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El programa de les Jornades de Síntesi està ple d'arquitectes referents tant de casa
nostra com internacionals. Seran cinc dies intensos de taules rodones, debats i
conferències, resultat de sis mesos de procés participatiu. Aquestes conferències es
faran de la mà d'arquitectes de prestigi, com Lucy Bullivant i Will Alsop, que parlaran del
disseny urbà i el planejament com a pràctiques flexibles en relació a les polítiques
municipals contemporànies, o Eva Franch i Beatriz Colomina.

Lucy Bullivant és doctora arquitecta i assessora en la investigació de ?processos de
disseny urbà i sinergies innovadores, coneguda pels seus articles sobre arquitectura a
The Gardian. El 2010 és nomenada membre honorari del Royal Institute of British
Architects, des de 1987 col·labora amb els principals museus, galeries, institucions
culturals, editorials, mitjans de comunicació i entitats internacionals com a comissària,
crítica i/o escriptora especialitzada en arquitectura. Bullivant defineix i exemplifica les
noves prioritats de l'urbanisme contemporani: la igualtat social dels ciutadans, la
diversificació dels usos de la terra, la necessitat de reinventar la infraestructura de
transport i la consecució de resultats ecològicament avançats. Bullivant parlarà dimecres
23 en la jornada dedicada als objectes sobre els quals opera l'arquitectura, com
l'habitatge, la ciutat, el paisatge i el territori.
Dijous 24 serà el torn d'Eva Franch, que participarà en la Jornada de si?ntesi sobre el
compromi?s de servei dels arquitectes amb la societat, els valors culturals que aporta
l'arquitectura i la cerca per a una civilitzacio? me?s sostenible i equitativa. Franch és
arquitecta, curadora i conferenciant, directora de la Storefront for Art and ?Architecture de
Nova York. Radicada en aquesta ciutat, la seva pràctica professional es caracteritza per
posar en relació les formes experimentals de l'art, el disseny i l'arquitectura. Polifacètica,
creativa i investigadora nata, ha comissariat projectes internacionals i rebut nombrosos
premis i beques. La seva obra ha estat exposada internacionalment en el FAD de
Barcelona, la Biennal d'Arquitectura de Venècia, el Vitra Design Museum o la Biennal
d'Arquitectura Shenzhen, entre altres. Guanyadora del premi Suzanne Kolarik
Underwood, el premi FAD per a arquitectes emergents, el seu alt rendiment acadèmic i
professional ha estat reconegut amb nombrosos premis i beques com l'Howard Crosby
Butler Travelling Fellowship (2006) o La Caixa (2005-2007). Després de la seva
graduació en Priceton Franch va impartir classes a la Universitat de Buffalo, Nova York
com la Peter Reyner Banham Fellow (2007-08) i a la Universitat de Rice, Houston (20082010) com a directora de l'estudi de Projecte Fi de Carrera del programa de Master. El
treball d'Eva Franch ha estat exposat al Centre d'Arquitectura de Nova York, en l'Institut
Coreà d'Arquitectes en Daegu, FAD Barcelona, NAI Rotterdam, la biennal d'Arquitectura
de Shenzen, la Biennal de Venècia, etc. Ha estat membre de l'Acadèmia Schloss
Solitude, en Houston, Texas (2009-2011) i ha dictat seminaris i cursos com Ecologies of
Excess, Atmospheres of utopia, Performing Representations, Utopia as Doubt, On
Banality-On Metaphor, CityThemeCity o Syn-City: a political sensorium.
El torn de Beatriz Colomina serà el divendres 25. Colomina participarà en la jornada de
colenda del congrés. Colomina és doctora arquitecta, historiadora i teòrica especialitzada
en la relació entre arquitectura, els usuaris i els medis i professora a la Princeton
University, reconeguda internacionalment per les seves publicacions que relacionen
l'arquitectura i els mitjans de comunicació massius. Va començar fent classes en
Princeton en 1988, on és Directora Fundadora del Programa en Mitjans i Modernitat,
programa de postgrau que promou l'estudi interdisciplinari de les formes de cultura que
van aconseguir la fama al segle passat estudiant les diferents interaccions entre cultura i
tecnologia. Les temàtiques abordades en els seus llibres vinculen l'arquitectura amb
altres conceptes com la privadesa i la publicitat. Entre ells destaquen títols com Privacy
and Publicity: Modern Architecture as Mass media (Cambridge : MIT Press, 1994);
Sexuality and Space (New York: Princeton Architectural Press, 1992); Cold War Hot
Houses: Inventing Postwar Culture from Cockpit to Playboy, co-editat al costat de

AnnMarie Brennan i Jeannie Kim (New York: Princeton Architectural Press, 2004); i La
Domesticidad en Guerra (Barcelona: ACTAR and MIT Press, 2007). Entre els anys 2006 i
2007 va ser curadora, al costat d'un grup d'estudiants de Princeton, de l'exposició "Clip /
Stamp / Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X - 197X" en el Storefront
for Art and Architecture a Nova York i el Centre Canadenc d'Arquitectura (CCA) a Montreal.
A les jornades de síntesi, que se celebraran del 21 al 25 de novembre, també participaran
altres arquitectes de prestigi internacional, com Carles Ferrater, Josep-Lluís Mateo i Juan
Herreros [1]. Carles Ferrater ho farà dimarts 22 a la taula que analitzarà els nous àmbits
d'actuació i les eines i processos utilitzats, com el marc normatiu i jurídic des del qual es
treballa. Ferrater és doctor arquitecte i catedràtic de Projectes Arquitectònics a l'ETSAB i
soci fundador de l'Office of Architecture in Barcelona (OAB).
Josep-Lluís Mateo participarà en la jornada de dijous 24, que es dedica al compromís de
servei dels arquitectes amb la societat, els valors culturals que aporta l'arquitectura i la
cerca per una civilització més sostenible i equitativa. Mateo parlarà del treball de
l'arquitecte pel bé comú i la difusió del valor de l'arquitectura a través dels medis i la
societat. Josep Lluís Mateo, és doctor arquitecte i fundador de mateoarquitectura,
professor de la ETHZ des del 2002 i autor d'una gran varietat de publicacions. Mateo va
estudiar a l'EYSAB, on és professor des de 1984.
Juan Herreros participarà divendres 25 en el debat que girarà al voltant de l'interès
general de l'arquitectura i els seus valors per millorar les ciutats, el territori i la vida de les
persones. Herreros és doctor arquitecte i catedràtic de projectes a la ETSAM, professor a
la GSAPP de Columbia University a Nova York i soci fundador de Estudio Herreros.
Source URL: http://congresarquitectura2016.org/ca/content/lucy-bullivant-eva-franch-i-beatrizcolomina-participaran-en-les-jornades-de-s%C3%ADntesi
Links
[1] http://congresarquitectura2016.org/ca/content/carles-ferrater-josep-llu%C3%ADs-mateo-i-juanherreros-ponents-de-les-jornades-de-s%C3%ADntesi

