA Sentmenat, on van
tenir lloc algunes de les sessions de treball; i l’espai
imminent d’EINA Bosc, on queda plasmat el procés. Així,
a partir d’una acció d’artesania, l’Emboscada #3 s’alia
amb la provisionalitat de la construcció per acollir-se a
la possibilitat de permanència d’un imaginari col·lectiu,
la producció coral d’un rastre i seguidament la seva
entrega a l’ecosistema.
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Emboscada #4
Sociedad 0
abril 2022

Sociedad 0 reflexiona sobre el viure-treballar en comú i la
gestió del menjar a partir del nou edifici d’EINA Bosc i les
configuracions possibles d’una cantina, despensa, cuina,
espai d’acció i partició col·lectiva. Entenent aquestes funcions
de manera fluida, entre processos significatius i materials,
s’imaginen circulacions i composicions transformables in situ.
Aquest procés, conduït per Sara Torres i Èlia Bagó de
Sociedad 0, involucra a estudiants de l’assignatura “Disseny
d’Espais de Treball” en una recerca que deriva en pràctica de
disseny i construcció i finalment en instal·lació permanent. Sota
la premissa inicial “funció anul·la possibilitat”, la cantina i la seva
extensió modular es projecten de maneres obertes i potencials,
mantenint la vigència d’un edifici en construcció, sempre
mal·leable per les seves futures usuàries. Així sorgeix un conjunt
de mòduls exteriors que s’uneixen formant una cosa similar
a un tangram, la versió asiàtica del joc del trencaclosques.
Sociedad 0 s’apropia d’una de les piràmides escalonades
de l’escultor i dissenyador Isamu Noguchi—molt presents en
diversos dels seus models d’espai de joc (playgrounds)— per
tal de redimensionar-la i transferir-la a fibra de vidre abans
d’ubicar-la al pati d’EINA Bosc. Aquesta acció esdevé una
manera de reflexionar sobre l’oposició entre l’arquitectura inútil
/ escultura útil. Les dinàmiques que possibilita aquest objecte,
múltiple i modular, plantegen un anar i venir entre la feina i el
repòs, eina i mobiliari, compartir i menjar; també entre interior i
exterior, alimentar-se i exposar-se.

Concebuda com a un taller més, la cantina-despensa de
Bosc i el seu tangram annexat i mòbil s’ofereixen com
un sistema que convida a l’autogestió i la co-creació
alimentàries, allunyant-se intencionadament d’una visió
comercial i assistida de l’alimentació fora de casa i
promovent un discurs alternatiu als serveis de vending,
delivery i/o restauració externalitzada. Així, es repensen
les eines i les estructures que permeten des d’escalfar un
tupper a cuinar un potatge en grup.
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El projecte de Sociedad 0 s’ha dut a terme amb la
complicitat del dissenyador i professor d’EINA Tomás
López i els artistes Jordi Colomer i Antoni Miralda.
Coincidint amb la inauguració oficial d’EINA Bosc,
el tangram de Sociedad 0 es presenta en un format
distès de conversa i pícnic amb les dissenyadores, que
comparteixen detalls sobre el seu procés de treball.

Emboscada #5
Pep Vidal
maig 2022

La cinquena intervenció del programa Emboscades
va a càrrec de l’artista, físic i matemàtic Pep Vidal.
Emplaçada a sobre de l’arbre que va ser talat per
construir l’edifici d’EINA Bosc, la intervenció compta
amb l’ajuda de l’Observatori Fabra, que facilita les dades
d’irradiància —quantitat de radiació solar incident per
unitat de superfície— dels últims vint anys de la vida
de l’arbre. Partint d’aquesta informació, i mitjançant una
instal·lació elèctrica a partir d’una bombeta col·locada
in situ i monitoritzada a distància per l’artista, s’emeten
la quantitat de lúmens diàris equivalents a la llum que
va rebre aquest individu ara absent durant cada dia de
la seva vida. La instal·lació funciona a partir de plaques
solars, les quals depenen de la irradiància actual; per
tant, les condicions meteorològiques interfereixen amb
la quantitat de llum que la bombeta és capaç d’emetre.
Així, s’ha iniciat una simulació lumínica que recorre una
vida passada a partir de les contingències climàtiques
actuals, i planteja una reflexió sobre les relacions
materials de l’emplaçament de l’arbre i el seu paper en la
memòria de l’edifici.
El projecte compta amb la participació d’alumni
d’EINA, l’estudiant de la UAB Carla Blanes, així com
amb la complicitat del meteoròleg Alfons Puertas
de l’Observatori Fabra, i l’enginyer Miguel Larrañeta,
que va poder simular la irradiància dels anys anteriors
mitjançant algoritmes numèrics.
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SYNX
juliol-octubre 2021
Sónar+D CCCB
MindSpaces

Eina Idea participa en el SónarCCCB amb un projecte
anomenat SYNX: una exposició-joc de realitat virtual
acompanyada d’un simposi. El projecte observa la vida
urbana contemporània com una coreografia irresolta de
dades sobre sensacions i moviments, posant en relleu
els reptes lligats a l’organització d’accions individuals o
reaccions col·lectives a partir de principis algorítmics. Els
ritmes socials — cinètics, visuals, sonors, emocionals—
i els accidents vinculats a la seva programabilitat es
revelen així com a punt de partida d’una reflexió sobre la
complexitat urbana en el nostre futur immediat.
L’exposició SYNX presenta art, arquitectura i narració
interactiva en una experiència de joc. Dóna a conèixer la
investigació de sis artistes contemporanis que van formar
part del programa de residència MindSpaces, una iniciativa
de S+T+ARTS i la Comisió Europea. SYNX presenta les
obres digitals de Haseeb Ahmed, Emmanuel Van der
Auwera, Sarah Derat x The Radicant x ExperiensS,
Emanuel Gollob, Joao Martinho Moura, Michael Sedbon,
i compta amb la col·laboració especial de Zaha Hadid
Architects. Les obres d’art i disseny especulatiu es mostren
en un entorn VR cocreat a Barcelona per un equip de
dissenyadors sota la direcció d’Eina Idea, i compta amb la
col·laboració d’estudiants i professores d’EINA i ESDi.
Durant el SónarCCCB, celebrat entre els dies 27 i 30
d’octubre del 2021, va ser possible accedir a l’experiència

de realitat virtual gràcies al suport tecnològic de Pico
Interactive. També es presenta una versió online de SYNX
accessible a través de la web i canals de comunicació tant
de Sónar com de MindSpaces i Eina Idea.
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Fusionant models de llars individuals, oficines, carrers,
control de multituds, jaciments arqueològics i galeries
d’art virtuals, les obres i l’arquitectura de l’exposició
analitzen el poder de les tecnologies que cerquen obtenir
dades experiencials de les habitants de les ciutats
actuals —usuàries i participants de la vida quotidiana
dins d’un embull de dispositius connectats. L’objectiu de
les tecnologies que s’exploren a SYNX, les quals van ser
també objecte de desenvolupament en el programa de
MindSpaces de S+T+ARTS, és l’observació d’interaccions
entre els entorns construïts i els seus ocupants, cercant
així incrementar l’adaptabilitat i la “responsivitat” de
cada espai. Com a arquitectura jugable, SYNX presenta
aquestes qüestions dins un marc de ficció en el qual les
tecnologies sensorials són autònomes i operen de forma
capritxosa, desafiant l’estabilitat i fiabilitat de les seves
pròpies dades. En l’escenografia embruixada de SYNX, una
llegenda tecnològica esdevé el fil conductor de la visita a
l’exposició en tant que exercici d’arqueologia distòpica.
L’exposició virtual s’acompanya també d’un simposi en
què artistes i dissenyadores de l’exposició intercanvien
idees amb figures notables de la ciència, l’urbanisme,
la investigació artística i de ficció al voltant dels temes
principals de SYNX, moderat per Béatrice de Gelder,
responsable del laboratori de neurologia de la Universitat
de Maastricht, i Manuel Cirauqui.
Participants convidades:

Elena Bartomeu, novel·lista i professora de disseny

especulatiu a EINA.
Lluís Nacenta, músic, teòric i director d’HANGAR (2018-2021).
Artur Garcia, responsable del grup de Computació Quàntica
al Barcelona Supercomputing Center.
Mel Slater, neurocientífic i expert en entorns virtuals de la UB

A Wounded Matrix
abril 2020-en curs
En col·laboració amb
.able Journal, Paris

Iniciat sota el títol de treball Recercar la recerca
i reanomenat “A Wounded Matrix. Speculative
Portraiture System for Critical Vectors in Current Artdriven 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, Erick
Beltran, John Menick, entre d’altres.
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Self-Assembly I:
Prem Krishnamurthy
setembre 2021
Workshop
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Dins del cabinet Self-Assembly, el polimàtic dissenyador
Prem Krishnamurthy condueix el primer programa de la
temporada 2021-22 d’Eina Idea. Aquest esdeveniment és
també una iteració inèdita del projecte d’autoexploració
multiformat titulat Structures (Describing a System in Real
Time). Operant com a índex, necessàriament incomplert, de
“tot el que sé que sé”, Structures utilitza la funció Etiquetes
de l’app de gestió de tasques Things com a contenidor
que organitza una enumeració oberta de temes, activitats,
resultats i referències de diferents disciplines.
Per a aquest esdeveniment públic, Eina Idea produeix una
nova versió impresa de Structures com a partitura per a una
trobada participativa. La conjuntura marca també l’inici d’un
diàleg amb la proposta artística, pedagògica i multicapa de
Prem al llarg de tot aquest any. El seu pensament original
i transdisciplinari empeny a desbloquejar els protocols de
la pràctica creativa diària, obrint-nos a la improvisació i als
obstacles de la reinvenció performativa.

Self-Assembly II:
Asier Mendizabal
novembre 2021
Workshop, conferència
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L’artista Asier Mendizabal presenta la seva conferència
‘Ex-Futuros’ oberta al públic general, servint com
a conclusió dell taller ‘Tècnica i simptomàtica’ que
Mendizabal imparteix en col·laboració amb el MURAD
(Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny d’EINAUAB). Abordant les temporalitats i materialitats del
pensament contemporani i concentrant-se en les seves
falles i paradoxes, la conferència s’ofereix com un diàleg
obert de l’artista amb els estudiants del taller, i pren com
a suport les peces gràfiques realitzades col·lectivament
durant la setmana.

META MATERIAL I DADES
2na edició maig 2022
Seminari MURAD / Casa Aymat,
Centre Grau-Garriga
(Aquest seminari es tornarà a
impartir durant el curs 2022-23)

La segona edició del seminari Meta Material i Dades es
duu a terme durant la primavera de 2022 al Centre GrauGarriga d’Art Tèxtil Contemporani, posant especial atenció
a les interseccions de la pràctica tèxtil, la computació i la
construcció virtual. El seminari compta amb la presència
in situ de la peça d’Aurèlia Muñoz Fragment de Palmera,
pertanyent a la col·lecció del centre. L’obra, instal·lada i
desinstal·lada a cada sessió per estudiants del taller, actua
com a testimoni material i personatge ritual durant els dies
del seminari.
Conduït per Manuel Cirauqui i Alexandre Viladrich, la
segona edició de Meta Material i Dades compta amb
les intervencions de les artistes Julia Varela, Sara Ramo,
Mariona Cañadas i Pedro Murúa, la curadora Silvia Ventosa
Muñoz, filla d’Aurèlia Muñoz, i l’antropòloga Ana Ramo.
D’aquesta manera, el seminari dóna lloc a reflexions
a la intersecció de pensament artístic, arquitectònic i
etnogràfic, així com a discursos que emergeixen des de
l’història de l’art i la filosofia. Les sessions es desenvolupen
a través de idees entorn el flux d’objectes i materials
en contexts de destrucció, producció, imaginació i
especulació, les relacions socioculturals encarnades en
la matèria, i els processos d’embolcall i nuament, desfeta i
reconstrucció i aprenentatge col·lectiu.
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La Imaginació Curatorial
2na edició primavera 2022
Postgrau EXPOSICIONS
(Aquest seminari es tornarà a
impartir durant el curs 2022-23)
La segona edició de La Imaginació Curatorial es
continua desenvolupant dins del marc del Postgrau
EXPOSICIONS: Curadoria, Disseny i Espais en la seva
segona edició de 2022.
Partint d’investigacions en els àmbits no només
curatorials, sinó també dins de la història de l’art, l’art i
l’arquitectura, i l’experiència i vicissituds en projectes tan
independents com institucionals, les ponents exposen
els seus discursos entorn a allò afectiu i subjectiu, la cura
local i la relació amb referents històrics i ecosistemes
internacionals, sempre en constant interrelació amb
els malestars socials i les urgències sociopolítiques
contemporànies.
Ponents convidades:

Gloria Moure, curadora i editora independent.
David Bestué, artista i curador.
Marta Ponsa, responsable de projectes artístics

i acció cultural, Jeu de Paume, Paris.
Carolina Grau, curadora independent.
Anna Manubens, directora, HANGAR, Barcelona.
En el marc del postgrau, que en la seva segona edició
comença a prendre forma de màster, Eina Idea ha
realitzat estades intensives al MACBA, àngels Barcelona
i The Green Parrot, on el grup d’estudiants ha pogut
visitar i conèixer el funcionament singular de cadascuna
d’aquestes organitzacions.
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Autoproducció: Antropofàgia
FoodCultura / Miralda
febrer-juny 2022
Assignatura Grau i exposició

culturals / artístiques, alhora identificant i possiblement
contrarestant les narratives capitalistes i colonials que
comporten la seva classificació, origen o ús. Es permet
a les alumnes presentar les seves propostes en una
varietat de formats com ara fotografia, àudio, vídeo,
material imprès o assemblatges dels objectes mateixos.

(Aquesta assignatura es tornarà a
impartir durant el curs 2022-23)

Desenvolupada per estudiants de tercer curs del grau de
disseny d’EINA, Autoproducció: Antropofàgia neix de la
col·laboració entre Eina Idea, Miralda i l’arxiu FoodCultura.
Les alumnes de l’assignatura d’Autoproducció del grau
d’EINA investiguen conceptual i materialment imaginaris
culturals i emocionals de l’alimentació, l’acte de menjar
i allò comestible, el devorar i ser devorat. Els rituals i
accions entorn a la ingestió, preparació i transformació
– les relacions ecosistèmiques i poders transitius de la
matèria comestible a través de discursos biològics, animals,
post-humanistes i decolonials – esdevenen nocions que
vehiculen processos d’especulació objectual.
Prenent com a referència inicial el Manifest Antropòfag
(1928) d’Oswald d’Andrade, el procés de treball parteix de
l’arxiu FoodCultura per estendre’s seguidament per la ciutat
—els supermercats de Chinatown de Badalona i el mercat
dels Encants— amb l’objectiu de crear constel·lacions
relacionals d’objectes. La cartografia i la taxonomia
serveixen per a investigar l’ontologia de l’arxiu, i de les
diverses narratives que el construeixen a partir de similituds
o continuïtats. Les alumnes exploren objectes de l’Arxiu
FoodCultura, posant-los en diàleg amb objectes de la seva
elecció i afegint-hi els seus imaginaris propis i referències
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Els resultats es presenten a EINA Bosc, culminant en
una exposició que va de la caixa d’arxiu a l’aliment de
supervivència, de la tectònica a la desmaterialització
del sabor passant per goles de personatges bestials
indeterminats que es masteguen a si mateixos i
agonitzen públicament. La mostra pivota sobre un
vídeo històric de Miralda, Milk, Coca Cola & Balut (1986),
al voltant del qual es presenten projectes de recerca
performativa, especulacions alimentàries i prototips
d’espècies i condiments impossibles. L’acte de menjar
el balut —ou d’ànec fertilitzat, comú a la dieta filipina—
és així un dels desencadenants de la celebració,
degustació i obertura del projecte.

Porosity
maig 2022
Simposi

Eina Idea i La Fundació Enric Miralles presenten Porosity,
un simposi amb presentacions de Caterina Miralles,
Rasheed Jalloul, Julia Spínola, Manuel Cirauqui i Mariona
Moranta, moderat per Jack Isles. Fomentant la pol·linització
creuada de pràctiques, generacions i llenguatges, Porosity
explora les nostres negociacions de la gravetat, les
maneres de surar i caure, les estratègies per a expandirse, dissoldre’s i convertir-se en molts. Reunint cossos,
imatges i veus, Porosity opera el pensament arquitectònic
com una plataforma fluida en la qual els objectes i les
agències poden emergir, permear i mutar. El simposi té
lloc dins del marc de la primera edició de MODEL. Festival
d’Arquitectures de Barcelona.
Com a part de la programació del festival, Eina Idea
participa també dins de El Protocol Barcelona, simposi
que actua com a manifest d’intencions amb objectius i
aspiracions de futur per a la ciutat de Barcelona. Eina Idea
forma part del panell d’Educació Pública, conformant una
programació incloent arquitectes, estudioses, urbanistes,
polítiques, sociòlogues i productores culturals per discutir
els mitjans i els mètodes amb els quals construïm,
pensem —i somniem— sobre les ciutats i allò urbà.
Les presentacions s’estructuren entorn a la idea de ReCreixement, pensant i a través d’aquells valors, estratègies i
idees que contrueixen les ciutats contemporànies.
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GASTHOF 2022
juliol 2022
Viatge, estada i activitats

Durant la setmana del 4-11 de juliol, Eina Idea va participar
en l’intercanvi de GASTHOF 2022, un esdeveniment
que va acollir a cents de joves artistes provinents de
nombroses escoles d’art i països com Alemanya, Suècia,
França, Estats Units, Suïssa, Líban, Puerto Rico, Ghana,
Holanda, Noruega, entre molts altres. El grup format per
alumni i estudiants d’EINA, totes col·laboradores d’Eina
Idea en projectes recents, acompanyades per Manuel
Cirauqui, van compartir els seus processos de treball,
interessos en recerca en art i disseny, curiositats i cures.
Organitzat per Städelschule, l’esdeveniment va generar
conferències, tallers, projeccions, performances, dansa,
concerts, artesania tradicional, desfilades de moda, visites
a exposicions a Frankfurt i Documenta 15, i tallers de
cuina comunitària on totes les assistents van convergir
en reflexions sobre la comunitat, el valor i la singularitat
de la pràctica artística i la creació processual. Per primera
vegada, es van poder becar a recent graduades dels
diversos programes d’EINA per assistir i viure de primera
mà l’edició més recent de la Documenta de Kassel.
A més d’Eina Idea, van prendre part a l’esdeveniment
les universitats i escoles d’art internacionals següents:
Akademie der Bildenden Künste Viena, Àustria; Akademija
za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, Eslovènia;
Beaux-Arts Paris, França; Center for Contemporary Arts

Afganistan, CCAA in Exile; Det Kongelige Danske
Kunstakademi, Dinamarca; Kungliga Konsthögskolan,
Sweden; ENSAPC CY Cergy Paris Université, France;
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, Suïssa;
Hochschule für Bildende Künste Hamburg, Alemanya;
IUAV–Università luav di Venezia, Itàlia; Konsthögskolan i
Malmö, Suècia; Kunsthøgskolen i Oslo, Noruega; Kwame
Nkrumah University of Science and Technology, Ghana;
Nordland kunst- og filmhøgskole Lofoten, Noruega;
Propaganda, Tblisi, Geòrgia.
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Professores, acadèmiques, curadores, filòsofes i artistes
d’enorme prestigi van acompanyar els seus grups i van
generar activitats, d’entre els quals van formar part Assad
Raza, Jalal Toufic, Nikita Dhawan, Haegue Yang, Simon
Denny, Rirkrit Tiravanija, Tobias Rehberger, Molly Nesbit,
Hans Ulrich Obrist, Lisette Lagnado, Ana Teixeira Pinto,
Emanuele Coccia, Hassan Khan, Maj Hasager, Joachim
Koester, Tomàs Saraceno, Jorge I. González Santos,
Geòrgia Sagri, Bojan Šarčević, Mélanie Bouteloup, Cyprien
Gaillard, Lika Lekishvili, Žiga Kariž, Hassan Fazili, Rahraw
Omarzad, Akram Zaatari, Johanna Gustafsson Fürst,
Stefanie Heraeus i Daniel Birnbaum.

HOW(EVER)
octubre 2022
Simposi
Eina Idea, juntament amb Portikus Frankfurt i Städelschule
organitza HOW(EVER) Radical Objects, un simposi entorn
a les pràctiques artístiques del llibre que tindrà lloc entre el
19 i 23 d’octubre de 2022 coincidint amb la Fira del Llibre
de Frankfurt i el focus en Espanya com a país d’honor. El
simposi es desenvolupa dins del marc de HOW(EVER),
una exposició i programa públic d’una setmana de durada
dins de l’espai expositiu de Portikus, focalitzat en les
pràctiques editorials artístiques que repensen les maneres
de relacionar-se amb la contemporaneïtat del llibre, servint
com a plataforma de trobada i discussió per a artistes,
dissenyadores, editores i productores de tot el món. El
títol de l’esdeveniment s’inspira en la revista epònima de
la poeta Kathleen Fraser, que publicava entre 1983-91
textos innovadors, però sovint invisibilitats, d’escriptores,
artistes i poetes dones. Així, HOW(EVER) connecta diverses
escenes editorials posant especial atenció a pràctiques
dels contextos alemanys i hispanoparlants. L’exposició
acollirà a diferents agents en una escenografia expositiva
comissariada especialment per a l’ocasió, desenvolupada
per MAIO Architects.
En aquest context, HOW(EVER) Radical Objects serà una
trobada amb figures rellevants en les pràctiques artístiques,
curatoriales, de disseny i producció del llibre per a interrogar
les consistències tangibles i intangibles, visuals, textuals i
texturals dels llibres d’artista. És vital repensar les maneres
de producció i distribució i les ecologies del llibre a
través de la seva sostenibilitat material, cultural i política, i
reflexionar sobre les autosuficiències i interdependències
entre l’economia artística i l’editorial. A través del format de

conferències i taules rodones, el simposi explorarà com
les diferents agències curatorials, editorials i artístiques
reivindiquen el llibre com a suport per a l’experimentació,
documentació o afirmació.
Ponents convidades inclouen Thomas Bayrle, Carlos
Copertone, Dora García, Judith Hopf, Stefan Marx, María
Mur Dean, Yvette Mutumba & Mearg Negusse, Nathalie
Du Pasquier, Slavs And Tatars, Mélanie Scarciglia, Ariadna
Serrahima, Marta Vega, Jan Wenzel i Río Paraná.
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VARIANTZ/S/X/N
novembre 2022
Publicació
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Eina Idea prepara la publicació de VARIANTZ/S/X/N
com a manifest retroactiu i actualització dels discursos
que van marcar el seu inici pre-pandèmic. En una
situació que ara podem qualificar més aviat com a
sindèmica, només les dimensions poètica i simpatètica
de cada acció seran capaces de demostrar el seu valor
dins d’un futur que, urgentment, ja està passant. L’art
i el disseny no són esferes laterals de contemplació,
desviament, i luxe; sinó òrgans essencials i radicals
per a la producció de immunitats socials. Aprendre se
sent vital, més que mai, a mesura que totes nosaltres
requerim nivells més alts d’inventiva, transformabilitat,
alegria, i solidaritat per tal de viure i incrementar les
possibilitats de la vida a la Terra. En circumstàncies
actuals, però, metodologies que són genuïnament
experimentals i que especulen seriosament només fan
que sufocar sota l’imperatiu d’un impacte quantificable
i efecte garantit. Alternativament, necessiten operar
segons un principi que podem anomenar l’infuturable.

Agents i col·laboradores directament involucrades
en la programació 2020-2022 d’Eina Idea:

Liberty Adrien
Sergi Aguilar
Haseeb Ahmed
Emilio Álvarez
David Bestué
Carla Blanes
María Bolaños
Carina Bukuts
Miquel Cardiel
Mariona Cañadas
Jordi Colomer
Victor Costales
Silvia Dauder
Marianna de Nadal
Mónica de la Torre
Sarah Derat
Ignasi Duarte
Dorothée Dupuis
Cem Eskinazi
Gaika
Artur Garcia
Enric Garrido
Emanuel Gollob

Asunción Gordo Molinos
Carolina Grau
Montse Guillén
Jack Isles
Rasheed Jalloul
Patrick Killoran
Prem Krishnamurthy
Agnieska Kurant
Miguel Larrañeta
Tomás López
Aimé Iglesias Lukin
Inés López-Quesada
MAIO Architects
Anna Manubens
Desirée Martínez
Asier Mendizabal
John Menick
Antoni Miralda
Caterina Miralles
Joao Moura Martinho
Mariona Moranta
Gloria Moure
Pedro Murúa

Lluís Nacenta
Sara Nadal-Melsió
Andrea Rdrguez. Novoa
Silvia Ortiz
Mariana Pestana
Paloma Polo
Marta Ponsa
Alfons Puertas
Blanca Pujals
Sara Ramo
Ana Ramo
Yasmil Raymond
Dani Rubio
Flor Salatino
Michael Sedbon
Guillem Serrahima
Toban Shablyn
Amie Siegel
Mel Slater
Emily Smith
Sociedad 0
Julia Spínola
Andrea Valdés

Emmanuel van der Awera
Julia Varela
Silvia Ventosa Muñoz
Pep Vidal
Gemma Villegas
Marc Vives

Membres del Professorat d’EINA que han col·laborat
en l’activitat d’Eina Idea fins a avui:

Institucions col·laboradores
i partners 2020-2022:

Anna Alcubierre
Elena Bartomeu
Judit Colomer
Sara Coscarelli
Tània Costa
Enric Garrido
Pilar Gorriz
Tomás López
Enric Mas
Jo Milne
Claudio Molina
Raúl Oliva
Octavi Rofes
Mar Saiz
Raffaele Sarcina
Dolors Soriano

àngels Barcelona
BAR Project
BIST
Editorial Caniche
Fundación Carasso
Consonni
Disseny Hub
Fundació Enric Miralles
ESDi
FoodCultura
Centre Grau-Garriga
IF Publications
Teatre Lliure
Maastricht University
MACBA
Istituto Marangoni
Maryland Institute
College of Art
MindSpaces
Festival Model
Observatori Fabra
Portikus Frankfurt
Royal Institute of Art
Stockholm

*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.

Sónar+D
Städelschule
S+T+ARTS
The Green Parrot
Zaha Hadid Architects

Canals de comunicació
durant el curs 2021-2022:

Web				

2.389 visites

Instagram 		
881 seguidors
					
16.272 abast
			
3.137 reproduccions
Telegram		
		
			
Twitter 				

93 seguidors
11.053 abast

Facebook

3.381 abast

Linkedin				

4.010 abast

Youtube		

2.152 reproduccions
+51 impactes en
mitjans de comunicació
digital durant l’últm any

