OLLADADAS DE PRETO
Terceira panorámica da arquitectura
construida na proximidade

MÉRCORES 4 DE FEBREIRO
9,30 / 10,00 Presentación
10,00 / 11,15 Conferencia 1

CDG ARQUITECTOS
11,15 / 12,30 Conferencia 2

KELARQUITECTOS
12,30 / 12,45 Descanso
12,45 / 14,00 Conferencia 3

PATRICIA ALONSO, JAVIER L. RIVADULLA
MÉRCORES 11 DE FEBREIRO
9,30 / 10,00 Presentación e firmas
10,00 / 10,45 Conferencia 4

MMASA
10,45 / 11,30 Conferencia 5

ALFREDO SIRVENT SILVEIRA
11,30 / 12,00 Descanso
12,00 / 12,45 Conferencia 6

NOVAN&VESSON ARQUITECTOS
12,45 / 13,30 Conferencia 7

MIGUEL CAMBA COSTENLA

OLLADAS DE PRETO
3ª PANORAMICA DA ARQUITECTURA NA PROXIMIDADE
Unha nova convocatoria de OLLADAS que afirma a nosa vontadede
que sexa unha cita fixa onde poder coñecer o traballo que veñen a
realizar as novas xeneracións de arquitectos galegos.
Olladas quérese establecer como un espazo para o coñocemento do
traballo que se está a desenrrolar no noso país. E se es posible, animar
á creación doutro tipo de plataformas con obxetivos semellantes
En Galicia existe unha necesidade clara de crear canáis que sirvan
para poñerrnos en contacto aos que compartimos unha actitude compromertida co oficio de arquitecto.
Ë absurdo, enos máis doado sabe-lo que se fai en Madrid ou Ámsterdam que o que se fai na parroquía do lado.
OLLADAS é unha tentativa de dar cabida aos distintos modos e maneiras de enfrontarse á realidade galega dende a arquitectura. Prestar
atención a todos aqueles que eentenden o oficio como ferramenta
cultural que é, na súa capacidade de dar forma a esta.
Nesta 3ª panorámica temos a oportunidade de achegarnos ao traballo
de sete estudios que desenrrolan o ofico en distintas partes do paçis.
E o noso deber agradecer, tanto a estos como ao COAG e a ETSA de
A Coruña, a súa xenerosidade e a súa total receptividade a esta nova
convocatoria.
A Coruña enero de 2009
Organización
Enrique M. Blanco – Carlos A. Pita – Patricia Sabín

