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Estudi Node 
Address: Lobeckstr. 30-35 
Stairs D, Studio 413 
mail@nodeberlin.com 
www.nodeberlin.com
 
 
Node és un estudi de disseny gràfic (2003) amb seu a Oslo i a 
Berlín. El seus creadors Anders Hofgaard i Serge Rompza treballen 
el grafisme des de diferents mitjans. També imparteixen cursos i 
workshops a universitats i escoles d’art d’arreu d’Europa. 
 

         
 

     
 
 
 
 
 
 

http://www.nodeberlin.com/


                                                                    Viatge Berlín  2011 
Àrea de Gràfic 

 
Estudi 123 Buero 
Wilmsstrasse 21B 
hello[at]123buero.com  
www.123buero.com
 
 
Estudi Buero creat per Timo Gaessner des de 2002. El seu treball es 
desenvlolupa dins del camp de la gràfica institucional destacant la 
cura del disseny tipogràfic i la implementació de la gràfica creada 
Clients com aquests formen part del seu portfolio: 
Adidas, A.D.Deertz, Arte TV (Magazin), Bel Epok, BMW Group / 
Mini, Converse — All Stars, Deutsche Bahn, Galerie für Moderne 
Fotografie, Haeberlein & Maurer, Studio Daniel Heer, Kangaroos, 
KPMG, Kunsthaus Dresden, MTV… 
 

  
 

                 
 
 

http://www.123buero.com/
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KH Berlin 
Kunsthochschule Berlin 
http://www.kh-berlin.de/ 
weißensee kunsthochschule berlin 
Bühringstraße 20 
13086 Berlin 
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BAUHAUS MUSEUM  
www.bauhaus.de
Klingelhöferstraße 14 
Access by public transport 
U-Bahn Nollendorfplatz 
Bus 100, M29, 187 und 106 Lützowplatz 
 
L’Arxiu de la Bauhaus, museu de la Gestaltung, és un museu que 
aplega tota mena d’informació i documentació sobre l’Escola 
Bauhaus. L’edifici es basa en un disseny de Walter Gropius, i es va 
inaugurar el 1979. S’hi exposen treballs de Lyonel Feininger, 
Johannes Itten,Paul Klee, Wassily Kandinsky, Laszlo Moholy-Nagy, 
Werner Drewes, Gunta Stölzl i d’Oskar Schlemmer, entre d’altres. 
Actualment hi ha una exposició temporal del tipògraf Erik 
Spiekerman 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bauhaus.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyonel_Feininger
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Laszlo_Moholy-Nagy
http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Drewes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gunta_St%C3%B6lzl
http://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schlemmer
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HAMURGER BAHNOF (estació d’Hamburg) 
www.hamburgerbahnhof.de 
Invalidenstrase 50-51 / Horari: (10-18h)  
Public Transport: M: Naturkundemuseum 
 

Museu d’art Contemporani. L’edifici era una  antiga estació de trens 
dissenyada per Friedrich Neuhaus entre 1845 i 47. Actualment acull 
obres d’art contemporani i exposcions temporals. Durant aquest mes 
de març es pot visitar una exposició sobre el Land Art i Richard 
Long 
 
 
HEIDESTRASSE (Galeries d’Art i obra gràfica) 

 
www.heidestrasse.com 
Heidestrasse 46-52 
 

     
 
KW Institute for Contemporary Art 
www.kw-berlin.de
Auguststraße 69 
D-10117 Berlin 
 

Museu d’art Contemporani.  

http://www.heidestrasse.com/
http://www.kw-berlin.de/
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HELMUT NEWTON FUNDATION 
www.helmut-newton.de
jebensstrasse 2d 10623 berlin 
tuesday – sunday 10 a.m. – 6 p.m. 
thursday 10 a.m. – 10 p.m. 
 

Un repàs de l’obra del que sens dubte ha estat el millor fotògraf de 
moda de l’història d’aquesta disciplina artística, trencant amb tots els 
canons establerts a favor del seu amor per la bellesa femenina. res 
en les fotografies de Newton és casual o abandonat a l’atzar, 
convertint cada una de les seves imatges en peces úniques que 
funcionen per igual en un conjunt com en solitari, com a portada 
fugaç per Vogue o com a obra per contemplar en profunditat i detall, 
convertint el seu treball en un punt i part en el món del retrat i de la 
fotografia en general, definint-lo en un autor únic. 
 
 

 
 
 

http://www.helmut-newton.de/
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Holocaust-Mahnmal (Monument a l’Holocaust) 
 

El Monument als jueus d’Europa assassinats (o Monument a 
l’Holocaust) va ser dissenyat per l’arquitecte Peter Eisenman i 
l’enginyer Buro Happold i inaugurat el 2005. El projecte genera una 
atmosfera inquietant, i va estar envoltat per diverses polèmiques 
durant la seva construcció. 
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Museu Jueu 
Lindenstraße 1-2 
www.jmberlin.de 
5 E. / Metro U1, U6: Hallesches Tor; U6 Kochstraße; Línea de 
Autobús: M41, M29 

Jüdenlisches Museum Berlin 
Una de les causes de l’èxit del Museu Jueu de Berlín és el seu 
espectacular edifici, obra del polonès Daniel Libeskind. El nou edifici, 
inaugurat el 1999, mostra, a través d'obres artístiques i objectes de 
la vida quotidiana, la història dels jueus que viuen i van viure a 
Alemanya durant els darrers dos mil·lennis. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Jueu
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Topographie des Terrors  
Niederkirchnerstraße 8 
 
La Topografia del Terror és un projecte de documentació i anàlisi del 
terror nazi a Alemanya. Una part del projecte correspon a una 
exposició a l’aire lliure situada als fonaments de les antigues seu de 
la Gestapo i de les SS, adjacent a un dels pocs fragments del mur 
de Berlín que encara es conserven en peu; exposició que 
documenta la història del lloc com a centre de control del programa 
nacionalsocialista d’extermini i persecució. 
 

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm 
Una de les imatges més reconegudes de Berlín és la d’aquesta 
església, edificada en record de l’emperador Guillem I d’Alemanya. 
L’edifici original va ser destruït durant la Segona Guerra Mundial; es 
van mantenir les restes supervivents de la torre, adequadament 
consolidades, envoltades per un nou conjunt d’edificacions de vidre 
de l’arquitecte Egon Eiermann, a mode de memorial del conflicte. 
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Sammlung Boros 
Bunker, Reinhardtstraße 20 
10117 Berlin mitte 
 
Visita ala col·leció de l’artista i dissenyador Boros en un espai únic: 
un Búnker 
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Galeries d’Art / Botigues d’interés 
 
 
Lessen and Lessen Lassen (llibreria) 
Wühlischstr. 30 
www.lesen-und-lesen-lassen.de 
 
 
Luxus International (botiga relacionada amb papers, 
packaging…) 
Kastanienallee 101 
www.luxus-international.de 
 
 
Scatolina 
Almstadtstrasse 3 
 
 
Supalife kiosk (Galeria especialitzada en Gràfic, Il·lustració…) 
Raumestrasse. 40 
www.supalife.de 
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