Norberto Chaves
MÉS ENLLÀ DE L’ESCÀNDOL
Dues sessions d’anàlisi cultural de la postmodernitat avançada

En aquestes dues sessions s’esmentaran les característiques de l'anomenada
"postmodernitat", entesa no com a estil o tendència sinó com "lògica cultural
del capitalisme avançat" (Jameson). S' assenyalaran tant els seus aspectes
crítics com les seves conquestes i, finalment, es suggeriran algunes línies de
conducta positiva. L'autor eludirà un abordatge purament acadèmic ancorant
les seves reflexions no tant en la bibliografia filosòfica o sociològica com en
l'observació directa del nostre escenari sociocultural concret. Sí recorrerà, en
canvi, al testimoni de figures de la literatura, cronistes lúcids de la nostra
època, com ho són: Eugene Ionesco, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino o el
nostre Manuel Vicent.

Primera sessió: dimarts 19 de maig
L'ESTAT DE LES COSES
1. De l'eclosió de la postmodernitat en el disseny i l'arquitectura a la seva
generalització com a tendència irreversible del desenvolupament cultural.
2. Subjecte, societat i cultura en dissolució. Un nou protagonista no-subjectiu:
massa, consum i flux global. El disseny del simulacre.
3. Les
respostes:
integració
acrítica
(oportunisme),
realisme
(desdoblament) i fe en la dialèctica històrica (progressisme).

cínic

4. El punt de suport per a una recuperació cultural: herència i transversalitat
històrica de la cultura material.
Segona sessió: Dimarts 26 de maig
NO TOT ESTÀ PERDUT
1. Tres conquestes: l'ocàs de les avantguardes, l'enfonsament de l'estil
internacional i l'alteritat de l'estètica del poder.
2. La mort del temps i la cultura com a espai: la contemporaneïtat de tots els
estils històrics.
3. Tres tàctiques de supervivència: esquerda, desdoblament i fugida. La
societat, "costat de baix del sistema", lloc de la cultura.
4. La recuperació del sentit i la resposta iconoclasta: exactitud i naturalitat.
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Norberto Chaves
Consultor en identitat institucional i marca. Expert
en disseny i comunicació. Assagista en el seu
camp professional i cultural. Professor i
conferenciant a Espanya i Amèrica Llatina.

Dies: dimarts 19 i 26 maig 2015
Horari: de 18h a 20h
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona, Taller educatiu A / Planta - 1 / Plaça de les
Glòries Catalanes, 37, 08018 Barcelona
Preu: 50 € (amics de la Fundació 35 €)
Pagament mitjançant Paypal al compte info@historiadeldisseny.org o transferència
al compte del Banc Sabadell Atlàntic (esmentant el nom de la persona inscrita)
ES05 0081 7011 1800 0214 4525
La inscripció es farà efectiva en el moment del pagament.
Per a més informació:
Fundació Historia del Disseny
info@historiadeldisseny.org
Tel: 937 065 784 (Dilluns)
Amb la col·laboració de:
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