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EXPOSICIÓ 
GEGANTS EN PERSPECTIVA. Fotografies de Nicanor G
Del 17 de maig al 15 de juliol de 2005 
Lloc: Sala Barhaus CoAC Tarragona 
 
XERRADA 
GEGANTS EN PERSPECTIVA. Fotografies de SOM i Mie
A càrrec de Nicanor García, arquitecte 
Dijous 16 de juny a les 19.30h. 
Lloc: Sala d’Actes CoAC Tarragona 
 
 

 
 
 
Respecte a altres motius, fotografiar un edifici en alçada té algunes
dimensió fa que sigui difícil abarcar-lo en la seva totalitat sense compta
professional, obligant a plantejar algunes estratègies que permetin d
vista des de l’entorn urbà, la perspectiva des de l’inferior o el detall són
a un anàlisi més reflexiu i profund d’aquest “gegant”. A partir d
descobreix la qualitat dels materials, la proporció i propietat dels espa
relacions de posició i escala entre els elements... i es pot comptar am
enquadrar una imatge que resumeix lo observat i après. 
 
Les fotografies exposades són d’edificis de Skidmore, Owings & Merr
Chicago i New York. Realitzades en un viatge fa dos agostos, tenen e
que relaciona arquitectura, fotografia i representació gràfica. 
 
 

 
Nicanor García neix a Barcelona el 1969 i és arquitecte per l’ETSAB
com professor al master Informatización de proyectos arquitectónic
litècnica de Catalunya, on també ha estat professor invitat del mast
proyecto. Ha cursat el doctorat La forma moderna del Departament de
ETSAB i actualment està realitzant la tesis. 
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L’any 2000 funda el Laboratori d’Arquitectura. ETSAB. UPC, que dirigeix juntament amb Helio 
Piñón. 
El Laboratori realitza treballs a través de convenis universitaris, abarcant des del disseny de 
mobiliari a edificis singulars o projectes urbans. La seva doble vessant, universitària i 
professional, exigeix un cura específica en la concepció i representació dels seus projectes. 
 
Entre els projectes realitzats s’han de destacar l’Institut Nou de Morella a Castelló (en 
construcció), la reforma i adequació com espai urbà del Monument als Caiguts a Barcelona, i 
una torre d’oficines a l’Hospitalet de Llobregat, en part deutora de les imatges exposades. 
 
 
Podeu descarregar el dossier de premsa i imatges: http://www.e-coac.org/prensa/e-
coac_noticies/ 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona del CoAC: Iolanda Vivancos.  

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/  
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