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EXPOSICIÓ:

Del 16 de setembre al 22 d’octubre de 2015  
Sala d’exposicions COAC Tarragona

CONFERÈNCIA: 
Dijous 1 d’octubre de 2015 a les 19.30h 

A càrrec d’Anna & Eugeni Bach
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EXPOSICIÓ:  
Del 16 de setembre al 22 d’octubre de 2015. Sala d’exposicions COAC Tarragona.

CONFERÈNCIA: 
Dijous 1 d’octubre de 2015 a les 19.30h. A càrrec d’Anna & Eugeni Bach.

A través de 5 conceptes presents en l´obra d´Anna & Eugeni Bach, la present exposició mostra el particular imaginari d´aquest 
estudi, format per referències, models i inquietuds tant del món arquitectònic, com artístic o vital, que acaben formant una base 
oberta des de la que pensar les seves obres. 

“Multiplicitat”, “Imperfecció”, “Materialitat”, “Vida i Temps,” i “The unexpected little twist” són els 5 conceptes que agrupen una 
gran quantitat d´imatges i referents que permeten entrar en aquest món d´afinitats, i que formen el suport d´una obra arquitectònica 
present a la mostra a través de 6 projectes.

A través de 5 conceptos presentes en la obra de Anna & Eugeni Bach, la presente exposición muestra el particular imaginario de este 
estudio, formado por referencias, modelos e inquietudes tanto del mundo arquitectónico, como artístico o vital, que acaban formando una 
base abierta desde la que pensar sus obras. 

“Multiplicidad”, “Imperfección”, “Materialidad”, “Vida y Tiempo”, y “The unexpected Little twist” son los 5 conceptos que agrupan una gran 
cantidad de imágenes y referentes que permiten entrar en este mundo de afinidades, y que forman el soporte de una obra arquitectónica 
presente en la muestra a través de 6 proyectos.
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Al finalitzar la conferència es farà un 
sopar-col·loqui amb el conferenciant al restaurant 
Barhaus.  
Si esteu interessats en assistir-hi, us podeu 
adreçar a tarragona@coac.cat. Preu 18€. 


