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Reflexions de futur (i present)
EL MUSEU DEL DISSENY ANALITZA L’IMPACTE DEL DISSENY A LA MOSTRA DESIGN DOES
L. ANTUNEZ
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ABELLES AL CARRER
Espais com els jardins de
Laribal, a Montjuïc, la plaça
de les Glòries, el cementiri
del Poblenou, el convent
de Sant Agustí i el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
acullen la segona part de la
mostra Beehave, que podeu
visitar a la Fundació Joan
Miró. En aquest cas, s’han
repartit quinze intervencions
per Barcelona d’artistes com
Joan Benàssar, Luis Bisbe,
Alfonso Borragán, Vadim de
Grainville & Marcos Lutyens,
Joana Cera i Gemma Draper,
que volen apropar a la
ciutadania el debat sobre la
convivència entre humans i
abelles a les ciutats.
BEEHAVE. DIVERSOS ESPAIS DE
BARCELONA. DATA: FINS AL 17/6.
CONSULTEU ESPAIS I HORARIS.
PREU: GRATUÏT. • Fmirobcn.org

Membrana biodegradable per encapsular aigua i altres líquids, dissenyada per Skipping Rocks Lab. FOTO: K. FAWSSETT

Màxima interactivitat
Comissariada per Elisava i
el potent col·lectiu barceloní
Domestic Data Streamers,
la mostra s’estructura a partir de quinze preguntes que
intenten donar respostes a
través de quinze instal·lacions realitzades per dissenyadors locals i internacionals.
Armats amb el vostre Doer
Pass, un sistema de recollida i visualització de dades
en temps real, interactuareu

amb elles i compartireu les
vostres opinions.
Creieu que podem viure
sense plàstic? Potser, si us
fixeu en el projecte ooho!,
una membrana comestible
i biodegradable que permet
emmagatzemar aigua, creada pels britànics Skipping
Rocks Lab, us adonareu que
necessitem erradicar el malbaratament de certs materials no renovables.

Sabem realment d’on venen
les coses? Potser, si descobriu
el projecte Pig 05049, de l’holandès Christien Meindertsma, veureu que les diferents
parts d’un porc poden ser utilitzades per crear fins a 185
productes: paper fotogràfic,
cigarretes, piruletes, etc.
Qui creieu que controla a
qui? A la instal·lació Follow
de Dani Armengol reflexionareu sobre si el comporta-

ment humà pot ser dissenyat. I així fins a quinze.
Un consell: visiteu l’exposició ben d’hora i sense aglomeracions; només així en
gaudireu de veritat.
DESIGN DOES
PL. DE LES GLÒRIES CATALANES, 37.
BARCELONA. FINS AL 13/5. DE DT. A
DG., DE 10 A 20H. PREU: GRATUÏT.
• Museudeldisseny.barcelona.cat
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Un insecte que crea debats.

Un robot assassí segueix els
teus moviments, t’apunta i
et posa en el seu punt de mira. Inquieta molt i et fa reflexionar sobre la pregunta:
hem d’automatitzar-ho tot?
D’aquí se’n deriven d’altres:
pot una màquina prendre decisions importants com matar? Pot dissenyar-se l’ètica?
D’això va la mostra Design
Does. Allò que el disseny fa,
que acull el Museu del Disseny de Barcelona: de pensar
amb profunditat quin paper
juga el disseny en la societat
actual i quin és el seu impacte
en temes tan candents com la
sostenibilitat, el consumisme i
el big data, entre d’altres.
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