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Dimarts 26 de gener (16h) a la Sala d’Actes de l’Escola EINA (www.eina.edu) i dins de les activitats de

l’assignatura Taller monogràfic de disseny, art, i arquitectura se celebrarà la presentació (en anglès) del

projecte: “Del colom de la pau a l’art entès com Joseph Beuys” per Rose Marie Gnausch, directora del projecte,
artista, historiadora i pedagoga de l’art. Presentació de Joan Abelló Juanpere.

L’atzar ha convertit el Colom de la Pau en un símbol universal de la pau mundial. Louis Aragon va escollir un ocell
pintat pel seu amic i camarada Picasso com a imatge pels cartells de la Conferència de la Pau del Parti
Communiste a París, el 1949.

I el món va obtenir un símbol de la Pau. Utilitzar i distribuir per tot i enlloc el símbol és bell però no deix de ser

un ideal, una idea de la pau, més que una representació real. Sabem que el nostre cervell funciona amb imatges
a fi de comprendre el món, i és del tot curiós, paradoxal i ben poc comentat que la humanitat utilitzi un símbol

d’una espècie volàtil que és molt poc valorada, sobretot pels ciutadans, a més de combatuda amb mitjans força
violents.

A fi que la Pau arribi sobre la terra i regni entre nosaltres, Rose Marie Gnausch està en procés de creació d’una
escultura social a la manera de Joseph Beuys, amb el títol GoGaneshaGo Elephants for Peace.

El projecte és obert a tots els interessats, aquesta escultura social ha tingut ja una aplicació a la frontera

xipriota, unint per primera vegada després de 35 anys les poblacions turca i grega de l’illa, el 9 de maig del

2009. Una frontera política ha estat abolida amb l’alegria i les expressions creatives, de diversos de participants
locals i internationals.

Elephants for Peace vol reintroduir el poder real de l’art i de les imatges, transformant els llocs de conflicte en
llocs de joia i de comunitat.

Rose Marie Gnausch treballa amb nocions i conceptes de nous moviments mundials i amb la intenció que tothom
pugui formar part de la creació d’una imatge, d’un futur món possible, que deixi benèfics efectes reals a la
memòria de la humanitat.

www.elephantsforpeace.com
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