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EXPOSICIÓ: 9M2 ( + o - ) D’INSTRUMENTS PER A 
LLUM ZENITAL  
 
Del 20/12/2005 al 20/1/2006 
Lloc: Sala d’Actes COAC Tarragona 
 
 

 
Sota el títol “9m2 (+ o -) d’instruments per a llum zenital, 
l’arquitecte Elías Torres presenta a la Demarcació de 
Tarragona del COAC una suggestiva instal·lació, que recrea 
ambients pròxims a escenografies teatrals, on els efectes 
lluminosos es converteixen en un component indispensable 
per jugar amb la forma. Gràcies a les capses de llum de 
Torres, els visitants descobreixen múltiples efectes i 
sensacions com el misteri, la sorpresa, l’il·lusionisme, la 
màgia, la irrealitat, l’eficàcia, el confort, els banys de llum ... 
Segons l’autor es pretén poder vulnerar i manipular les 
cobertes protectores, per gaudir novament de la llum, 
configurada a voluntat, i de la presència del cel. 
 
 

 
 
XERRADA: ELÍAS TORRES 
Projectes de Martínez Lapeña – Torres 
Arquitectes 
 
Dijous 12/ 1/2006  a les 20 h 
Lloc: Sala d’Actes COAC Tarragona 
 
Breu Perfil Elías Torres 
Neix a Eivissa l’any 1944. Comparteix estudi 
professional amb José Antonio Martínez Lapeña 
des de 1968, any en què finalitzà els seus estudis 
a l’ETSAB. Ha desenvolupat una extensa i variada 
activitat docent. Professor de l’ETSAB des de 
1969, ha estat també professor convidat a les 
universitats de Califòrnia (UCLA 1977, 1981 i 
1984), Harvard (1988, 1995 2 2000) i Nàpols ( 
2001). 
D’entre els nombrosos premis rebuts per la seva 
obra d’arquitectura i disseny, ha estat guardonat 
en cinc ocasions amb el Premi FAD: l’any 1986, 
pel Jardí de Vila Cecília de Barcelona; l’any 1988, 
per l’Hospital de Móra d’Ebre; l’any 1992, pels 
habitatges de la Vila Olímpica de Barcelona; l’any 
2000, per l’exposició “9m2 (+ o -) d’instruments per 
llum zenital”; i l’any 2002, per les Escales de la 
Granja, Toledo. El fanal “Lampelunas” fou premiat 
amb un Delta d’Or l’any 1986. Recentment ha 
obtingut el Premi Especial de la 9. Mostra 
Internazionale di Architettura de la Biennal de 
Venècia, per l’Esplanada del Fòrum Barcelona 
2004. 
 

 
 
Seu de Tarragona 
C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona 
Apartat de Correus 968. 43080 Tarragona 
Tel. 977 24 93 67 
Fax 977 23 65 03 
tarragona@coac.net

 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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