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dimarts, 12 de març de 2019

Workshop de l'artista Daniel G. Andújar a
l'EPS
En el marc del nou grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

L’EPS oferirà el proper curs acadèmic 2019-20 un
nou grau en Disseny Digital i Tecnologies
C r e a t i v e s  [  

, uns estudis de 3 anys on conceptes a priori tan disparshttp://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html ]
com l’art i la tecnologia conviuran en un únic espai formatiu transversal que combina tant l'àmbit tecnològic com
l’àmbit artístic.

En aquest marc l’escola ha organitzat una activitat vinculada plenament amb aquest nou àmbit acadèmic en
col·laboració amb el  i Centre d'Art Contemporani La Panera [ http://www.lapanera.cat/ ] Homesessions [ 

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Aula 0.15 CCCT

Adreça:
Jaume II, 67

Edifici Biblioteca campus cappont

Organitza:
EPS - Centre d'Art La panera - Homesessions

Inici:
12 de de març de 2019
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, on l'artista ,http://www.homesession.org/wordpress/ ] Daniel García Andújar [ https://youtu.be/-Rhv4WFZbHA ]
un artista visual dels mitjans, activista i teòric de l'art espanyol que viu i treballa a Barcelona i que es considera
un dels principals exponents del , va oferir una Net.art [ https://proyectoidis.org/net-art/ ] conferència [ 

 i oferirà un parell de workshop’s als alumnes de l'assignatura/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0357.xml ]
d’Automatització Industrial del Grau en Enginyeria Mecànica i del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica, on assessorarà als estudiants sobre els projectes que estan desenvolupant amb l'objectiu d'intentar
trobar solucions tecnològiques a problemes socials reals de la ciutat de LLeida.

El primer d'aquests workshop's es desenvoluparà el deDimarts 12 de març   11h a 13h a l'ula 0.15 del 
CCCT
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