
Adscrit a la

Presentació
MODÈSTIA  A PART és un esdeveniment  de-

dicat a l’autoedició i a les microedicions, que orga-
nitza l’Escola Massana - Centre d’Art  i Disseny als 
Jardins Rubió i Lluch, lloc on està situat aquest cen-
tre. Aquestes accions es desenvoluparan entre dues 
dates: el 16 de març i el 14 d’abril.

MODÈSTIA A PART té la vocació de ser una mos-
tra de la producció que es genera des de les escoles 
d’art  i disseny en aquest àmbit.

Dins l’eclosió de certàmens d’autoedició que els 
darrers anys s’ha vist a tot l’estat i particularment a 
la ciutat de Barcelona, l’esdeveniment vol posar l’ac-
cent en la gran activitat editora que es projecta des 
de les aules i els tallers dels centres d’ensenyament 
d’Art  i Disseny.

La proposta parteix de la idea que la petita edició 
gràfica constitueix un patrimoni cultural i creatiu únic 
i també un medi de contínua experimentació, molt 
especialment per als alumnes de les escoles d’art  i 
de disseny.

Activitats
MODÈSTIA A PART oferirà di-

verses activitats: una exposició, 
xerrades al voltat de la relació 
entre la petita edició i l’àmbit 
pedagògic, i una petita 
fira.

L’exposició és una se-
lecció de publicacions 
específiques, i també de 
projectes que suposen 
una nova manera d’en-
tendre les pràctiques 
editorials col·lectives i 
col·laboratives.

En aquesta exposició es pre-
sentarà LA MODESTA, una 

fanzinoteca mòbil que ha estat 
dissenyada per l’estudi AMAL-
GAMA i amb una imatge ela-
borada per l’il·lustrador Olaf 

Ladousse, en la que es 
recull un important fons 
de fanzines i microedi-
cions de diverses èpo-
ques, i que es posarà a 
disposició dels centres 
que ho sol·licitin, adqui-
rint així el caràcter de bi-
blioteca circulant.

Entre les xerrades des-
taca la de Juanjo G. Oller de MILIM-
BO, editorial de llibres, objectes i 
jocs experimentals per a infants.

A la fira, participaran amb es-
tand tant alumnes i ex-alumnes, 
com escoles i editorials convida-
des.

COORDINACIÓ: Arnal Ballester, Francesc Morera i Clara-Iris Ramos. | INFO: cultura@escolamassana.es

Dimecres 16 de març de 2016

Del 14 de març al 14 d’abril de 2016

Dijous 14 d’abril de 2016

Programa

18.00 Sala d’Actes
Presentació de la fanzinoteca LA MODESTA amb 
Amalgama.
www.amalgamastudio.com

18.45 Sala d’Actes
Conferència de MILIMBO amb Juanjo Oller.
www.milimbo.com

19.30h Sala Busquets
Inauguració de l’exposició MODESTES I IRREVE-
RENTS

12.00 - 20.00 Jardins Rubió i Lluch
TROBADA DE MICROEDICIONS I EDICIONS 
MODESTES
Estands de mostra, intercanvi i venda al públic de 
publicacions d’alumnes i d’ex-alumnes, com d’es-
coles convidades.

19.00h Jardins Rubió i Lluch
Clausura de l’exposició MODESTES I IRREVE-
RENTS amb la fanzinoteca LA MODESTA.

Exposició MODESTES I IRREVERENTS
Sala Busquets. Escola Massana

Modestes i irreverents és el títol d’una mostra doble:

1  Exposició i consulta del fons de la fanzinoteca 
LA MODESTA, un projecte pedagògic destinat a 
la catalogació, emmagatzematge, investigació i 
difusió de publicacions, fanzines i microedicions 
de diverses èpoques, i que consta d’un impor-
tant fons de publicacions elaborades per alum-
nes de l’Escola Massana. La fanzinoteca mòbil 
ha estat dissenyada per l’estudi AMALGAMA i 
la imatge és obra de l’il·lustrador Olaf Ladousse.

www.amalgamastudio.com | www.olafladousse.com

2 Retrospectiva de l’estudi i editorial independent 
MILIMBO. Milimbo és un estudi valencià que 
es defineix per la seva dedicació a trobar dife-
rents maneres d’explicar les coses. Dissenyen 
llibres experimentals, creen objectes per a ser 
llegits i explo-
ren multiplici-
tat de formes 
i suports per 
narrar a tra-
vés d’imat-
ges. Prenen el 
seu nom dels 
llimbs en què 
esperen les obres que no es poden quantificar 
ni classificar. www.milimbo.com
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