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Nom projecte: Això és un només una minipimer?
Escola: BAU
Curs: 3r
Autors projecte: Lola Bertran, Martina Gatnau, Carolina Martín i Èlia Medina

Exposición temporal
que presenta las
piezas en su contexto
real, poniendo el foco
en las personas y su
convivencia con los
objetos diseñados.
Intervención en clave
Papanek en la exposición
Dissenyes o Treballes?

Nom projecte: Diseño en el mundo real
Escola: Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
Curs: 2019-2020
Autors projecte: Laura Anglès, Mercè Lledós, Laia Ochoa, Sílvia Vallhonrat

DISEÑADOR

30/10/19
02/02/20
Museu del
Diseny de
Barcelona

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent
Data: Gener / Març 2020
Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent

Data: Gener / Març
2020

Exposició Permanent
Data: Gener / Març 2020
Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent
Data: Gener / Març 2020
Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent
Data: Gener / Març 2020
Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent

Data: Gener / Març 2020

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent

Data: Gener / Març 2020

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Exposició Permanent

Data: Gener / Març 2020

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Entrada Gratuïta

Data: Gener / Març 2020

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Data: Gener / Març 2020

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Exposició Permanent

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

Entrada Gratuïta
Preu:
0€

Data: Gener / Març 2020

Exposició Permanent

*Descárgate ya la app
para descubrir una
nueva forma de recorrer este museo.

La audioguía*
de Papanek.
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¿Hola?
Soy PapaNek y me acabo de despertar en un mundo sin
sentido... ¡TODO TENDRÍA QUE SER DIFERENTE! Como no
se me escuchó en su momento, ahora se me va a oír.
Os guste o no, voy a analizar los objetos de diseño de las
últimas décadas para criticarlos y abriros los ojos.

Perdona, pero me siento
un poco ignorado en esta
exposición.
Creo que necesitáis un pequeño empujón! Así que voy a
introducirme en la exposición de “Del món al Museu” para
que podáis ver con mis ojos los objetos que nos rodean en
el día a día.
Atrévete a criticar lo ya establecido!

Nom projecte: Redissenya
Escola: BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
Curs: Tercer de Grau de Disseny Gràfic i COmunicació Visual
Autors projecte: Gerard Albajar, Fran Bueno i Joan Gonyalons

Nom projecte: Redissenya
Escola: BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
Curs: Tercer de Grau de Disseny Gràfic i COmunicació Visual
Autors projecte: Gerard Albajar, Fran Bueno i Joan Gonyalons

“Hi ha professions que són més nocives que el disseny industrial, però molt poques…
Ja va sent hora que desaparegui el disseny industrial tal com el coneixem actualment.”
Així començava Victor Papanek “Disseny pel món real”. Un cop llegit això ens preguntem: És disseny pel món real
el que trobem a “Del món al museu”? Què pensaria Papanek d’una exposició sota aquest títol? Per transmetre el seu
pensament decidim tapar totes les peces exposades a la primera planta del HUB i anul·lar tots els textos de la sala. Proposem, doncs, una experiència inmersiva que va més enllà d’allò visual ja que el discurs del teòric Victor Papanek sonarà
en bucle i en tres idiomes diferents. Un full de sala acompanyarà la intervenció per a major comprensió del públic.

TODO SERÁ

BASURA
¿QUÉ FUTURO TENDRÁN ESTOS OBJETOS?

FONT VELLA
BOTELLA

VARIUS
BANCADA

PEDRERA
CADI

FREEDOM
TABURETE

BICICLETA
ALFOMBRA

JUNGLA
FRASCO

Nom projecte: Todo será basura
Escola: BAU
Curs: 3r GT
Autors projecte: Laura Garcés, Alba Soto, Victoria Perea, Marina Bachs.

AVUI, QUÈ INTUEIXES?

Veure i observar no és el mateix, les dues accions es poden
realitzar de manera independent. Un cec pot veure igual o més que la persona que té visió
Cegueses, 1997. Museu d’Art de Girona

Així doncs, el projecte tracta de donar visibilitat a
la manera de percebre i aprendre dels invidents,
fent que l’usuari treballi la imaginació i el camp
de visió d’una manera intuïtiva, partint de
l’experiència. Com també donar la possibilitat de
gaudir de l’experiència no només a un col·lectiu
en concret.

Binaria, 2004 - Jordi Badia / Otto Canalda
Fruco, 1968 - André Ricard
Malla, 1999 - Curro Claret
Vaho Trashion Baggae model Tokio, 1999
- Vaho Works SL (Patricio Abreu/Luca Leonard)
H2O Chair, 1999 - Martí Guixé
Cada cub estarà format per tots els materials que
fan l’obra representada, i acompanyat d’una
audioguia; que narrarà l’ordre de muntatge de la
peça, i relatarà quan s’interactuï amb el cub.
El recorregut de l’exposició estarà indicat amb un
intinerari peatonal accessible per als invidents.
Al segon espai s’hi podrà entrar pels tres
accesos, ja que la intenció és que l’usuari es vagi
trobant les obres senyalades a través que va
passejant l’exposició. Els plafons de la descripció
d’aquestes cinc estaran duplicats amb
el llenguatge del braille i amb un fons identificatiu
de color taronja.

Espai 1

Accés
espai 2

Accés
espai 2

Accés
espai 2

and integration. Juhani Pallasma, 1996. The eyes of the skin. El tacte és el mode sensorial que integra la nostra experiència del món amb la de nosaltres mateixos.

La proposta inclou aquests dos sentits. A partir
del tacte; es poden transmetre sensacions,
textures, pesos i temperatures. Mentre que a través de l’oïda, es rebrà informació útil
per a reconstruir la peça mentalment.
Privar de visió als usuaris farà que aquests siguin
més ignorants, ja que no podran corroborar
a través de la vista que els pareix allò que veuen,
i el farà més intuïtiu.

Es proposa una senyalètica per a la zona de la
sala de producte, dividida en dos espais.
El primer; es troba a l’entrada de la sala, on hi
ha un mur que uneix els accesos de l’exposició.
Aquí s’ubicaran cinc cubs,
corresponents a les cinc obres escollides.

Plànol de l’accès a la Sala
de Producte

sense of the viewing point of the central perspective, but as the very locus of reference, memory, imagination

Touch is the sensory mode that integrates our experience of the world with that of ourselves.

Des del llarg de la història i la filosofia s’ha plantejat un món dividit en dos: món intel·ligible i món
dels sentits. L’últim compta amb: el tacte,
la vista, l’olfacte, l’oïda i el gust. Per als vidents,
el primordial n’és la vista, mentre que per
als invidents n’és el tacte. El tacte compta amb
una infraconsciència (ignorància, món instintiu),
deguda l’immediatesa sensorial.
L’oïda, plena de connotacions, fa referència a un
passat temporal, que transmet coneixements o
interaccions.

el melic del meu món, no en el sentit del punt de vista de la perspectiva central, sinó com el mateix lloc de referència, memòria, imaginació i integració.

Fins i tot les percepcions visuals es fusionen i s’integren en el continu hàptic del jo; el meu cos recorda qui sóc i on em situo al món. El meu cos és realment

my body remembers who I am and where I am located in the world. My body is truly the navel of my world, not in the

Even visual perceptions are fused and integrated into the haptic continuum of the self;

Nom projecte: Avui, què intueixes?
Escola: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Curs: 2n - Cultura del Disseny
Autors projecte: Nela Domenech

OBSERVANT
L’OBJECTE
COMPOST
Qualsevol objecte, pel simple fet d’ocupar una posició en el
que anomenem espai físic, és a dir, existir, esdevé actor en
la comunicació que establim amb el nostre entorn o en les
relacions que es creen entre elements d’un pla existencial.
És per això que adherint-se a les idees de Graham Harman
i les del realisme especulatiu s’han interpretat l’objecte com a
element compost dins de les nostres capacitats cognoscibles.

OBJECTE
DISSENYAT

Disseny Social
Transition Design
O.O.O (Ontologia
Orientada a Objectes)
Decreixement
Performativitat
Wicked Problems
Terry Irwin
Victor Papanek
Ezio Manzini
Graham Harman
Forma
Tangible

Performativitat

QUALITATS
SENSUALS
Comunicació

Objecte Sensual
Objecte Real

Partint d’aquí s’ha estructurat un sistema de senyalètica que es
basa en la contraposició frontal i de caràcter poètic-narratiu de
dos objectes de disseny. El primer és l’objecte expositiu situat
en les peanyes del museu (forma tangible), el qual escenifica de
forma estàtica i hieràtica les qualitats físiques d’aquest, la forma
tangible obté dues qualitats que són la capacitat performativa
de ser part actuant o receptora d’una acció i la capacitat
de comunicar o també estimular certes idees a través de la
pròpia visió d’aquest. Però per comprendre realment l’objecte
cal la fusió d’aquestes dues qualitats, és aquí on apareix la
tensio narrativa del format expositiu. Per fusionar les capacitats
performatives i comunicatives de les idees que hi ha rere
el disseny formalitzat, proposo afegir un segon objecte que
és continent de les idees d’aquest (idea). Aquest està situat
frontalment davant del primer, sota la peanya, i pot ser utilitzat.
D’aquesta forma les idees inherents a l’objecte són percebudes
de forma sensible per l’usuari: Algú que per exemple, utilitzi la
Cadira Aneto, podrà percebre que la seva altura és menor a
l’estàndard i per tant, serà sensible a les intencions de Santiago
Pey d’establir un procés de normalització ergonòmica basat
en estudis sobre la inflexió lumbar de l’ergònom suec Bengt
Akerblom, idea social i innovadora en el seu context cultural i
històric, i clarament “Papanek”. Amb aquest dispositiu es pretén
establir una senyalètica interactiva que dialoga amb l’usuari i
l’objecte a través de la performativitat de l’acció i cerca els límits
pedagògics i narratius del museu.

OBJECTE
INTENCIONAL

QUALITATS
APLICADES

Idea

Objecte Real

Objecte Sensual

Tensió reflexiva-pedagògica
generada pel dispositiu senyalètic

Els objectes seleccionats, mencionats en la part inferior, han
estat analitzats sota una línia argumental basada en idees com
quina era la seva capacitat performativa, és a dir, la capacitat
simbòlica-narrativa de la seva usabilitat, l’afinitat d’aquesta
a les idees de decreixement sostenible i la filosofia pròpia
del transition design, que defensa un disseny que condueixi
i estimuli a la re-estructuració de les formes d’organització
i pensament de l’ésser humà per solucionar problemes
complexos. Aquesta forma de pensament ha estat entesa com
una continuació moderna dels ideals de Victor Papanek o altres
dissenyadors afins com Ezio Manzini. Per això s’ha i creat un
recorregut que mostra les incidències en el disseny Català més
proper, d’idees que tinguessin la capacitat d’estimular o ser
precursores de formes de dissenyar que conduïssin la societat
cap a una deriva de pensament més empàtica i sostenible.

Tangible

Idea

Idea

Tangible
Tangible Idea

Recorregut

Nom projecte: Observant l’Objecte Compost
Escola: EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Curs: Segon - Cultura del Disseny
Autors projecte: Josep Rojas Capell

Direcció frontal de l’objecte

Reflexión atemporal y antiutilitarista *
como alternativa al copy&paste**
¿Cómo?

¿Qué?
La búsqueda de conocimiento constante dentro de cualquier tipo de
exposición genera una necesidad incansable de Copy&Paste sin llegar
a desarrollar un conocimiento pleno de las piezas expuestas, además
de un sobreesfuerzo temporal que normalmente no disponemos.
A partir de un hilo conductor, se genera un nuevo punto de vista en el
método de aprendizaje, que podrá obtenerse DURANTE el camino
entre cada obra mediante una “perdida de tiempo” constante. En el
desplazamiento por gran parte del museo, el público, ahora activo y no
pasivo, conocerá las ventajas y límites en el acceso de cada espacio.
Y entonces, cuando no puedan acceder, ¿esperarán o se plantearán una
alternativa a su visita?
*Antiutilitarismo: Se basa en un vínculo social e
intercambio de conocimiento, sin tener en
cuenta el egoísmo y el sentimiento individualista
y de autosatisfacción. Defiende un proyecto político recíproco y cooperativo. Romano, O. (2015).
Antiutilitarismo. En G. d. (eds.), Decrecimiento.
Vocabulario para una nueva era. (págs. 63-67).
México: Icaria Antrazyt.

Una cuerda de dos centímetros de
diámetro de color naranja, haciendo
énfasis de forma visual a la relación
de las obras Papanek y las correspondientes dentro del museo, hacen del
recorrido una experiencia.
Este pasará por distintas
zonas del museo, entre ellas: las
exposiciones permanentes de diseño
de producto y diseño gráfico, la
biblioteca El Clot-Josep Benet , el
archivo dentro del centro de documentación y la colección del museo.

Paseo por la Planta 4:

Dissenyes o traballes?
La nova comunicació visual.
1980-2003

**Copy&Paste: Expresión que se podría atribuir al
momento en el que un visitante absorbe y copia
la mayor información en un mínimo tiempo posible [tour express], para después pegarla en una
conversación sin procesar la pieza ni entender las
cartelas/hojas de sala al completo.

- III -

Nombre: Rebotijo
Autor: Martín Azúa
Lugar: Del món al museu. Disseny de

producte, patrimonio cultural

Planta: Planta 1
Accesibilidad: De martes a domingo;
de 10 a 20h
Tiempo de espera “perdido”:
Entre cinco y diez minutos.
Precio:
-Entrada general: 6€
-Entrada reducida: 4€
-Domingos a la tarde: Gratuito

- II Nombre: Dibujo de colección de
muebles especiales, entre otras piezas.
Autor: Carles Riart
Lugar: Archivo dentro del Centre de

documentació.

Planta: Planta -1
Accesibilidad: Lunes y Miércoles de 10
a 20h; Jueves de 15 a 20h;
viernes de 10 a 15h.
Tiempo de espera “perdido”:
Entre una y dos horas.
Con permiso previo
Precio:
Gratuito

-I-

Nombre: Banco Por el amor de Dios!
Autor: Curro Claret
Lugar: Del món al museu. Disseny de

- IV Nombre: Diseñar para el mundo real:
ecología humana para el cambio social.
Autor: Víctor Papanek
Lugar: Biblioteca El Clot- Josep Benet
Planta: Planta B
Accesibilidad:
- Mañanas: martes, miércoles, viernes y
sábados de 10 a 14h
-Tardes: de lunes a viernes
de 16 a 20:30h
Tiempo de espera “perdido”:
Entre dos semanas a un mes.
Con bastante demanda.
Precio:
Gratuito

producte, patrimonio cultural

Planta: Planta 1
Accesibilidad: De martes a domingo;
de 10 a 20h
Tiempo de espera “perdido”:
Entre cinco y diez minutos
Precio:
-Entrada general: 6€
-Entrada reducida: 4€
-Domingos tarde: Gratuito

COMIENZA EL JUEGO
Sigue las instrucciones

Durante su visita a un museo:
El 77% del público desearía recibir la
ayuda de un cicerone o de un amigo.
El 67% querría que la visita estuviera
orientada con flechas.

-VNombre: Lámpara Shoelaces.
Autor: Curro Claret
Lugar: Col·lecció del museu
Planta: Planta -1 (8.6)
Accesibilidad:
Con permiso previo
Visita guiada una vez al año
Tiempo de espera “perdido”:
Entre dos semanas a un mes.
Con bastante demanda.
Precio:
Gratuito

Y el 89% que las obras estuvieran
acompañadas por paneles explicativos.
Bourdieu, P. (2003) El amor al arte.
Los museos europeos y su púbico
(pág. 91) Barcelona: Paidós.

Nom projecte: Reflexión atemporal y antiutilitarista* como alternativa al copy&paste**
Escola: EINA - Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB)
Curs: Máster oficial en Investigación en arte y diseño / Colaboración con: Cultura del diseño, 2º del Grado de Diseño
Autora projecte: Fayna Nieves Ramos

