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1. Introducció
Director: Pedro Soler

Hangar és un centre de producció i investigació artística situat en un edifici de
1.800m2 al recinte de Can Ricart, fundat el 1997 i ubicat al barri de Poblenou.
El 2008 l’Ajuntament de Barcelona va cedir l’edifici de la seu actual per a un perí-
ode de 10 anys, a banda de 2 naus adjacents i la casa del porter del recinte. La
cessió i l’ampliació forma part del programa de les Fàbriques de Creació promo-
cionat per l’ICUB. Està previst que les obres de renovació del conjunt comencin
l’estiu de 2009 en 2 fases. És una noticia important per a Hangar (i la Fundació
AAVC, que el gestiona), perquè assegura la continuïtat del projecte.

Hangar actualment està compost de 2 plantes. La primera és la dels serveis
(medialab, laboratori d’electrònica, espais, lloguer d’equips, rodatges, formació,
consultoria...) i està oberta a tots els creadors, mentre que la segona està reser-
vada als tallers individuals d’artistes. A la darrera convocatòria, l’octubre de
2008, Hangar va rebre 76 sol·licituds per a 4 tallers individuals disponibles. Per
primera vegada en la seva història, la Comissió de Programes va decidir oferir
als artistes la possibilitat de compartir tallers. Es poden consultar a http://han-
gar.org/docs/newsletters/ les informacions mensuals sobre els artistes resi-
dents i les seves activitats.

El programa d’intercanvis internacionals va rebre un impuls el 2008 amb l’entra-
da de l'AECID en el seu finançament. Això ha permès ampliar el programa a un
total de 6 centres, incloent-ne de Corea del Sud, Egipte i Mèxic, a banda de faci-
litar els viatges per negociar possibles intercanvis de cara al futur. Hangar també
ha començat a rebre residents d’altres centres com ara TENT de Rotterdam o el
becat del programa de la Casa Àrab dels Emirats Àrabs.

La xarxa de col·laboracions d’Hangar com sempre funciona des de l’àmbit local
fins a l’internacional i de tornada. Al seu barri, el centre ha participat a Escena
Poblenou, Tallers Oberts i la Festa Major, mentre que a la ciutat de Barcelona les
seves relacions inclouen festivals com Sonar i Arquifad, institucions com la UAB,
el MACBA i el CASM i grups independents com Telenoika i L'ull cec. Ha partici-
pat en 2 projectes europeus: As_tide, dirigit des d’Itàlia, i Signs of the City, diri-
git des de Berlín. A més a més, ha participat en la Bienal del Caire, aportant un
taller de creació, i en la trobada de residències d’artistes iberoamericans organi-
zada pel Centre Cultural d’Espanya a São Paulo.

Mentrestant, el centre respon a les necessitats de producció d’una gran varietat
d’artistes, des de l’ús d’una paret i equips de vídeo per als dibuixos/accions de
Carlos Bracho fins a la programació de telèfons mòbils per a Antoni Abad. El
laboratori d’electrònica ha estat especialment actiu amb destacades produc-
cions per a Advanced Music, Chicks on Speed, Ricardo Iglesias i Konic Thtr,
mentre que les obres de Montserrat Soto i Joan Morey, entre d’altres, s’han cen-
trat en el departament de vídeo. Projectes com el vídeo d’Alexandra Navratil o la
instal·lació de Juan López per a la seva exposició individual a la Fundació Miró
han necessitat una gran diversitat de serveis. Els projectes complexos són coor-
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dinats per la Central de Producció, que, a més a més, ofereix un servei gratuït de
consultoria a qualsevol artista que ho necessiti.

Els serveis que ofereix el centre es veuen complementats pels 3 projectes inde-
pendents residents a Hangar: Formació Cóntínua per a Artistes, que organitza
seminaris i cursos per millorar la formació professional dels artistes; Hamaca, dis-
tribuïdora de videoart de la Península Ibèrica; i Disonancias, entitat que uneix
artistes i empreses per a realitzar projectes innovadors.

El balanç del 2008 ha estat molt positiu, però no ens podem quedar aquí.
Hangar ha de continuar lluitant i treballant per millorar els seus serveis i capaci-
tats a fi d’acomplir plenament els seus objectius: donar suport, potenciar i pro-
fessionalitzar la creació artística contemporània.
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2. Artistes
residents
Responsable del servei: Joana Cervià

2.1. Introducció

Com a centre de producció d’arts visuals, Hangar té en funcionament 15 espais
en els quals artistes amb interessos molt variats poden desenvolupar el seu tre-
ball. Hangar és un centre que no parteix d’una definició estètica estricta, i aques-
ta és la raó de la diversitat de propostes i artistes que hi treballen, tot i que sí
d’una voluntat d’atenció prioritària al present i als seus aspectes més estimulants
i innovadors. La investigació, l’experimentació, la voluntat d’aportació als discur-
sos i les pràctiques de la cultura contemporània són algunes de les característi-
ques comunes a aquesta diversitat. En aquest sentit, la pintura, el dibuix, la foto-
grafia, l’escultura o les instal·lacions són alguns dels mitjans que fan servir els
artistes residents a Hangar i els que estan més vinculats al centre a causa de l’ús
d’un espai.

Un dels problemes amb què es troben els artistes joves és l’accés a un espai de
lloguer a causa dels alts preus. És per aquesta raó que necessiten un suport
especial en els primers anys de la seva trajectòria artística que, en el cas
d’Hangar, es materialitza en un espai i un seguit de prestacions. Els artistes
residents poden fer ús dels serveis d’Hangar de manera gratuïta: medialab,
autoedició de vídeo (Mac G5), lloguer del plató i de la sala polivalent, excepte
l’edició de vídeo amb tècnic, a banda de suport logístic per a la realització i
producció de projectes. A més a més, compten amb una sèrie de contactes pro-
fessionals, visites als seus tallers de crítics i periodistes, etc.

Les residències als tallers es plantegen a mitjà termini: els artistes poden dispo-
sar dels espais fins a un màxim de 2 anys i després d’aquest temps el taller
queda vacant per ser ocupat per una altra persona. Hi ha un altre modalitat d’es-
tades curtes, d’1 a 3 mesos, per a la realització de projectes puntuals.

Durant l’any passat vam disposar de 15 espais individuals (d’entre 30 i 60 m2),
1 espai per a col·lectius que treballen amb art electrònic, 2 medialabs, 1 plató i
una sala polivalent de 200 m2 per a projectes puntuals o de gran format.

Al llarg del 2008 hem rebut un total de 123 sol·licituds de lloguers de tallers, de
les quals 6 han estat ateses per a residències llargues, 5 per al programa inter-
nacional de beques i 13 per a estades curtes.

El percentatge d’ocupació dels tallers ha estat del 100%. La responsabilitat de
la selecció d’artistes va correspondre a la Comissió de Programes d’Hangar.
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2.2. Relació d’artistes residents

Nom Espai Entrada Sortida
Tjasa Kancler 30 m2 01/04/07 01/04/09
Col·lectiu Momu & No Es 44 m2 09/05/06 09/05/08
Jordi Ribes 54 m2 01//06/06 31/06/08
Nuria Canal 54 m2 01/06/07 01/06/09
Rubén Santiago López 30 m2 01/11/06 01/11/08
Miquel García 30 m2 15/11/06 31/08/08
Ana García-Pineda 30 m2 01/09/07 01/09/09
Ana Alvarez-Errecalde 30 m² 01/01/08 31/01/10
Joan Morey 30 m² 01/10/05 31/01/08
Salvatore Benintende 30 m² 01/11/07 01/11/09
Joan Saló 30 m² 01/12/07 01/12/09
Carlos González 30 m² 01/02/08 01/02/10
D_forma 30 m² 01/04/07 01/04/09
Associació Radiopaca 30 m² 01/10/06 01/10/08
Beca Quebec 60 m² 1/03/08 30/06/08
Beca El Caire 30 m² 1/05/08 31/07/08
Beca Argentina 30 m² agost Setembre
Beca Mèxic 30 m² setembre desembre
Beca Corea 44 m² octubre desembre

2.3. Resultat de la convocatòria pública per
a estades llargues

Novembre de 2008
Sol·licituds de lloguer rebudes: 76
Número de renovacions: 6
Número de nous residents: 6
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2.4. Artist statement dels artistes residents
d’Hangar

Ana Álvarez Errecalde
Vaig néixer a Bahía Blanca, Argentina. Vaig estudiar cinematografia al C.E.R.C
(Centre d’Experimentació i Realització Cinematogràfica) i vaig obtenir una beca
per realitzar curtmetratges a Nova York. Vaig treballar en producció documental
i en televisió fins que per una situació crítica i inesperada vaig descobrir el
poder de l’art com a element catàrtic.

Treball:
Treballo a partir de la meva història personal utilitzant com a mitjans la fotogra-
fia, el vídeo i la instal·lació. Amb la meva obra indago en les raons filosòfiques
i polítiques que donen lloc al registre de la memòria familiar, principalment a tra-
vés de l‘ús de la fotografia. Aprofundeixo en la necessitat d’autorepresentació
com a justificant del jo, en la discutible validesa del document com a conserva-
dor de la memòria i en la recreació fictícia que és alhora metàfora i recurs
terapèutic disparador de noves lectures sobre la meva pròpia vida. (...)

Sèrie Alquímia (fotografia i instal·lació escultòrica):
Núvies ofertes, núvies concertades, núvies comprades, núvies genuïnament
enamorades passen pel ritual de casament amb l’esperança d’amor etern (pana-
cea universal?). El vestit representa la il·lusió, l’amor, el lliurament, l’inici. Atorga
la propietat alquímica de la transformació: el comú es torna extraordinari.
Què n’és, de les il·lusions, un cop es desa el vestit? Què passa en imposar-se
el “després”? Què hi ha més enllà del protagonisme perdut? Com oferir
resistència a la mediocritat de la quotidianeïtat? Un poema escrit per una de les
meves germanes recentment morta és l’element alquímic que a un conjunt de
vestits oblidats els torna la màgia de la transformació i a nivell personal m’aju-
da a transmutar el dolor de la seva absència en unió i complicitat.

Ana Alvarez-Errecalde ha mostrat el seu treball fotogràfic tant individualment com
col·lectivament a nivell internacional. Quant als seus curtmetratges, han estat
exhibits en certàmens com The Tank (Nova York), Dokumentarfilm (Kassel),
MALBA (Buenos Aires), Videoformes (Clermont-Ferrand, França), Museu de
Vodjdavina (Sèrbia) i BCNvisualsound, entre d’altres. Pròximament formarà part
d’una exposició al costat de Judy Chicago, Mary Kelly, Tania Bruguera i Ouka
Lele entre altres artistes de destacat nivell.

Momu & No Es
Desenvolupen dinàmiques de treball amb les quals generen un espai on desple-
gar les seves inquietuds convertint-les en happy crítiques des d’on busquen
noves relacions entre el context social, espectador i obra. Les seves narracions
ens mostren un món propi, a partir de fraccions de la deconstrucció de la reali-



tat més immediata. Busquen un espai de resistència davant de l’estandarditza-
ció de les expectatives i el segrest de les llibertats. Parteixen de conceptes tan
reals com la constant presència de probabilitat d’accident, l’absurd, la incohe-
rència i la inclemència de les passions humanes.

D_forma
D_forma és un grup d’artistes que pretén reflexionar, per mitjà de diferents inicia-
tives, entorn de les diferents relacions entre l’art i els mitjans digitals. En aquests
moments està format per 8 components repartits entre Mèxic DF i Barcelona.
D_forma funciona partint de col·laboracions. Dins del col·lectiu cada artista tre-
balla de forma individual, en subgrups, amb tots els membres de l’associació o
fins i tot amb persones alienes al col·lectiu. Aquesta forma de treballar fa que
D_forma funcioni com un node on cadascú aporta les seves habilitats i interes-
sos per desenvolupar els diferents projectes. El punt de connexió de D_forma es
troba actualment al taller 08 d’Hangar. Des d’aquí coordinen, desenvolupen i
gesten sempre amb el mateix objectiu: donar forma a projectes i deformar, a tra-
vés del llenguatge artístic, el món que ens envolta.

Estem treballant en projectes com Paisatge de terror, un projecte basat en les
pors populars a mig camí entre el videojoc i l’atracció de fira, així com en diver-
sos projectes individuals.

Des de la seva formació, el col·lectiu ha participat en esdeveniments com el
Festival Off Loop 08 (Barcelona), Aptitud per a l’Armes, Injuve (Madrid), Eutopía
07 (Còrdova), II Jornades d’Art i Internet a Can Xalant (Mataró), IDN 07
(Barcelona), VAD Festival (Girona), CeC & CaC (Nova Delhi) i el Video Short
(Amsterdam), entre d’altres.
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Miquel García
Considero part dels meus projectes les intervencions socials, col·laboratives i
participatives, estructurades en estratègies activistes en clau micropolítica.
Mitjançant l’ús del vídeo, la instal·lació, la desobediència civil, el grafitti o el mar-
xandatge assumeixo la posició d’instigar i dinamitzar reaccions i respostes
col·lectives, en les quals s’evidencien les problemàtiques glocals fent servir la
creativitat i la comunicació de l’individu. La sida, la migració, les bandes, el
poder de l’espectador o la societat de l’art-espectacle són alguns dels temes
utilitzats en les meves propostes.

Però més enllà de la lectura superficial de l’artista compromès o ben intencio-
nat, el meu treball consisteix a infiltrar en el teixit cultural una sèrie de receptes
d’insubmissió ciutadana i oferir així al grup concret o a l’espectador anònim la
possibilitat d’eludir la seva condició de subjecte passiu. En un altre estrat, allun-
yat del trauma o l’esquerda social, interpreto part de la meva obra com una visió
poètica de la quotidianeïtat, centrada a mostrar la imatge del real, mitjançant la
metàfora sobre les contradiccions pròpies del subjecte contemporani.

Miquel Garcia (Barcelona, 1975). En els seus projectes utilitza objectes quoti-
dians, vídeo, grafitti, la fotografia i la joieria. Recentment ha participat a la Biennal
de Turku (Finlàndia). El 2006 va rebre una beca d’intercanvi de Can Xalant
(Mataró) per realitzar un projecte i exposició a Medellín, Colòmbia. Ha exposat
de forma col·lectiva a la Biennal de Vic, la Biennal Internacional ALBIAC
(Almeria), LOOP ‘06 i en nombrosos certàmens i esdeveniments de joieria. El
2003 va guanyar la beca Carta Blanca amb el projecte de joieria contemporània
Transforma i el 2001 va ser finalista del concurs Miquel Casablancas i va repre-
sentar Barcelona a la Biennal de Joves Creadors d’Europa i la Mediterrània a
Sarajevo.

Carlos González
Recopila anuncis que troba pel carrer, amb què realitzarà una escultura o colla-
ge amb ajuda de l’atzar.

També treballa en una sèrie d’escultures de petit format que representen coses
que guarda a la seva cartera, com ara targetes, carnets caducats o fotos de la
seva xicota; coses que troba a les butxaques, com tiquets de la compra o abo-
naments del metro; papers dispars, un còmic de la seva infantesa i un llibre que
mai no va tornar a la biblioteca. La seva intenció és abandonar-les als llocs d’on
procedeixen els seus models reals: els tiquets seran tornats a les botigues, l’a-
bonament al metro, el llibre a la biblioteca... amb la incògnita de si aquestes
peces seran allà l’endemà, si algú se les emportarà o acabaran al cubell de les
escombraries.
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Carlos González González va néixer a Barcelona el 1980 i va viure a Almeria
des dels 10 fins als 20. Després de ser instruït com a il·lustrador i grafista tot
terreny a l’Escola Joso, es va deseducar intel·lectualment a la Facultat de Belles
Arts de Barcelona. Durant 7 anys va compaginar aquesta formació amb la seva
tasca com a mosso d’un magatzem. En l’actualitat busca feina en l’art contem-
porani al·ludint a la seva doble condició: la d’aturat que percep la prestació per
desocupació i la d’artista resident a Hangar. Ha col·laborat amb els artistes
Santi Antón, Cesc Moliné, Toni Santiago, Anna Gordillo, Álex Belmonte, Juan
Fernando González, Noemí Pérez i Ieke Trinks.

Lilia Villafuerte/Radiopaca
Lilia Villafuerte és una artista, activista, docent i programadora peruana especia-
litzada en entorns multimèdia. El seu treball com a programadora i dissenyadora
multimèdia ha estat exposat a Barcelona, Bilbao, Lima i Frankfurt.

Actualment combina la investigació personal en programació i tecnologia strea-
ming amb la seva tasca al si de Radiopaca, un col·lectiu feminista que opera des
d’Hangar.

Radiopaca és una net-radio dedicada a la investigació, creació i desenvolupa-
ment de nous formats i materials de comunicació que promoguin un discurs en
femení i plural. Aposta per l’experimentació, la formació i l’accés participatiu als
micròfons del “moviment de dones i les dones en moviment” que persegueixen
la construcció de dinàmiques horitzontals en les quals es dilueixi la jerarquia
entre productores i oients, experts i consumidors d’informació. És un mitjà de
comunicació lliure, associatiu i autogestionat que va néixer el 8 de març de 2005
i que des de juliol de 2006 emet des d’Hangar.
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Jordi Ribes
El meu treball consisteix en l’exposició d’un món mental que transcorre pel
gènere fantàstic i de ficció, la violència i el despertar sexual a través de frag-
ments narratius que deixo a la lliure disposició de l’espectador. Un món que
sembla sortit de la mirada d’un nen, sense prejudicis i que intenta sobrepassar
la frontera que separa el públic del privat. Per això em serveixo de personatges
i cites procedents del cinema, els contes, la televisió, el còmic, la literatura, el
món de l’art i de la cultura popular en general.

Jordi Ribes (1972), llicenciat en Belles Arts a Barcelona. Ha exposat a diversos
centres i galeries de la mateixa ciutat. En destaca: Momu & No Es a la terra dels
homes barba (2007) a la galeria Senda i quan el destí ens assoleixi (2008) al
Centre d’Art Santa Mònica. També ha participat en exposicions individuals i
col·lectives a Santiago de Compostel·la, Madrid, València, París, Mèxic i Bangkok
i en fires com les d’Arco (Madrid), Art Forum (Berlín) i Pulse (Nova York). Premi
Altadis de les Arts Plàstiques el 2004 i beca Guasch Coranty el 2003. En l’ac-
tualitat participa en l’exposició Aixecament, al recentment inaugurat Centro de
Arte Dos de Mayo (Móstoles, Madrid).

Ana García-Pineda
El punt de partida del meu treball comença per acceptar que vivim al món
d’Alanis Morissette: ens sobren les culleres quan el que necessitem és un gani-
vet. Cadascun dels meus projectes no és més que un intent de construir eines
de supervivència, de maquinar missions per salvar el món, de fracassar, d’apun-
tar entre la realitat i la fantasia, d’intentar entendre, d’estar convençuda que
mereixem bones històries... En definitiva, d’escriure un altre peu de pàgina que
comenti el fet que l’àrbitre del món sigui l‘absurd.

L’objectiu és utilitzar la simplicitat i el sentit de l’humor com a mètode per apro-
par-me a un món que em resulta massa complex. Es tracta de jugar a confon-
dre el tràgic amb el còmic i fer servir la ironia com a motor per restar pes tràgic
a les reflexions existencials. M’interessa aquesta fina línia que separa l’aparent-
ment fàcil del pervers, el càndid de la mala llet, l’innocent del políticament inco-
rrecte, el que pot ser objecte de riure i el que no ho és... I és que, en realitat, tot
aquest vestir la mordacitat de rosa tràgic ve de la contradicció de voler conrear
un positivisme condemnat al fracàs i una eufòria que, encara que se sap massa
feble i patètica, no té intencions de claudicar.
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Ana García-Pineda (Sabadell, 1982) cursa la llicenciatura de Belles Arts a
Barcelona. Ha participat en projectes individuals com ara Salvar el mundo a la
Sala Soler i Palet (Terrassa, 2007) i en exposicions col·lectives com I will not
throw rocks a Form & Content Gallery (Londres, 2007) o Outlet a l’Espai Cultural
Caja Madrid (Barcelona, 2006). El 2006 rep la Beca Incubadora (Panorama,
Ajuntament d’Olot) per realitzar el seu projecte Tácticas de combate. Un any més
tard co-funda, amb Haizea Barcenilla, el col·lectiu Damas, una iniciativa que té
com a objectiu concentrar-se en elements d’unió com ara ponts, cremalleres, xar-
xes o velcro i experimentar amb el format comissarial. L’última notícia que en
tenim és que van rebre la beca BCN Producció ’08 per editar Máquinas y
maquinaciones, una acumulación d’invents i missions que tenen com a objectiu
contrarestar les nostres tragèdies quotidianes.

Rubén Santiago López
Des d’un plantejament de base processual, i a través d’instal·lacions, projectes
site specific, mecanismes on-line, vídeos, objectes, publicacions i l’ús del dibuix,
el meu treball planteja qüestions que van des dels mecanismes de construcció de
la memòria a la concessió consensuada del valor simbòlic, així com una anàlisi
crítica dels esquemes de poder i regulació de les societats contemporànies.

Rubén Santiago (1974) ha presentat els seus projectes en espais com la Galerie
nationale du Jeu de Paume (París), la National Gallery/Národní Galerie (Praga),,
CGAC, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centre d’Art Santa Mònica, la
Fundació Caixa Galicia, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el MARCO (Vigo),
Off Limits, Auditorio de Galicia, el Museo de Bellas Artes de Venezuela, l’Instituto
Cervantes de Beijing (China), el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas
(Veneçuela), la Galeria Fernando Santos (Portugal), l’espai Zé dos Bois (Lisboa),
la Galería Luis Adelantado i la Galería DF, entre d’altres. Viu i treballa a
Barcelona.
http://www.hangar.org/gallery/Main-RubenSantiago

Tjasa Kancler
Interesada en las contradicciones que hay hoy en día en nuestro entorno, y en
un grado fantástico, intento construir discursos heterogéneos a través de mis
proyectos artísticos, enfocados frecuentemente a cuestiones sobre la identidad,
el consumo, la configuración territorial y simbólica del espacio urbano derivada
de la producción y el consumo, las diferentes maneras de uso e invasión en la
estructura de las ciudades y las cuestiones sobre una sociedad en la que la
creación, distribución y manipulación de la información forman parte importan-
te de las actividades culturales y económicas.

En este paisaje me sirvo de múltiples soportes (dibujo digital, instalación, foto-
grafía, video, libro) para realizar mis obras, constantemente enfocadas desde el
contexto personal, a partir de las experiencias vividas en el tejido cotidiano de
nuestra sociedad de consumo o de la información, mediante las observaciones
sobre las maneras en las que construimos nuestra realidad, pensamiento,
maneras de relacionarnos y desde las preocupaciones, cuestionamientos e
inquietudes diarios. (...) Últimamente he centrado mis intereses en las cuestio-



17

nes en torno al carácter subjetivo de la transmisión y recepción de los mensa-
jes mediáticos en relación a los conflictos en Oriente Medio y como éstas pue-
den sugerir nuevos modos de relación y percepción en nosotros.

Tjasa Kancler (Maribor, Eslovènia, 1978) és llicenciada en Dret per la Universitat
de Ljubljana. El 2003 va continuar els seus estudis al Departament de Pintura de
l’Accademia di Belle Arti di Bologna (Itàlia), on va obtenir una beca d’intercanvi
Erasmus per a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on es va
llicenciar el 2007. Actualment és estudiant de doctorat del programa Investigació
en imatge, del Departament de Disseny i Imatge del mateix centre.

Joan Saló
Considero el arte como una práctica y/o un ejercicio de representación, sin que
esta condición implique necesariamente una aproximación o un alejamiento de
(la mal llamada) realidad. A partir de este punto, me interesan especialmente las
relaciones que se establecen entre esta práctica artística y sus usuarios, ya sean
espectadores, consumidores, oyentes, comensales, receptores, activos, pasivos,
gritones o callados. Saber cuál es la distancia que los separa, bajo qué lengua-
je se realiza la comunicación y a través de qué canales; cuáles las expectativas
y las frustraciones, qué uso le da el uno al otro y el otro al uno. En pocas pala-
bras: cuál es la experiencia que se genera.

Para hacerlo utilizo cualquier cosa que pueda tener al alcance: bromas infanti-
les, pintura invisible, ambientadores irrespirables, esculturas que se mueven a
120 km/h o monumentos milenarios rotos en pedazos y repartidos por toda la
geografía. Saturación, desbordamiento, vacuidad, efectismo, intrascendencia y
cualquier estrategia que me permita tensar las cuerdas de estas relaciones para
evidenciar sus procesos subyacentes.

Joan Saló es llicencia el 2006 en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. En el
transcurs de la carrera realitza una beca Erasmus a la Universitat de Plymouth, al
Regne Unit. Paral·lelament participa, el 2003 i el 2005, a les jornades de la
QUAM de Vic (les primeres en un taller impartit per Patty Chang i les segones en
un taller impartit per Francesc Ruiz). El 2006 rep una beca de residència
d’Hangar per anar al centre Astèrides de Marsella i el 2007 la EADC
(Departament de Cultura) li concedeix un ajut de recerca per al projecte
Escultures en moviment. Entre les exposicions que ha realitzat, destaquen
Interferències, Temperatura Ambient i Escultura en moviment, totes elles el 2007,
i Jo entre tu el 2008.
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TV BOY
Pseudònim de l’artista Salvatore Benintende, nascut a Palerm. Cursa estudis a
la seva ciutat adoptiva, Milà, on desenvolupa els seus primers treballs i desco-
breix el món del graffiti. Després d’estudiar Belles Arts a Bilbao, s’instal·la a
Barcelona i de seguida rep propostes interessants i decideix quedar-s’hi. Al cap
de poc temps es fa evident la seva arribada a la ciutat: les parets del centre de
Barcelona s’inunden del seu personatge més emblemàtic, un nen de cap gegant
anomenat TvBoy, a qui acompanyen en les seves aventures el seu gos i milers de
personatges de fantasia.

El llenguatge visual de TvBoy, influenciat per la cultura pop i el còmic, l’art
japonès i la gràfica, és ple d’homenatges i referències culturals. Als seus llenços
i instal·lacions, TvBoy situa el seu personatge en complexos mons plens d’hos-
tilitats i perills per endinsar-nos en una espècie de faula moderna on conviuen la
candidesa del seu personatge amb la crueltat i l’aspror de la temàtica que empra.
Cada pintura porta el seu petit univers de referències i metàfores: el temps, l’a-
mistat, l’amor, el viatge, l’èxit, la mort. Temes universals que TvBoy aborda des
d’una perspectiva subtil i irònica, donant-li a aquest nen d’aire esquiu caràcter i
actitud. El ninot amb la cara dins d’una pantalla, el seu alter ego i segell més
reconeixible, porta un missatge: “Apaga el televisor; tu ets el protagonista!”

Entre d’altres, TvBoy ha exposat a Iguapop Gallery a Barcelona, a la col·lectiva
Street Art Sweet Art al Pavelló d’Art Contemporani de Milà, al CCCB de
Barcelona en el context del certamen BAC! i a la Byblos Art Gallery de Verona.
El 2008 ha participat en dues noves exposicions col·lectives a Itàlia, una a Milà
(del 8 de maig al 8 de juny) i una altra a Roma (del 20 de maig al 31 de juliol).
Seguidor de la filosofia de Takashi Murakami i de la “Kaikai Kiki”, sota el pseudò-
nim de TvBoy Salvatore ha firmat col·laboracions comercials amb marques com
Nescafé, HP, Smart i Inoxcrom. Recentment ha presentat la seva primera línia de
roba per a home i dona en dues cites: la PITTI IMMAGINE UOMO de Florència
(del 18 al 21 de juny) i la fira Bread & Butter de Barcelona (del 2 al 4 de juliol).

Nuria Canal

Hi ha un subjecte recurrent en el meu treball: “l’altre”, perquè és la figura
imprescindible, perquè és singular i perquè és un interrogant. Les relacions
entre individus plantegen per a mi els aspectes més rellevants i reveladors de
la nostra realitat.
El meu treball és sobretot un procés, que només de vegades es visibiliza en les
meves produccions. Darrere de cadascun dels meus projectes hi ha un entra-
mat d’accions, referents, objectius, narratives, significats i experiències que ocu-
pen totes les dimensions de la meva vida.
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Airstrip

AIRSTRIP, 2008
És un clàssic expenedor de boles que distribueix adreces de correu electrònic,
cada una diferent, sense revelar la identitat de la persona a qui pertany. Els des-
tinataris són una selecció dels contactes de la meva pròpia agenda, que recull
diferents esferes de les meves relacions. A l’expenedor s’hi adverteix: “Els des-
tinataris han acceptat participar en aquest projecte”. Els possibles usuaris d’a-
questa màquina obtindran una bola en introduir una moneda. Quan les boles
hagin estat distribuïdes en la seva totalitat, un nou conjunt de boles amb les
mateixes adreces serà introduït a l’expenedor i així de forma indefinida. El
desenvolupament posterior d’aquest projecte se situa en l’experiència de les
persones implicades, especialment dels usuaris, i per això en un temps i un
espai aliè a aquesta exposició.

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Va crear el 1993 la
Mostra de Vídeo Independent de Barcelona OVNI i la va codirigir fins a l’any
2000, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La seva darrera pro-
ducció ha estat Short Stories about Distance, exposada al Museu de Belles Arts
de Santander i a la Galeria Estrany-de la Mota. Destaca la seva participació en
exposicions col·lectives en diverses institucions com ara: Al ran, Fundació La
Caixa, CASM (Anys 90 Distància Zero), MACBA (Màscara i mirall), Palau de la
Virreina (Interzona), Fundació La Caixa (Mirades impúdiques), Koldo Mitxelena
Kulturenea (Transgenèrics i Escenaris domèstics), Galeria Estrany-de La Mota
(Pictures of you i Muy Frágil). Actualment viu i treballa a Barcelona.

Rubén Verdú
El meu treball està afectat per l’extrema ubiqüitat del visual. Estem sotmesos a
“la disciplina de l’ull”, una espècie de determinisme instintiu que ens imposa la
mirada. És precisament aquesta expansió implacable del visual la que intento
articular en el seu paroxisme màxim encara que acabi sempre presentant-se un
tant ridícula. Aquesta és, al cap i a la fi, la meva intenció final.

L’exercici d’aquesta pràctica el duc a terme de manera polimorfa. No m’inclino
per cap tècnica en particular. El meu interès és purament dialèctic, és a dir, no
pretenc anar més enllà del que és estrictament relacional, de tot allò que pugui
presentar una dinàmica potencialment desestabilitzadora. Per exemple, en Love
Without Contact em proposo bàsicament un replantejament de la funció de l’es-
pai arquitectònic. Com sabem, la distància és necessària perquè s’estableixi la
possibilitat de la mirada, però a Love Without Contact aquesta condició encara
no ha estat del tot assolida. Les parets de la galeria són tan a prop una d’una
altra que una plenitud sòlida ens aparta, ens impedeix l’entrada. Només un
estret corredor resta il·luminat. L’ambigüitat d’aquest espai es debat entre la
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“claustrofília” d’un col·lapse total, d’un amor cec, i l’“antipatia” de la separació
que s’ha de generar en intentar recuperar un mínim de distància òptica.

En aquestes condicions, investigar herències i construccions culturals més
complexes. Heliospora i Swallow juguen amb l’origen i els límits semàntics d’a-
quest territori visual i fins a quin punt es llancen a la conquesta d’altres canals
cognitius, sobretot, en aquests casos, que l’oral conté un nucli d’afectacions
molt primitives.

Love Without Contact (1998). Vista general de la instal·lació
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2.5. Residències curtes per a la producció de
projectes específics

Davant de la gran demanda d’espais per part dels artistes, Hangar intenta adap-
tar-se a totes les necessitats i optimitzar al màxim l’ús dels seus tallers. És per això
que en els darrers anys s’ha iniciat una nova modalitat de residències a Hangar:
residències curtes per a la producció de projectes. Els artistes poden sol·licitar
un espai per un període d’entre 1 i 3 mesos, durant els quals podran fer ús de
tota la infraestructura del centre i participar també en les activitats d’Hangar.

Convocatòria pública per a estades curtes
Els artistes que han realitzat els seus projectes en residències curtes, de les 29
sol·licituds rebudes durant el 2008, han estat:

1. Roger Bernat
Residència gener
2. Rose Kowalsky
Residència gener. Enregistrament i edició d’un curtmetratge
3. Dorien de Witt (TENT)
Residència febrer i març. Guanyadora del premi de vídeo de l’Awards Academy-
Rotterdam
4. Júlia Montilla
Residència octubre. Preparació exposició per a la Galeria Toni Tàpies
5. Francesc Ruiz
Residència abril. Preparació exposició BCN EYE TRIP, a la Galeria Estrany-de
la Mota
6. Mar Canet
Residència d’agost a desembre. Beca de producció de la Generalitat de
Catalunya
7. Mamoru Tsukada
Residència gener i febrer. Projecte fotogràfic
9. Marc Vives/David Bestué
Residència juliol, agost, setembre i octubre. Preparació exposició La confirma-
ció al CASM
10. Jorge Rodríguez-Gerada
Residència setembre, octubre, novembre i desembre. Projecte Expectation
11. Clarissa Cestari
Residència agost i setembre
12. Albert Corbí
Residència agost i setembre
13. Instituto Fátima
Residència octubre, novembre i desembre

Dorien de Witt
A Dorien li fascinen les coses que no es poden entendre, li interessen les mane-
res de mirar i entendre el món que ens envolta, sobretot la manera com tractem
les coses que simplement no entenem. En el seu treball planegen qüestions com
els límits de la nostra percepció, del nostre coneixement, del visible, les possibi-
litats de comprendre l’univers en el qual vivim tot i estar limitats per un cos i uns
sentits. Utilitza diversos mitjans, des del dibuix al collage, la foto o el vídeo, habi-
tualment construïts a partir de fragments extrets de diferents fonts com ara you-
tube o documentals.
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Dorien de Wit (Hertogenbosch, Holanda, 1980) s’ha format al Sandberg Institute,
d’Amsterdam, i al Fine Art, AKV, d’Hertogenbosch. El 2007 va exposar individual-
ment a Paraplufabriek, Nijmegen (exposició Just what timeless truths llauri we still
missing?) i el 2008 ha participat en les col·lectives Kickstart, Dum Umeni/Brno
House of Arts, Brno (República Txeca),; Kunstvlaai A.P.I. (Art Pie International),
Westergasfabriek, Amsterdam; Ik wil ruimte (I want space), Temporary Art Centre,
Eindhoven; i al Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència, de la Faig.

Mamoru Tsukada
A començaments del 2008 Mamoru Tsukada va gaudir d’una estada d’un mes a
Hangar en virtut d’un programa de creadors en residència en centres d’art llançat
pel Tokyo Wonder Site - Institut d’Art Contemporani i Intercanvi Cultural Internacio-
nal. Mamoru va realitzar un viatge per l’Oceà Àrtic al Canadà i es va trobar amb un
radar que formava una estructura de línies al cel. El curiós és que aquesta forma al
cel l’havia somiada diversos dies abans. En les imatges que va prendre a l’Àrtic su-
perposa colors inspirats per les experiències i sentiments que està vivint durant la
seva estada a Barcelona. El treball de Mamoru, que es desenvolupa bàsicament a
través de la fotografia, crea imatges ambigües i es deixa influir per les estructures
ocultes que troba o intueix als llocs pels quals passa.



Mamoru Tsukada va néixer a Nagano, el Japó, el 1962. Ha complementat la seva
formació com a fotògraf als EUA i amb residències al Banff Centre del Canadà
(2005), el Bangalore Artist Center de la Índia (2008) i el Moks d’Estònia (2008).
Ha exposat el seu treball individualment a la Tomio Koyama Gallery de Tòquio
(2002, 2006) i col·lectivament a la Luxe Gallery de Nova York (2008), l’Hiroshima
City Museum of Contemporary Art (2007), el Kawasaki City Museum, Japó
(2005), entre d’altres. Així mateix, ha participat en les últimes edicions de les fires
Frieze Art (2007) i Art Basel (2008).

Marc Vives i David Bestué
Treballem en equip des de l’any 2002. El resultat del nostre treball és princi-
palment formalitzat com a performances, en les quals hem desenvolupat un
sistema d’aproximació a diferents realitats, des de les més íntimes (Acciones en
el cuerpo) passant per l’entorn social (Acciones en Mataró) fins a nivells macro-
estructurals (Accions a l’Univers). En aquestes performances, dialoguem amb
diversos temes extrets de la història de l’art recent, focalitzat al segle XX, en el
qual s’hi afegeixen conceptes del propi imaginari.

Les primeres accions van anomenar-se Acciones en Mataró i constaven de la
recopilació fotogràfica d’un seguit d’accions realitzades a l’espai urbà i que
foren compilades al llibre homònim. Posteriorment vàrem fer Acciones en casa,
aquest cop sobre suport videogràfic i contextualitzat en l’àmbit domèstic, i
Acciones en el cuerpo, que va ser registrat, també en format videogràfic, però
prenent aquest cop la forma d’obra de teatre, que va tenir lloc el 25 d’octubre
a la Sala Mirador de Madrid, en el marc del projecte los29enchufes.

Al MUSAC es va presentar Imágenes del fin del mundo, el març de 2007, un
petit projecte que va ser posteriorment incorporat com a part d’Accions a
l’Univers, que va començar a presentar-se com a solo project a Arco’08 amb La
caverna, diorama que transformava el subsòl en diverses pedres organitzat
segons les suposades relacions socials que podrien tenir.

Finalment, a la darrera edició de Frieze Art Fair, també convidats pel CGAC,
hem realitzat un conjunt d’accions pensades per a l’espai de la fira. El 2008
hem presentat La confirmación, projecte site specific creat per al CASM (Centre
d’Art Santa Mònica) i que serveix de tancament d’aquesta darrera etapa.
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Mar Canet
Mar Canet és enginyer informàtic de videojocs i dissenyador. Després d’estar dos
anys com a becari de docència i investigació a l’ESDI (Escola Superior de Disse-
ny), va ampliar els seus estudis a Anglaterra en el camp del disseny de videojocs
a la University of Central Lancashire. Actualment és artista resident a Hangar. En-
tre els seus camps d’interès hi ha la visualització interactiva de grans volums d’in-
formació i els videojocs. Dins dels seus treballs destaca NodeMail.org, un projecte
artístic basat en un programari per a la visualització de xarxes per a les trameses
massives d’e-mail. Seleccionat en la convocatòria internacional d’idees per a pro-
jectes de visualitzacions, dins el taller de producció Visualitzar, organitzat per Me-
dialab-Prado, per produir el projecte Casastristes.org.

Albert Corbí
Les accions bàsiques sobre les quals parla el conjunt d’obra d’Albert són subjec-
tar, sostenir, segellar, contenir i reparar. Aquests infinitius són aplicats a l’arquitec-
tura, exterior i interior. Quan les aplica a l’arquitectura exterior aquestes parlen
d’allò públic, del poder i de la violència amb què es dibuixa el dins i el fora, men-
tre que quan les aplica a l’interior reflexiona sobre la identitat i el paradoxal cost
de l’autenticitat i del diferenciar realitat i virtualitat.
Durant la residència intentarà desenvolupar la idea de subjecció de volums buits
amb cinta adhesiva. www.albertcorbi.com



Clarissa Cestari
Durant la seva residència a Hangar ha elaborat l’obra pictòrica Blau Ftalo i
Blanco de Titan, que forma part de la seva investigació pictòrica que qüestiona
el caràcter material de la pintura. Juga amb el traçat espontani, mínim en mida i
procedent del subconscient, i ho amplia a gran escala, perdent així el seu caràcter
íntim, transformant el gest espontani en alguna cosa sistemàtica.

La segona producció realitzada durant la seva residència ha estat Diari de la falta
d’inspiració, diari en fotografia i dibuix que registra el seu pas per Hangar, obra
que continua en procés fins que finalitzi la seva estada, a finals de setembre.

Instituto Fátima
Els dos músics alemanys residents a Barcelona, Paul i Carsten (ex Los Kunka
Boys), treballen junts en la creació sonora des de fa mes de deu anys. Van fun-
dar Instituto Fátima l’any 2006, a fi d’establir col·laboracions per a la creació
electrònica improvisada. Des de llavors, han organitzat nombrosos concerts i
esdeveniments com les trobades de música improvisada anomenades BCN
IMPROTRONICA a la galeria Niu.

Amb el projecte Chimeneas 22@ van tenir la seva primera gran presentació, a la
NitCASM de l’Hangar, al Centre d’Art Santa Mònica, al costat de LizompantLi
(Radiopaca) el 5 de desembre de 2006. Es tractava d’un recorregut audiovisual
sobre la transformació urbana radical del Poblenou.
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Jorge Rodríguez Gerada
Jorge va realitzar un mural en una hectàrea de terreny erm en el que serà el Zoo
Marítim de la zona Fòrum a Barcelona. Es tracta d’una intervenció efímera d’art
públic, en la seva línia habitual de retrats en proporcions gegantines en l’espai pú-
blic. Però en aquesta ocasió inverteix la dinàmica de les seves últimes actuacions:
en lloc de retratar algú desconegut per iconitzar-lo, ha utilitzat el rostre que ja s’ha
convertit en icona mundial, el del primer president de raça negra a la Casa Blanca.

El títol, Expectation, no pot ser més eloqüent, ja que al·ludeix al missatge d’espe-
rança que s’ha colat en una gran part de la població mundial, i amb aquesta obra
Jorge ha cridat l’atenció dels mitjans i de passada ha aixecat debat entre veïns i
barcelonins, amb opinions per a tots els gustos. La peça desapareixerà amb el
temps, però mentrestant és visible des de l’aire i des del Google Earth. No només
ha estat recollit en la premsa nacional, també els mitjans i les agències interna-
cionals li han dedicat atencions: CNN, New York Times, The Washington Post,
Reuters, EFE, etc.

Julia Montilla
Durant el mes d’octubre va ocupar un dels tallers d’Hangar a fi de produir una ins-
tal·lació que formarà part de la mostra individual que prepara per a la Galeria To-
ni Tàpies a partir de desembre. Segons l’artista, el projecte tracta sobre
advocacions marianes i identitat nacional; sobre com l’aparició de la Verge, com
a icona femenina de caràcter religiós, legitima i protegeix un estat catòlic en pro-
cessos revolucionaris anticlericals.

L’exposició prendrà com a exemple els esdeveniments que van tenir lloc al muni-
cipi guipuscoà d’Ezkioga, el 1931, arran de les aparicions marianes. Aparicions
no reconegudes per les autoritats eclesiàstiques i que van ser conseqüència d’un
canvi de règim, de la dictadura de Primo de Rivera a la Segona República, que
acabarà finalment, encara que per poc temps, propugnant i aprovant la separació
entre estat i Església.
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2.6. Durant l’any 2008 Hangar ha disposat d’un
espai annexe, el Klein Hangar, amb lloguer d’espais

Fran Blanes
Natural de “Bahia White”, Província de Buenos Aires (República Argentina), la
pràctica de Fran Blanes transcorre per fronteres difuses. Format en cinema i
publicitat i amb estudis de postgrau en art contemporani i documental, canalitza
les seves inquietuds a través de diverses estratègies, com el recurs a l’herència
de l’art conceptual i la performance, i mitjans com el vídeo, el dibuix i la fotogra-
fia. L’absurd i l’humor són part essencial de la seva forma de presentar-se en
societat. Un altre aspecte important és que les seves obres estan travessades
per la constant idea de l’error i el fracàs.

Blanes s’interessa per qüestionar i redefinir binomis donats com autoritat/pàtria,
identitat/cultura o públic/privat, per mostrar la persistència d’aquestes nocions
en el terreny del present. Un dels principals objectius que persegueix Blanes és
el de posar en entredit els mites i construccions identitaris absoluts, evidenciant
el caràcter construït de tot discurs hegemònic. En paraules de l’artista, el seu tre-
ball “parteix de nocions generals per intentar arribar a estats particulars subjec-
tius, que al seu torn són compartits per una gran majoria, encara que no sempre
de manera conscient”.

Actualment Fran Blanes viu i treballa entre Barcelona i Buenos Aires, compagi-
nant projectes propis amb col·laboracions amb les productores www.fanfarria.net
i www.cactusfilms.com.ar. També treballa en la construcció d’un espai web
www.franciscoblanes.com.

2008

Noms

Francesc Ruiz X

Fran Blanes X X X X X X

Bruno Bresani X X X X X X

Albert Bertolin X X X X

Mar Canet X

Ana Serrano X

Carlos Granados X

Alex Posadas X

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des
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Bruno Bresani
La seva obra recorre tres línies principals, el dol que és la pèrdua, la nostàlgia
que és l’objecte enyorat i la memòria en la qual s’inclouen les relacions humanes
i com aquestes formen els individus, ja que gràcies a la seva història actuen i
viuen i de certa manera –en poques paraules– conformen el seu caràcter.

Neix a Recife, Pernambuco, el Brasil, creix i estudia a Mèxic, per alguns períodes
viu als EUA, Guatemala i Escòcia. Realitza estudis a l’UNAM així com al Centro
de la Imagen entre altres institucions tant a Mèxic com al Brasil. Realitza el màs-
ter en Arts Digitals a Barcelona, on resideix actualment. La migració i l’amalgama
de diverses cultures és el que el formen, és una part essencial de la seva obra.

Bruno Bresani ha exhibit la seva obra en diverses institucions i festivals dins dels
quals es troben el festival BAC! (Barcelona, CCCB), ARTECHMEDIA (diversos
museus a Espanya), Premi Nacional d’Art Jove (Mèxic), Biennal Nacional d’Arts
Visuals (Mèxic) i l‘Intercanvi de Residències Artístiques (Salzburg, Àustria). Actual-
ment la seva investigació se centra en la migració (els problemes i qualitats d’a-
questa), l’amor i el desamor (constant en el seu treball).
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3. Programa
de beques i
intercanvis
internacionals
Responsable del servei: Joana Cervià

En un món interconnectat a escala global, la mobilitat, el desplaçament i el con-
tacte entre diferents agents és un fet indissociable de la vida contemporània. A
més, les societats i les cultures més fructíferes han estat i són aquelles capaces
d’assimilar aportacions exògenes i capaces de provocar condicions perquè el
mestissatge i la hibridació cultural siguin possibles; per això, qualsevol artista
necessita la confrontació i el debat amb contextos culturals i socials aliens als
propis per madurar, regenerar-se i enriquir el seu treball. L’artista jove s’interessa
a més per introduir-se en els circuits internacionals de creació, debat, reflexió i
visibilització. En aquest sentit, Hangar té un programa d’intercanvis amb diversos
centres del món. El primer acord es va establir el 1998 amb la prestigiosa non
profit PS1 Contemporary Art Center de Nova York (actualment fusionada amb el
MOMA) i consistia en l’estada d’un artista durant un any en un dels seus tallers
amb una beca de producció i manutenció. L’acord de PS1 i Hangar finalitzà l’any
2004 i llavors es va escollir un altre centre, situat també a Nova York, EYEBEAM.
L’intercanvi es va fer per primera i última vegada l’any 2006.

Aquest any 2008, el programa d’intercanvis d’Hangar ha estat amb Duende de
Rotterdam (Holanda), la Fondazione Pistoletto de Biella (Itàlia), Fonca-Cenart
(Mèxic), CIC del Caire (Egipte), El Basilisco de Buenos Aires (Argentina) i
Ssamzie Space de Seül (Corea).
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FONDAZIONE PISTOLETTO DE BIELLA (ITÀLIA)

La Cittadellarte és un centre de producció i investigació artística situat a Biella
(Piemont, Itàlia) creada per la Fondazione Pistoletto. Una de les activitats més
destacables que tenen lloc al centre és la Universitat de les Idees (UNIDEE), diri-
gida per l’artista Michelangelo Pistoletto. La UNIDEE organitza estades de fins
a vint-i-cinc artistes durant les quals celebra seminaris, workshops i activitats
orientades a projectes artístics de transformació social.

A la convocatòria per a aquesta beca es van presentar 34 sol·licituds i la Comis-
sió de Programes d’Hangar, a la sessió del 24 d’abril, va preseleccionar els se-
güents artistes:
Diego del Pozo
Juan Francisco Casas
Onofre Caldeteny
Santiago Vich
Yolanda de los Bueis

Finalment, el jurat de la Fondazione Pistoletto va escollir Yolanda de los Bueis
per a una estada a la Fondazione des del 15 de juny fins al 15 d’octubre de
2008. Durant l’estada participà en diferents projectes:
1. As_tide, projecte europeu amb la participació de 5 organitzacions d’art euro-
pees, inclosa Hangar. Col·labora en diversos seminaris amb un treball anomenat
Essential Guide to Translingual Dialogue.
2. Hypothetical Projects to Be Potentialized, pluja d’idees des de la seva arriba-
da al centre.
3. Secrecy, Conspiracy, Sectism, videoperformances d’entrevistes a membres de
la Fondazione Pistoletto.

Originariamente formada como pintora, mi trabajo profesional como diseñadora
gráfica desde 1995 ha alimentado mi práctica artística. Como consecuencia, en-
tre 1996 y 2000 desarrollé varias piezas en Internet conectadas a mis expe-
riencias vitales, en torno a la interactividad y a los sistemas de comunicación.
Mi progresión lógica como artista y diseñadora fue en el área de imagen digital
en movimiento y en años recientes he producido una serie de animaciones rela-
cionadas con el acto de creación en sí mismo y los sistemas de comunicación.
En esta serie de trabajos analizo los factores y actores involucrados en el proce-
so de creación y el acto de comunicación, las relaciones establecidas entre ellos
y las tensiones estéticas que emergen de esas relaciones e interacciones.



31

DUENDE - ROTTERDAM (PAÏSOS BAIXOS)

Rotterdam compta amb una potent xarxa d’institucions gestionades per artistes,
com Duende, B.a.d., Kunst & Complex, V2 i Kaus Australis, i té institucions tan
emblemàtiques com el Museum Boymans - Van Beuningen, el centre d’art Witte
de With i la Kunsthal o l’Institut d’Arquitectura. Duende forma part activa d’aquest
context tan ric. Es tracta d’una associació d’artistes que gestionen els seus pro-
pis tallers i que organitzen exposicions i intercanvis amb el suport del Centrum
Beeldende Kunst (Consell de les Arts de la ciutat).

Rebudes 73 sol·licituds, la Comissió de Programes, reunida el 24 d’abril de 2008,
va preseleccionar els següents artistes:
Alex Reynolds
Laia Solé
Maria Solà
Ricardo Iglesias
Santiago Vich
Yolanda de los Bueis
Albert Corbí
Kepa Garraza
Nicolás Laíz
Sergi Botella

El jurat de Duende de Rotterdam va escollir Alex Reynolds. L’artista inicià la
seva estada l’1 de juliol, fins al 30 de setembre de 2008. Projecte expositiu a la
ciutat de Delft, anomenat Three, tres fotografies en una sala, una performance i
3 accions es desenvolupen al mateix temps però en diferents espais.

Mi trabajo gira en torno a momentos de intensidad, cuando la duda desaparece,
enfatizando lo efímero de estos momentos, de cómo llegan a marcarnos y de có-
mo su memoria influye en la construcción de nuestra identidad. Finalmente, de
cómo se acepta el final de estos momentos y de cómo el cambio puede poner
esa identidad, construida a través de la memoria, en crisis. La duda reaparece,
dejándonos colgados en el aire, con cara de gilipollas, sin saber qué puñetas ha-
cemos ahí antes de pegarnos un maravilloso hostiazo una vez más.

CONSELL DE LES ARTS I LES LLETRES DEL
QUEBEC/AXÉNEO7 (CANADÀ)

L’acord amb el Consell de les Arts de Québec portarà un artista a residir durant
uns mesos a Quebec, accedint a les instal·lacions i serveis de producció del cen-
tre Axenéo7.

Des de 1983, el centre d’artistes Axenéo7 funciona com un pol d’atracció per al
conjunt de la comunitat artística del país. Per als artistes del Quebec implicats
en la multiplicitat de les pràctiques en arts visuals, s’ha convertit en un lloc de
trobada i experimentació que té com a eix la renovació del llenguatge visual.
Dirigit majoritàriament per artistes implicats en una pràctica artística actual, es
consagra a la millora de les condicions de producció i exhibició. A partir de la
convocatòria 2006, la beca Hangar-Consell de les Arts i les Lletres del Quebec
(CALQ) la convocarà i la gestionarà l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la
Generalitat de Catalunya. Hangar continuarà rebent en residència els artistes
becats pel CALQ.



Enguany, l’artista seleccionada va ser Julie Faubert, que va realitzar una esta-
da en un taller d’Hangar durant 4 mesos, de març a juny de 2008. Desenvolupà
treballs d’àudio i participà en els projectes Luso-Phonia i Et sona Poblenou?, el
mes de novembre de 2008.

A través de mis gestos artísticos cuestiono las conexiones existentes entre el
cuerpo y el pensamiento en su relación con el espacio. Creo cruces de senti-
do a través de los cuales los movimientos y las posturas del cuerpo se imbri-
can al pensar y al entender. Mi trabajo se despliega a partir de un interés muy
concreto por la historia cotidiana de los lugares y de la gente, historia que a
menudo tiene huellas impalpables. Resultan de mis procesos de creación rela-
tos híbridos, cúmulos de fragmentos recogidos: un trabajo que, de manera muy
voluntaria, mezcla los tiempos y los espacios, suprime cualquier linealidad para
proponer una relectura poética de lo efímero del mundo, una mirada inestable
sobre una realidad en movimiento continuo.
Desde 2002, el sonido ha tenido un papel muy significativo en el desarrollo de
mi obra. Mis colecciones sonoras se han convertido en elementos fundadores
en el despliegue de diálogos cuerpo-espacio. A través del anclaje inusitado de
un contenido que raspa lo documental, de un lugar, de una postura y de un
gesto de escucha llego a construir situaciones visuales/sonoras complejas. El
sonido actúa como intermediario entre una zona de lo real que estaba fuera de
alcance y la persona que entra en mis espacios yuxtapone lo “en otra parte” y
lo “ahora” en una misma geografía.

Julie Faubert viu i treballa a Montreal, Quebec. El seu treball s’ha presentat en
nombroses exposicions individuals i col·lectives al Quebec i altres regions del
Canadà. La seva obra ha estat reconeguda diverses vegades amb beques de
recerca artística dels Consells de les Arts del Quebec i del Canadà. És llicen-
ciada en Belles Arts i té en curs una investigació doctoral sobre el tema de la
instal·lació sonora a l’espai urbà.

FONCA-CENART, MÈXIC DF (MÈXIC)

El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) respon a les iniciatives de
la comunitat artística interessada a fomentar el treball independent dels creadors
i satisfà a més la necessitat de transformar el panorama cultural mexicà. En un
context sense precedents, el FONCA conjunta els esforços de l’Estat, la iniciati-
va privada i la comunitat artística al voltant de tres objectius fonamentals: la pre-
servació, la promoció i la difusió de la cultura. Per assolir aquests objectius,
s’estableixen línies d‘actuació adreçades, d’una banda, a la conservació i l’incre-
ment del patrimoni artístic mexicà i, de l’altra, a donar suport a la creació artística
en un context de plena llibertat.

Rebudes 62 sol·licituds, la Comissió de Programes d’Hangar, reunida el 22 de
maig de 2008, decideix preseleccionar els següents artistes:
Ana Matey
Antonio Ruiz
Carmen Nogueira
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Karmelo Bermejo
Marta Fernández
Olaia Miranda
Oriol Sánchez
Antonio Menchen

El jurat del FONCA seleccionà Karmelo Bermejo per a una residència de 4
mesos, de setembre a desembre de 2008, a Mèxic DF.

El proyecto a realizar consistirá en la producción y postproducción de un nuevo
video de la serie Aportaciones. Por una estética del overbooking. La idoneidad
del contexto México DF para la realización de una nueva pieza de esta serie
radica en el carácter paradigmático de esta metrópoli como centro de contras-
tes y excesos, vanguardia cultural del capitalismo tardío, centro de riqueza y
poder político y, sin embargo, víctima y verdugo al mismo tiempo en el tablero
de juego de una economía globalizada.

La Comissió de Programes d’Hangar també seleccionà l’artista mexicana
Lorena Méndez per a una residència de 4 mesos, de setembre a desembre de
2008 en un taller d’Hangar.

La Lleca és un projecte d’intervenció i acompanyament realitzat al centre peni-
tenciari de Ceresova, a Santa Martha Acatitla, Mèxic. Treballen amb els reclusos
i els seus entorns personals propers, amb l’objectiu de promoure alternatives de
desenvolupament personal i artístic dels interns i la seva readaptació social; així
com construir ponts de comunicació que possibilitin relacions familiars d’entesa,
comprensió i respecte. Utilitzen per a això diversos mitjans i recursos, com ara
vídeo, performance, dibuix, ràdio, fotografia, tecnologies digitals i narracions
orals i escrites.

Lorena i Fernando van presentar el llibre del col·lectiu La Lleca. Cómo hacemos
lo que hacemos, sobre el seu treball d’intervencions artístiques en contexts de
reclusió, al MUSAC, Lleó, el 12 de novembre. A finals del mateix mes, al Museu
d’Art Modern de Ljubljana, Eslovènia, van participar en una trobada amb altres
col·lectius per compartir experiències a l’entorn de projectes d’educació radical,
i paral·lelament van participar en l’exposició col·lectiva Cossos, memòria, resis-
tència i educació, a la Skuc Gallery de la capital eslovena.
www.lalleca.net
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Aquest any 2008 s’han iniciat 3 nous intercanvis del programa de
beques internacionals amb els centres següents:

CONTEMPORARY IMAGE COLLECTIVE DEL
CAIRE (EGIPTE)

Reunida la Comissió de Programes d’Hangar el 6 de març de 2008, decideix
preseleccionar, d’entre les 35 sol·licituds presentades, els següents artistes:
Anna Moreno
Carmen Guzmán
Fermí Jiménez
Marta Soul
Patricia Bobillo
Sergi Botella
Vahida Ramujkiç

El jurat del CIC del Caire va escollir Vahida Ramujkiç. L’artista inicià la seva
estada l’1 de maig, fins al 31 de juliol de 2008. Projecte: Fotodiary. Sobre mi
experiencia en El Cairo.

Por cuestiones logísticas relacionadas con las condiciones meteorológicas,
decidí dividir mi residencia en dos etapas. Básicamente, el hecho era que las
altas temperaturas de julio limitaban mi intencion de emprender actividades en
el exterior durante el día. Así que la primera etapa de la residencia tuvo lugar
del 5 de mayo a 14 de julio y la segunda, del 3 a 25 de noviembre.
En la primera etapa llevaba un Diario de integración, aprovechando el hecho de
encontrarme por primera vez en un ambiente tan distinto al que estaba acos-
tumbrada, sabiendo también que allí pasaría un tiempo suficientemente largo
como para cambiar mis hábitos y ajustar mi punto de vista a la visión local.
Cada día hacía anotaciones, dibujos y fotos sobre las cosas que me llamaban
la atención (http://irational.org/vahida/cairo_integration_diary). Este diario es un
ejercicio autobiográfico en el que intento documentar una transformación per-
sonal debida a un nuevo entorno. Este material también fue publicado en forma
de libro durante mi siguiente estancia en El Cairo (versión PDF: http://iratio-
nal.org/vahida/cairo_integration_diary/cairo_diary_web.pdf).
Además, durante mi primera estancia estuve haciendo un par de experimentos
más pequeños, como por ejemplo desarollar el proyecto de una bolsa de plás-
tico (http://www.irational.org/vahida/plastic_bag/), para el cual reciclaba las bol-
sas de plástico recibidas en compras diarias con el fin de producir un objeto de
diseño. El objetivo de mi investigación fue diseñar un objeto (prototipo) y ela-
borar el modelo económico alrededor de esta transformación.

La Comissió de Programes d’Hangar també seleccionà l’artista d’Egipte Tarek
Hefny per a una residència de 4 mesos, de maig a juliol de 2008, en un taller
d’Hangar.
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Tarek Hefny (1983) és llicenciat en Belles Artes per la Universitat de Helwan, al
Caire (2005). La seva fotografia explora la complexa relació entre l’espai públic i
el privat del seu Caire natal. A les seves grans fotografies a color, Hefny invita l’es-
pectador a recórrer la vida contemporània d’Egipte a través de la sistemàtica do-
cumentació dels seus espais públics i les façanes dels seus edificis. Alguna de
les seves sèries registren els usos diversos d’objectes quotidians reconvertits en
mobiliari urbà, mientre que d’altres se centren en la recerca de signes d’individua-
litat dins de comunitats com la dels taxistes.

Ha ampliat la seva formació com a fotògraf en tallers especialitzats impartits per
Anja Lutz (Goethe-Institut, El Caire, 2007), Eva Bertram y Andreas Rost (CIC, El
Caire, 2006) i Fernando Herráez (Townhouse Gallery, El Caire, en col·laboración
amb l’Ambaixada d’Espanya, 2004). En els dos darrers anys, ha exposat el seu
treball col·lectivament en nombrosos espais del seu país, com ara el Palau de les
Arts (El Caire, 2008), l’ACAF (Alexandria, 2008), el CIC (2008 i 2007) i la Falaki
Gallery (2007). El seu treball es pot consultar al lloc web:
http://www.tarekhefny.com

EL BASILISCO DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Reunida la Comissió de Programes d’Hangar el 6 de març de 2008, decideix
preseleccionar, d’entre les 71 sol·licituds presentades, els següents artistes:
Alba Mayol
Annegien Van Doorn
Antonio Ruiz
Antonio Menchen
Karmelo Bermejo
Núria Marquès
Paula Valero
Verónica Aguilera

El jurat del Basilisco de Buenos Aires va escollir Núria Marquès. L’artista inicià
la seva estada l’1 de novembre, fins al 31 de desembre de 2008.

Quiero adquirir conocimiento cercano de la gestión de la catástrofe a nivel emo-
cional por parte de los ciudadanos. Me gustaría catalizar plásticamente a modo
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de cuaderno de bitácora (más tarde formalizarlo en un video) los desajustes
mentales provocados por tal abismo capitalista. Estaría abierta a trabajar con-
juntamente con artistas residentes en el centro de destino para generar analo-
gías formales de tales narraciones empáticas. En la línea conceptual de mi tra-
bajo, he utilizado en anteriores ocasiones el “mapeo emocional” para generar
reflexiones metafóricas de los “males sociales” más comunes de nuestra socie-
dad actual, “males sociales” provocados por este frenesí vital que nos viene
impuesto. Modulado principalmente por la vorágine capitalista.

La Comissió de Programes d’Hangar també seleccionà l’artista argentí Cristian
Segura per a una residència de 2 mesos, agost i setembre de 2008, en un taller
d’Hangar.

El treball de Cristian reflexiona sobre la producció d’arxiu i la construcció de
musealitat, sobre com es construeix la maquinària a l’entorn d’un bé simbòlic i
com aquest bé simbòlic es tradueix en indústria cultural i patrimoniable. En
enfrontar-se a aquestes qüestions, no només des d’una posició com a artista
sinó també com a teòric, gestor i curador, la seva obra es converteix en una pla-
taforma àmplia d’investigació i creació, en la qual utilitza els mitjans més diver-
sos, des del dibuix a la videoinstal·lació, passant per l’escultura, l’art sonor o el
diàleg amb altres disciplines, sempre des de l’especificitat pel que fa al lloc i mol-
tes vegades amb un caire autobiogràfic.

Projecte Patinar en el MACBA, fotografia i vídeoinstal·lació sobre l’ús inesperat
de l’espai al voltant del MACBA, centrat en els skaters i la seva relació amb l’e-
difici de Richard Meier.

Cristian Segura
Patinar en el MACBA
Galeria Sicart, del 19 de desembre de 2008 al 16 de gener de 2009

SsAMZIE SPACE DE SEÜL (COREA DEL SUD)

Reunida la Comissió de Programes d’Hangar el 10 de juny de 2008, decideix
preseleccionar, d’entre les 64 sol·licituds presentades, els següents artistes:
Ana García-Pineda
Fermí Jiménez
Irene Minovas
Karmelo Bermejo
Miquel García
Jasmina/Luis, Llobet/Fernández
Yaiza Nicolás

El jurat de Ssamzie Space de Seül va escollir Yaiza Nicolás. L’artista inicià la
seva estada l’1 d’octubre, fins al 31 de desembre de 2008.

El proyecto a desarrollar es la continuación de las investigaciones que vengo
desarrollando sobre la representación del deseo colectivo, que tiene su origen
en el estudio de las economías emergentes y como éstas educan la necesidad
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de la comunidad que la sustenta. La publicidad, por medio de una estrategia
basada en la ilusión de poder y seducción, conforma el imaginario del deseo
colectivo, objeto de la investigación. La necesidad de estudiar el fenómeno
publicitario en oriente y su impronta en el imaginario colectivo es la razón prin-
cipal por la que he solicitado la beca. El proyecto consiste en crear una serie
de obra pictórica y fotográfica de lectura reversible.

La Comissió de Programes d’Hangar també seleccionà l’artista coreanaMinja Gu.

L’artista ha estat tres mesos a Hangar, d’octubre a desembre de 2008, amb la
beca SSamzie Space-Hangar. El treball de Minja aparenta ser fràgil i íntim, gai-
rebé indistingible de la vida quotidiana. Juntament amb l’artista Yunsabi ha ela-
borat un projecte durant els tres mesos de residència a Hangar. El seu treball
anterior és The World of Job, sobre la cerca de feina a Taipei, Taiwan. En aques-
ta ciutat, l’idioma oficial és el xinès mandarí, encara que en realitat es faci sevir
majoritàriament el taiwanès i fins i tot altres llengües. Per reflectir la dificultat que
persones no taiwaneses trobin allà una feina a causa de les barreres idiomàti-
ques, Minja va utilitzar els caràcters xinesos que signifiquen “busco feina” i es va
dedicar a la cerca de feina de diverses maneres, provant les seves habilitats per
trobar una feina des de la seva posició d’estrangera i plantejant la percepció de
l’artista com a professional. Minja Gu va trobar feina a Taiwan i The world of Job
es va pode veure a la Biennal de Taipei.
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4. Plató i sala
polivalent

4.1. Introducció

A Hangar disposem de dos espais destinats al lloguer regular: el plató i la sala
polivalent, als quals es pot accedir prèvia reserva. Un cop l'artista o col·lectiu in-
teressat aporta la informació necessària, signem un contracte i l'interessat abona
una fiança simbòlica. A partir d'aquí ja poden venir a treballar amb certa flexibili-
tat horària, sempre que respectin les activitats simultànies que s'estiguin realitzant
al centre.

- El plató d'Hangar està dotat d'un fons chroma-key, dos ciclorames (blanc i ne-
gre) i un linòleum adaptat a l'espai. No disposa de llum natural, però aquest aïlla-
ment el beneficia en tranquil·litat. La seva forma de “T” genera dos petits espais
laterals que en rodatges poden funcionar a la vegada com a petites escenogra-
fies o de basckstage .

- L'espai polivalent és un espai més gran, d'uns 200 m2, blanc i amb llum natural.
Té, a més, una instal·lació fixa d'un projector de vídeo HD i una taula de so amb
amplificadors.

Durant el 2008 la demanda de lloguer d'espais a Hangar pràcticament s'ha tripli-
cat. Les causes d'aquest augment poden ser diverses, però en destaca la manca
d'espais a Barcelona destinats a la producció o la identitat i característiques de
la localització en si. A més a més, enguany ha aparegut el perfil de l'artista que re-
alitza videoclips, ja sigui per les llibertats i la capacitat d'experimentació que per-
met el format o per la carta de presentació que suposa. Sovint es tracta de
professionals emergents del món del cinema i l'audiovisual que han portat cap a
una una professionalització, metodització i regularització aquest servei.
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D'altra banda, el desnivell entre oferta i demanda ha dut Hangar a buscar col·la-
boradors externs. La productora d'animació Cromosoma posa a disposició dels
usuaris d'Hangar les seves modernes i completes instal·lacions al mateix preu. Ac-
tualment estan ampliant les seves instal·lacions i estan construint un nou croma.

A més, aquest any ens hem pogut beneficiar de la punta de l'iceberg del que su-
posarà l'ampliació de les instal·lacions d'Hangar. A l'octubre ens van lliurar les
claus de la nau adjacent, que nosaltres anomenem “Ricson”, la qual ha estat en
ús de forma pràcticament ininterrompuda des de la seva inauguració, malgrat la
precarietat de les condicions en què es troba.

Enguany ha crescut el volum d'usuaris i activitats, però la infraestructura continua
sent la mateixa i això no ens permet donar cabuda a tots els projectes que ens ar-
riben i, sobretot, atendre'ls com ens agradaria. En alguns casos es fa molt evident
la falta de potència elèctrica, la necessitat de treballar en espais amb entrades in-
dependents i insonoritzats.

D'altra banda, la gent que ve a utilitzar les instal·lacions, llevat de casos aïllats, mos-
tra un profund respecte envers les instal·lacions i són plenament conscients de la
necessitat per part de la comunitat artística de més infraestructures d'aquesta mena.

En aquests espais, habitualment s'hi realitzen diferents activitats de producció, di-
vulgació i discussió:

- Rodatge de curtmetratges, peces de vídeo experimental (videoart) i videoclips.
- Realització d'espectacles de dansa i desenvolupament d'interfícies interactives/au-
diovisuals per a dansa.
- Sessions fotogràfiques.
- Muntatge de peces escultòriques de gran format i instal·lacions.
- Premuntatge, proves d'instal·lació, projecció i so.
- Càstings i altres proves de selecció.
- Reunions de col·lectius artístics i veïnals.
- Reunions de grups de treball artístics.
- Celebració de trobades de caràcter cultural en col·laboració amb altres entitats
de la ciutat.
- Cursos de formació contínua.
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- Workshops o activitats formatives en les quals predomina un component pràctic.
- Reunions de discussió sobre el futur del centre.
- Visionat i selecció d'artistes per a les beques o les residències artístiques per
part de la Comissió de Programes d'Hangar.
- Activitats relacionades amb Hangar Obert, les jornades de portes obertes del
centre.

La principal causa de denegació de sol·licituds continua sent la manca de dispo-
nibilitat de l'espai, és a dir, l'espai ja estava reservat per a una altra producció en
les dates per a les quals es demanava. Això evidencia la FALTA D'ESPAIS CREA-
TIUS en el nostre context i també el fet que les instal·lacions actuals d'Hangar no
poden donar resposta a tota la demanda.

Llistat artistes sala polivalent/plató

2008/01 | Gabriel Pericas | Sobre 16 m2 de Hierba
2008/01 | Head Produktions | A cachitos
2008/01 | Mario Paez | Amor
2008/01 | D_Forma | Cargando
2008/01 | Bruno Vianna | Engranaje - Interfaz para edición en vivo de películas
narrativas
2008/01 | D_Forma | Grabación para creación audiovisual
2008/01 | Vives&Bestué | La Caverna, Acciones en el universo.
2008/01 | Rose Kowalski | Presentació a colaboradors d'El crim passional
2008/01 | Casastristes.org | Taller de puertas abiertas del proyecto
Casastristes.org
2008/01 | PimPamPum | Taller experimental sobre mash-ups de la web 2.0. i
comunitats.
2008/01 | Fundació AAVC | Trobada d'associacions per la Fabra i Coats
2008/01 | El banquillo | Videoclip Las Furias
2008/01 | Victor Martínez | Videoclip Razmi
2008/02 | Maria Cerón | Fragmentos Suspensivos
2008/02 | Xavier Carbonell | Hermanos bunker, hermanas yates
2008/02 | NoPlacard | NoPlacard
2008/02 | Roger Bernat | Rimuskli
2008/02 | Ningún Lugar | Sempre més, transitant en la innovació sexual afectiva
2008/02 | Les Androids | Videoclip Jan and the Electric Poets
2008/02 | Joan Morey | «Pour en finir avec le jugement de Dieu» (en solitari)
2008/03 | Joan Martorell | El gatito de la fortuna
2008/03 | Hangar | Jornades In&Out video
2008/03 | Los gigantescos caballos negros o la Última película | Los gigantes-
cos caballos negros o la Última película
2008/03 | Aula Temàtica | Pràctiques
2008/03 | Producciones Barbudas | Sesió fotográfica per a Suzy & Los Quattro
2008/04 | Konic THTR | Cherrybone: espectaculo de danza y música interactiva
2008/04 | Nuria Canal | Daydream
2008/04 | Hangar, Departament de video | Jornades In&Out video
2008/04 | Carles Congost | La Mala Pintura
2008/04 | Eulàlia Valldosera | Proposta d'intervenció artística d'Eulalia
Valldosera a l'Edifici D.H.C (Central de Trigeneració d'EnergIa) per a la EXPO
2008, Zaragoza
2008/04 | La divina productora | Robbie Rivera, Back to Zero
2008/04 | Mireia Maso | TERRITORIAL CLAIMS
2008/04 | Sergi A. Minguell | Videoclip del grup Madee. Tema:
Transference#2.
2008/04 | The Midnight Travellers | Videoclip tema Dust Shaker
2008/05 | Iris Star SL | 7 pasos y medio
2008/05 | Momu & No Es | Guerres Ëlfiques
2008/05 | Logo Golo | La oscuridad
2008/05 | Emotique | MASTER AND SLAVE
2008/05 | Marta Becerra | Selbstwebusst , Selbstbeherrschung
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2008/05 | Hamaca | Video Art Distributors Meeting
2008/06 | Hangar | Taller Hans-Christoph Steiner
2008/06 | Lanzallamas de Madera | Arbol de Diana
2008/06 | Xavier Carbonell | S/T
2008/06 | Comunitat d'usuaris de Blender | Trobada de la comunitat d'usuaris i
desenvolupadors de Blender a Espanya
2008/06 | Escandalo Films | Videoclip Manos de topo
2008/06 | CECC | Vincent's Wave
2008/07 | Asociación Débitas | Endeudados
2008/08 | Sergi Botella | Tell me a secret
2008/09 | Eulàlia Valldosera | Alma Mater
2008/09 | Apatches | Cargando
2008/09 | Fermin Jiménez Landa | Euforia, Casos de optimismo extremo
2008/09 | Omnivor Lab | Graffiti Virtual
2008/09 | Marta Jiménez | Vestits en construcció
2008/10 | Cebado | Blue Estation by Cebado
2008/10 | Formació Continua | Formació Continua
2008/10 | Xavier Manzanares | HackTheDj!
2008/10 | Benecé Produccions | Ingrid MySpace
2008/10 | Neuronoise | Mitosis
2008/10 | Joan Morey | OBEY, Humillados & Ofendidos.
2008/10 | Valentina Messeri | Prácticas cinelerra
2008/10 | Discóbolo Films | Suspicious Minds
2008/10 | Escena Poblenou | VII Escena Poblenou
2008/11 | Leland Palmer | Col.lecionisme: Cartografies reivindicadores de
realitats pròpies
2008/11 | Juan Carlos Bracho | Félix y su amiga F
2008/11 | Marc Serra | Happy People
2008/11 | Niu | Inside 22@
2008/11 | Rosario Carril Vigil | Pin Table
2008/11 | Veronique Serfass | Shortcuts
2008/11 | Apatches | Si la ves, síguele
2008/11 | Producciones Barbudas | Videoclip Suzy & los cuatro
2008/12 | Art3Pro | KORSCHA
2008/12 | Juan Carlos Bracho | Revelación nº19/ Tolai, tolai, tolai / Die wahalla
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Produccions Hangar

Revelación nº19/ Tolai, tolai, tolai / Die wahalla
autor/realitzador: Juan Carlos Bracho
2008/12
El dibuix i la fotografia de les tres intervencions que realitzaré a la paret de pro-
jecció de la sala polivalent formaran part de la meva pròxima exposició individual
a la Galeria Carles Taché de Barcelona, la qual s'inaugurarà el pròxim 5 de febrer
de 2009. Una mostra que girá entorn de imatge, llum, cinema, i televisió, inter-
net, televisió, com a generadora del nostre bagatge visual i la nostra memòria
col·lectiva. La intervenció està formada per tres monocroms, vermell, verd i blau,
(RGB). Tres imatges intensament metafòriques en les combinacions de les quals
estan contingudes totes les imatges possibles. La contemplació per separat ens
revela infinitat d'imatges latents de la nostra memòria.

KORSCHA
autor/realitzador: Art3Pro
2008/12
Road movie, en la que dos germans estàn escapant en un cotxe amb un cadà-
ver dins del maleter.

Col·lecionisme: Cartografies reivindicadores de realitats pròpies
autor/realitzador: Leland Palmer
2008/11
Col·leccionar pot ser concebre un objecte des de perspectives diferents, no pel
seu ús original, pel que va ser dissenyat/concebut, sinó des d´altres particulari-
tats . Pot ser inútil des del punt de vista d’ús original o estar inutilitzable, però se
li re- consideraran les utilitats. El que pretenem amb aquest projecte és sotmetre
a debat la suposada no-permanència-en-estat-d´us, prenent com a punt de par-
tida alguns objectes que han passat a formar part d’un conjunt de col·leccions
però, extrapolant-los a l’estructura social

Videoclip Suzy & los cuatro
autor/realitzador: Producciones Barbudas
2008/11
Realització del videoclip de la canço Donna Dona del grup Suzy & los cuatro,
http://www.youtube.com/watch?v=9yB6_mzIcpg

Félix y su amiga F
autor/realitzador: Juan Carlos Bracho
2008/11
Registro a tiempo real y en un único plano secuencia de una intervención mural
realizada a lapiz. El resultado final es un video en el que se interroga al especta-
dor sobre el sentido de lo que observa a través de su propia manera de mirar y
reflexionar sobre las imágenes. La duración total del video, más de cuatro horas,
es un ejercicio que cuestiona el propio tiempo de la mirada el poder evocador de
las imágenes y el estatuto del artista, el sentido de lo bello y lo sublime.

Shortcuts
autor/realitzador: Veronique Serfass
2008/11
se presenta como un acto de rebelión alegre y también como una autoafirma-
ción, frente a los modelos impuestos por todos los medias de comunicación que
desvalorizan la identidad del individuo, creando profundas incidencias sobre
nuestra visión del cuerpo. Durante el tiempo de una performance, un grupo sim-
bólico de mujeres renunciará, con un gesto sencillo y eficaz, a obedecer a la ima-
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gen impuesta de la feminidad, afirmando así su negación a ser instrumentaliza-
das. Ese acto de humildad será un gesto representativo en lo que contiene de
dón y de renuncia, en este caso, de renuncia de la dictatura del consumismo en
general y de aquella de la imagen en particular.

Happy People
autor/realitzador: Marc Serra
2008/11
es un projecte artístic ''work in progress'' que explora a través d’un dispositiu
fotogràfic temes com l’apariencia, la espontanietat i la pose en un retrat.

Si la ves, síguele
autor/realitzador: Apatches
2008/11
A veces por Experimentem se ven sombras que se desplazan sin dejar un rastro
claro de a qué o quién pertenecen. A veces un gesto o una danza surge del inte-
rior para interactuar con lo que ocurre tras la puerta. Si el 26 de noviembre ves
una sombra, síguela…

Inside 22@
autor/realitzador: Niu
2008/11
Inside22@ és una mostra d’Arts Visuals i Músiques Contemporànies. Una troba-
da anual amb propostes artístiques emergents i innovadores nascudes a
Barcelona. Una Mostra per acostar al ciutadà les noves realitats creatives deri-
vades de la irrupció de la tecnologia digital i multimèdia en el món de l’art, la
música i la creació gràfica i visual.

Pin Table
autor/realitzador: Rosario Carril Vigil
2008/11
Se trata de la realización de una herramienta física para la realización de dibujos
y animaciones en directo. La idea era producir una herramienta arquetipo capaz
de generar formas visuales partiendo de la interacción directa sobre la superfi-
cie de la misma por parte del usuario o grupo de estos. En el espacio de croma
del Hangar, realizamos las aproximaciones a lo que podría ser un posible resul-
tado final de todo el espectáculo.

Formació Contínua
autor/realitzador: Formació Continua
2008/10
Des de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i des d’Hangar us presentem
el Pla de Formació Contínua per a Artistes Visuals 2007. Es tracta d’un ampli
conjunt de cursos i seminaris orientats a donar suport professional als artistes, i
que té el doble objectiu d’actualitzar i ampliar les capacitacions específiques de
la professió artística. Per tal d’assolir de forma eficient ambdós objectius es
compta amb un equip de docents format per professionals de l’art i d’altres sec-
tors (cinema, recerca, economia, dret…) amb una àmplia experiència formativa.

HackTheDj!
autor/realitzador: Xavier Manzanares
2008/10
Es una eina programada amb el llenguatge de programació visual pure-data, dis-
senyada per a les performances audio a temps real….Aniràs teixint seqüències
rítmiques amb diferent duració què les podràs articular amb patrons cíclics tan-
cats o bé altres cíclics + poc convencionals. Aquests cicles els podràs alternar
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entre cicles percutius, o cicles de fluxes d'audio continus [[ drones, línies de baix,
textures, paisatges, glitxes, ecc..]]

VII Escena Poblenou
autor/realitzador: Escena Poblenou
2008/10
L´associació d´Escena Poblenou organitza avui fins diumenge el quart Festival de
Tardor Escena Poblenou, un certamen multidisciplinar que pretén acostar als ciu-
tadans les arts més avantguardistes.
Els espais més emblemàtics del districte es convertiran en escenaris duns 20
espectacles gratuïts de clown, circ, dansa, música, teatre d´objectes i de carrer,
a càrrec de 23 companyies diferents.

Prácticas cinelerra
autor/realitzador: Valentina Messeri
2008/10
Clases prácticas con el croma para el grupo de trabajo de video cinelerra.

Suspicious Minds
autor/realitzador: Discóbolo Films
2008/10
La vida de Marcel da un vuelco cuando averigua que su mujer le es infiel con uno
de sus mejores amigos. Entonces idea un plan macabro para averiguarde quién
se trata… Y matarlo.

OBEY, Humillados & Ofendidos.
autor/realitzador: Joan Morey
2008/10
Tarjetón de presentación del "libro de artista" de nombre homónimo

Blue Estation by Cebado
autor/realitzador: Cebado
2008/10
La sessió pretén ambientar-se en el món dels gangsters americans dels anys 20.
Per aquest motiu volem comptar en un ambient adient com és Hangar. Les fotos
es duran a terme a la nau Ricson i al carreró on, a més a més hi farem fotogra-
fies amb un cotxe antic. La sessió es publicarà en la revista Blue Station, de difu-
sió gratuïta.

Ingrid MySpace
autor/realitzador: Benecé Produccions
2008/10
Retrata 9 mesos de la vida de una joven artista de "performance" y su red social
de nuevos creadores emergentes que engloba la generación del Myspace,
Deviantart, Fotolog, Flickr... a l'estil "factory warholiana

Mitosis
autor/realitzador: Neuronoise
2008/10
Todos los instrumentos musicales que aparecen en escena han estado ideados
y construidos por los dos componentes de Neuronoise, se trata de artefactos
interactivos que emplean sensores y los softwares mas punteros en proceso de
audio y vídeo en tiempo real. Arpas de rayos láser, sensoesferas, interficies tác-
tiles e instrumentos de percusión basados en luz son algunos de los elementos
que Alex y Carlos ejecutan en directo. Mitosis es un espectáculo que está inspi-
rado tanto visual como acústicamente por las texturas orgánicas de microorga-
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nismos y el macrocosmos, con unos sonidos que beben igualmente de la tradi-
ción electroacústica y de la electrónica mas puntera

Cargando
autor/realitzador: Apatches
2008/09
Es una pieza que centra su atención en una acción, pero que más bien llamare-
mos construcción ya que durante la representación se irán tejiendo todos los ele-
mentos que la componen: tempo, performance, sonido y escenografía. La super-
posición en directo de estos ingredientes genera una especial textura aleatoria e
improvisada que despierta al público un estado de incertidumbre. Contaremos
con la participación de un artista invitado y su acción sorpresa.

Graffiti Virtual
autor/realitzador: Omnivor Lab
2008/09
Esta instalación interactiva consiste en realizar un graffiti virtual sobre un espa-
cio público. Lo llamamos virtual porque substituimos la pintura por el haz de luz
que emana el proyector de vídeo. Se trata de una proyección sobre el proceso
de creación de una obra plástica grabada previamente, utilizando como soporte
parte del edificio.
Elpúblico participa en la intervención activando y modificando los vídeos proyec-
tados y el sonido de los mismos. La interacción viene dada por la interpretación
que hace el ordenador de imágenes capturadas del entorno en vivo. La cámara
funciona como un sensor de movimientos..
El espectador-viandante activa y modifica el material proyectado que correspon-
de a las distintas fases del proceso de creación del graffiti. De este modo, el
evento interfiere por unos instantes el recorrido del transeúnte. Éste participa en
un proceso de creación colectivo, y en un plano más simbólico “pinta” un graffi-
ti en el espacio físico a través de su propio movimiento.
Trabajar con el graffiti implica para nosotros consideralo de por sí una interven-
ción artística cotidiana en nuestro contexto urbano. Hay implícita una reflexión
respecto a este arte emergente: su función, su derivación a las galerías, su prohi-
bición en el espacio público…etc.
También se abre el debate sobre la utilización del espacio público, y los equipa-
mientos culturales como parte de él. Planteamos la utilización del museo o equi-
pamiento cultural como soporte de la obra artística.
Esta intervención artística en el espacio público reivindica los usos de este
mismo espacio al margen del poder, en manifestaciones que inviten a la comuni-
cación, la socialización y el arte. Por otro lado el material proyectado realza el tra-
bajo de los artistas que han pintado o siguen pintando en las calles, ya que estas
no dejan de ser a su vez intervenciones artísticas sobre el paisaje urbano.

Euforia, Casos de optimismo extremo
autor/realitzador: Fermin Jiménez Landa
2008/09
Realizó parte de sus obras para el Ciclo: Euforia, Casos de optimismo extremo ,
comisariado por David Armengol en Hangar.
parte de lo cotidiano y próximo para explorar ciertas ideas abstractas propias de
la física con el objetivo de trasladarlas de una manera eufórica y flexible al terre-
no doméstico, diario y rutinario. Un ejercicio de cuestionamiento crítico de la
supuesta practicidad del conocimiento técnico y científico que, sensible a otros
usos no-convencionales, es capaz de abrir nuevas posibilidades de relación y
recepción del hecho artístico.
Situándose voluntariamente al margen de categorizaciones establecidas, su obra
se nutre de múltiples formatos de presentación —de la instalación, la fotografía,
el texto, el dibujo o el vídeo hasta la documentación de sutiles acciones que alte-
ran la habitual rigidez del espacio público— que inciden en nuestros entornos
urbanos desde un análisis descentralizado, limítrofe y poliédrico. Un proceso de
trabajo obsesivo y frenético que, dejando a lado estructuras definidas de inicio y
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final, de expectativa y resultado, crece de forma desmesurada en diversas direc-
ciones mientras incide en la capacidad sarcástica del arte para modificar y sub-
vertir lo que pensábamos que era inamovible.

Alma Mater
autor/realitzador: Eulàlia Valldosera
2008/09
Pruebas para la instalación interactiva

Vestits en construcció
autor/realitzador: Marta Jiménez
2008/09
El concepto entorno al que gira la propuesta es "el desuso". Mi interpretación ha
consistido en construir unos vestidos-objeto con materiales de deshecho, los
cuales debo mostrar mediante foto y vídeo para recontextualizar su significado.
Espacio vacío pero con guirnaldas de colores en el techo, algunas botellas..., ha
habido una fiesta. Una mujer con gafas de sol, entra en escena de manera algo
furtiva. Camina por el espacio. De repente hay un violento corte y vemos a la
mujer atrapada por las guirnaldas del techo, las cuales ahora tienen forma de
vestido y visten el cuerpo de ella. Tras este flash que dura unos segundos, el per-
sonaje vuelve a su ser y algo transpuesta sale de escena.

Tell me a secret
autor/realitzador: Sergi Botella
2008/08
Tell me a secret és un projecte de llarg recorregut que anirà desenvolupant-se
amb el recull de secrets de diferents individus i unes posteriors peces derivades
d'aquestes històries amagades.

Endeudados
autor/realitzador: Asociación Débitas
2008/07
“Endeutats” analitza el sobreendeutament de les famílies al nostre país. Per a
això comptem amb la participació d’especialistes de diferents àmbits (economis-
tes, advocats, psicòlegs, sociòlegs, treballadors socials, etc.). A través dels
especialistes analitzem els factors econòmics, socials i culturals que han portat
a la societat espanyola a aquesta situació i indaguem quines son les vies legals,
polítiques etc. que tenim a l’abast o ens manquen per abordar aquest problema.
El documental ens mostra també les històries d’endeutament de tres persones
de diferents edats, nivell adquisitiu i procedència, que il·lustren diferents aspec-
tes d’un problema que afecta a àmplies capes. Els drames personals dels sobre-
endeutats i la veu dels analistes, eixos principals de la proposta, estan interrela-
cionats de manera que vivència i reflexió dialoguin i generin un debat entorn d’un
fet les devastadores conseqüències del qual tot just ara es comencen a notar.
“Endeutats” és una peça de producció independent de 52 minuts de durada,
que compta amb el suport de l’ONG audiovisual Quepo. El documental gravat
en català i castellà està adreçat tant a làmbit autonòmic com a l’estatal i està
concebut amb la vocació d’arribar al màxim d’audiència possible. Per aquest
motiu estem treballant perquè es difongui a centres d’ensenyament secundari,
xarxes de biblioteca, tallers de consumidors, televisió, internet i festivals de docu-
mentals de temàtica social.

S/T
autor/realitzador: Xavier Carbonell
2008/06
Proyecto en colaboración con la firma de moda El Delgado Buil que se exhibirá
en la Web Showstudio.com y en una selección de trabajos videográficos en el
contexto de la London Fashion Week. El vídeo consiste en una la filmación de
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una instalación con elementos móviles. Grabación en HDV de los elementos de
la instalación en cámara fija y travellig.

Vincent'sWave
autor/realitzador: CECC
2008/06
Jimi es un músico solitario que compone con su guitarra en un sótano. Durante
una improvisación, Jimi consigue componer unos acordes sublimes que desper-
tarán en él estados mentales próximos a la ensoñación. Es en este justo momen-
to cuando Jimi empieza un viaje mental psicodélico propiciado por los acordes
que está tocando en su guitarra. Durante el sueño, Jimi se transforma en Vincent,
un motero solitario que se pierde en una extraña carretera hasta llegar a un extra-
ño hotel. A partir de aquí, Vincent emprende un camino hacia lo extraño. Su
estancia en el hotel le hará descubrir que su verdadera naturaleza no es más que
la de un ser soñado por otro. Una ensoñación producida por la experiencia sono-
ra de Jimi.

Taller Hans-Christoph Steiner
autor/realitzador: Hangar
2008/06
Aquest taller se centrarà a construir instruments utilitzant Pd amb Arduino i con-
troladors de joc per a manejar so, vídeo i gràfics en temps real. Es tractarà d'im-
portar dades a Pd, convertir-los en una forma utilitzable, doncs mapear les dades
per a fabricar interaccions fascinants i presentacions interessants. Els partici-
pants aprendran a capturar dades del món real, processar-los per a eliminar el
soroll i no fer cas dels detalls inútils, creant un flux de dades que permet un con-
trol interessant dels mitjans. Si queda temps es presentaran el feedback forçat i
vibració.

Videoclip Manos de topo
autor/realitzador: Escandalo Films
2008/06

Trobada de la comunitat d'usuaris i desenvolupadors de Blender a Espanya
autor/realitzador: Comunitat d'usuaris de Blender
2008/06
Durante años los usuarios hispanos de Blender nos reuníamos en una página, ya
desaparecida, llamada Nicodigital. Como en toda comunidad que se precie, se
generaba un flujo de información que permitía el conocimiento de Blender como
herramienta y que provocaba que los usuarios fuésemos aprendiendo sin pausa
en un momento en el que la documentación sobre el programa brillaba por su
ausencia. De esa interacción surgió, por parte de Javier Belanche, la idea de tras-
ladar el potencial humano virtual a una reunión física real donde se pudieran
exponer avances, desarrollos, temás de dificultad extrema, o cualquier cosa que
tuviese relación con Blender.

Arbol de Diana
autor/realitzador: Lanzallamas de Madera
2008/06
"¿Buscas belleza? Soy guapa, virgen, cautivadora. Yo te ofreceré todo lo delicio-
so que hay dentro de mí: te dejaré verme completa y te llenaré de morbo. Ven a
oírme y déjate atrapar, déjate caer, déjate doler. Seré para ti como una montaña
rusa que sólo desciende. La mitología contemporánea tiene un breve simulacro
de esperanza para el mundo: su apocalipsis. Que todo acabe, que se acaben los
muertos con más muertos y que sea la destrucción de la ciudad la oración escu-
chada en los eternos atascos de tráfico. La cosa funciona así: vienes aquí, me
prestas atención y luego te largas y me dejas en paz. Abstenerse todos."



49

7 pasos y medio
autor/realitzador: Iris Star SL
2008/05
Navegar, tener otra vida. Es el sueño de Abel. Luís, su amigo de juventud, abo-
rrece su entorno familiar y laboral. El destino les ha ofrecido vidas muy distintas.
El mismo destino les une pasados los años, y les brinda en forma de apuesta la
oportunidad de dar un golpe de timón que cambie radicalmente su situación.
Aprovechar o no la ocasión está en sus manos, pero entraña peligros que ningu-
no de los dos es capaz de prever.

Guerres Ëlfiques
autor/realitzador: Momu & No Es
2008/05 5 min apro
format final Blu-ray (BD)

La oscuridad
autor/realitzador: Logo Golo
2008/05
Artistic individual, treball de video amb integracio 3d. -Plasmació de experiencies
subjetives de persones invidents. -Diverses preses en croma en les quals uns
personatges estan a les fosques. Una estranya foscor a què ningú no pot donar
explicació s'estén per la ciutat en la qual viu Wladas. Afecta també l'electricitat i
les ones dels enginys electrònics. Al seu apartament omple la banyera per dis-
posar d'aigua. El dia següent la foscor és total. Busca menjar al seu rebost espe-
rant que tot passi. Algú crida a la seva porta, són els seus veïns, se'ls ha acabat
l'aigua. Tots es queden a l'apartament de Wladas. Amb el temps s'acaba el men-
jar. Sortirà i intenta arribar a la botiga de la cantonada, però no se'n surt i es perd.
Desesperat pensa que morirà, s'enfronta inútilment amb altres que s'han perdut,
finalment, vençut queda al carrer, però de sobte sent uns passos que avancen
amb decisió, algú li toca la espatlla i li diu "ajudim, Basc", cec de naixement, el
porta a l'Institut de Cecs on els cecs es preparen per resistir a la catàstrofe. A
l'institut va aprenent a espavilar-se en la foscor. Allà coneix una altra persona que
els cecs han recollit: Carmen, a partir d'aquell moment es convertirà en la seva
millor amiga i anirà creixent entre ells un fort amor. Necessiten sortir a recollir més
aliments. En una d'aquestes sortides Wladas és atacat per uns gossos que s'han
tornat salvatges i amb la seva millor oïda i olfacte s'han convertit en perillosos
depredadors d'humans. Això fa gairebé impossible acumular nous subministra-
ments. Hores després Basc va a despertar-los, són les tres de la matinada i s'ha
decidit a abandonar l'Institut per refugiar-se i anar a la Granja Model fora de la
ciutat. Allà aconsegueixen resistir creant una estranya comunitat. Un dia a trenc
d'alba, tots són despertats per crits d'alegria, el sol és torna a veure, la llum es
fa present, la contemplen com un miracle extraordinari. Èxtasi. Però i la ciutat, i
les famílies i amics? Es crea un grup d'exploració, arriben a un escenari catastrò-
fic, però tanmateix molts han sobreviscut, troben els seus familiars i tornen a
donar les notícies a la comunitat de La Granja.

MASTER AND SLAVE
autor/realitzador: Emotique
2008/05

Video Art Distributors Meeting
autor/realitzador: Hamaca
2008/05
La nostra idea és celebrar una reunió informal convidant alguns curadors i agents
professionals de l'entorn artístic de la ciutat per compartir idees i preocupacions.
Pretenem que puguin arribar a comprendre una mica millor com funcionen els
distribuïdors i trobar maneres de col·laborar i/o utilitzar els nostres recursos.
Com tots vostès saben, Hamaca ha estat recentment posada en marxa a
Espanya, per la qual cosa moltes qüestions sobre la distribució "longly" de la
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qual ha estat objecte de debat en altres contexts són relativament nous per a
nosaltres. Som conscients que hem entrat en l'era digital, i això donarà lloc a una
sèrie de preguntes per als distribuïdors sobre com operar en aquest nou para-
digma. Creiem que és un gran moment per tractar d'entendre el nostre paper en
un concurs internacional d'art i d'imatges en moviment amb text, però també per
buscar estratègies comunes i respostes als canvis que s'esdevindràn.

Selbstwebusst , Selbstbeherrschung
autor/realitzador: Marta Becerra
2008/05
Aquest projecte en forma part d'un de major en el qual s'inclouen diferents ciu-
tats europees. A través de la fotografia treiem de context a gent normal d'un per-
fil semblant i la transformem. Se'ls proposa que reaccionin en front cinc premi-
ses sols davant la càmera. S'espera que cada grup de diferent nacionalitat actui
diferent dels altres. La seguretat d'un mateix davant una càmera creiem que està
molt determinat per la mentalitat i la societat en la qual es viu.

Videoclip del grup Madee. Tema: Transference#2.
autor/realitzador: Sergi A. Minguell
2008/04
La idea és captar l'emoció d'un assaig en un local "neutre". Busquem emocionar
i fer-ho mostrant moments estèticament preciosistes i planos especials...
Gravarem la banda vestida de negre, sobria, en un local "blanc amb look indie,
com descuidat". Ens recrearem en els detalls, en sorolls imperceptibles. Com és
un assaig, no tots estaran tocant tota l'estona. Alguns s'aniran afegint a mesura
que avanci la cançó. Intentarem ficar-nos dins de l'assaig, comunicar la força de
la banda i la cançó. Farem servir també planos de making off específics.

Jornades In&Out video
autor/realitzador: Hangar, Departament de video
2008/04
Jornadas dedicadas a artistas y a autores de vídeo con conocimientos de la edi-
ción de video que quieran ampliar el uso del mismo. Estas jornadas no son un
curso de edición y por lo tanto no se explicarán básicos sobre el tema. Las jor-
nadas se centrarán en la gestión del material y del programa para mejorar el con-
trol del mismo y adquirir profesionalidad al finalizar los proyectos. Estas jornadas
son aconsejables para todos aquellos que utilizan el servicio de autoedición de
Hangar o deseen utilizar la sala de edición con técnico para la masterización y
finalizado de vídeos. El programa Final Cut Pro sera utilizado com ejemplo pero
el curso es aplicable a cualquier programa d'edición (Cinelerra, Avid etc.)

La Mala Pintura
autor/realitzador: Carles Congost
2008/04
Con una estética inspirada en el cine de terror americano de los años ochenta,
“La Mala Pintura” nos presenta una serie de situaciones absurdas e hilarantes
que giran entorno a un mismo tema: la imagen de los artistas españoles en el
exterior. Como en anteriores trabajos del artista , el enfrentamiento entre tradi-
ción y modernidad es llevado al estereotipo de manera irreverente y desprejuicia-
da, haciendo uso de todo tipo de guiños y concesiones dramáticas, “La Mala
Pintura” nos ofrece, una vez más, una visión del momento actual del arte, carga-
da de ironía y humor negro y con una marcada vocación pop.

Daydream
autor/realitzador: Nuria Canal
2008/04
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PROPOSTA D'INTERVENCIÓ ARTÍSTICA D'EULALIA VALLDOSERA A
L'EDIFICI D.H.C (Central de Trigeneració d'EnergIa) PER A LA EXPO
2008, ZARAGOZA
autor/realitzador: Eulàlia Valldosera
2008/04
Iñaki Alday i Margarita Jove com arquitectes han dissenyat l'edifici DHC.
L'empresa d'il.luminació Artec3 de Maurici Ginès, Lighting Designer, ha creat per
a una part de la façana de l'edifici DHC una INFRAESTRUCTURA DE LEDS que
interactua amb el funcionament intern de la central. Jo genero els continguts de
les imatges que es veuran en la pantalla i dono forma a l'interactivitat. En una reno-
vada visió del gènere del bodegó o still life, aquest treball escenifica, mitjançant
objectes ordinaris, una definició de la matèria en termes d'estats energètics. Una
cuina vella, antiga, i bruta, rep un tractament d'imatge futurista. Els medis digitals
s'alien amb les fonts primigènies d'un gènere que parla del pas del temps mit-
jançant objectes quotidians. Els objectes generats en les meves imatges han estat
descaradament manipulats amb les mateixes tècniques a les que la publicitat ens
té acostumats. Això és així perquè el què assenyalen aquestes obres és la falta de
versemblança i de veritat en la imatge, tal com avui la coneixem. Usualment, la
manipulació digital d'imatges que transiten el nostre espai públic s'utilitza per
amplificar els continguts d'aquestes, amb l'objectiu de cobrir-ne un a un els
estrats que van de la bellesa a l'horror, de la normalitat a la fantasia. Retocs invi-
sibles o alteracions descarades, són part indispensable de l'aparell tècnic del cre-
ador d'imatges. En l'era digital, la mateixa càmera o dispositiu que pren les imat-
ges és un truc més dins del sofisticat engranatge al qual es veu subjecta la imat-
ge avui. De manera més o menys subtil l'executor d'imatges es mou sempre dins
dels cànons del creïble, encara que sigui del fals creïble, i darrere la versemblança
ens ven mentida. Ja no produeix imatges sinó que produeix imatge, va en post d'un
estàndard el qual tots acceptem com a veritat. La cuina com escenari em serveix
per mostrar i acoplar objectes els quals li pertanyen i altres que es troben allà "fora
de lloc", resituada. La seva combinació em permet rescatar el seu potencial
metafòric, i parlar d'àrees de la vida comunes a tots: el treball, la malaltia, la nutri-
ció, i més allà, l'afecció i la dependència, la servitut, el lleuger i el pesat. Situacions
que ens devoren i parts d'idees brillants, crisi i sanació, amor, amor per les coses
petites i amor en forma de fantasies. La matèria morta viu. Ens recolleix, ens allot-
ja i ens travessa. Els objectes són prolongació i acumulació de determinats estats
subjectius que projectem en ells. Els objectes contenen energia. Mediadors, ens
diuen que estem fets de matèria mortal però que som pura energia. Un objecte es
transforma en un altre, una cosa n'engendra una altra, en una solució visual de
continuïtat. Els límits físics exploten i els marges de les coses es liqüen i deformen
per unir-se successivament entre elles formant una cadena evolutiva o degenera-
tiva, situant-nos en una inquietant ambigüetat interpretativa. El resultat final és una
gran imatge, elaborada mitjançant un llarg procés que exhibeixo en foma d'imat-
ges menors, esbossos, texts i imatges preparatòries. Entre aquests docuements
trobem l'arxiu d'imatges de cada un dels objectes que han propiciat aquests
encontres en el marbre de la cuina. Com en un teatre de la memòria, són els ele-
ments que propicien una alquímia particular.

Videoclip tema Dust Shaker
autor/realitzador: The Midnight Travellers
2008/04
El videoclip s'estructura en quatro o cinc plans seqüència d'un "playback" basat
en una actuació.

Robbie Rivera, Back to Zero
autor/realitzador: La divina productora
2008/04
Es tracta de la filmació d’un videoclip. En aquest surten dos sets, el primer és
una habitació abandonada amb un piano i el segon set es un fons negre. Hi ha
dos protagonistes, un noi i una ballarina. El primer es realitzaria a la cantonada
amb finestres de la sala polivalent sense cap tipus de transformació, tan sols
col·locació d’attrezzo i el segon seria la col·locació d’un colorama negre.
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Cherrybone: espectaculo de danza y música interactiva
autor/realitzador: Konic THTR
2008/04
Kònic thtr és una plataforma artística amb base a Barcelona dedicada a la crea-
ció contemporània en la confluència d'art, ciència i noves tecnologies. La seva
activitat es focalitza en l'ús de tecnologia interactiva aplicada a projectes artís-
tics. L'estructura de la peça la constitueixen 4 escenes, que es corresponen amb
4 mirades temàtiques sobre l'aliment. Amb tractaments coreogràfics, tecnolò-
gics, visuals i sonors diversos, les escenes s'articulen com a cercles concèntrics
entorn d'un node central, més abstracte i que funciona a tall de mecanisme de
nutrició. El cos humà afronta la temàtica en doble perspectiva, d'una banda en
relació amb el fet de menjar i de les formes culturals de menjar i d'altra banda,
en relació amb els mecanismes de la nutrició i les seves disfuncions. Descripció:
En escena tres intèrprets (una ballarina, una performer i un músic) ens guiaran a
través de diferents situacions de la temàtica proposada, portant diversos tipus
de sensors captadors de dades físiques i biofisiológiques que els permetrà cons-
truir una dramaturgia escènica interactiva. Cherry Bone es basa en una estructu-
ra de relacions entre l'espai escènic, el cos humà en escena i el públic. L'espai
escènic és un espai orgànic i sensible que capta dades del que en ell succeeix.

TERRITORIAL CLAIMS
autor/realitzador: Mireia Maso
2008/04
Es tracta de gravar unes banderes en croma per a després muntar-les en una
escena de tempanos a la deriva en l'antartida. El 17 de desembre de 1938
l'Expedició de Nova Suabia va sortir d'Hamburg cap a l'Antàrtida a bord del
Schwabenland (Suàbia), un vaixell de càrrega capaç de servir de base per a
avions. El gener de 1939 la nau va arribar a una àrea reclamada per Noruega des
de 1938 amb el nom de Terra de la Reina Maud i va començar a realitzar un reco-
neixement cartogràfic de la regió. En les setmanes següents es van realitzar quin-
ze vols a bord de dos hidroavions Dornier Do J cridats Passat i Boreas sobre una
àrea d'uns 600 000 quilòmetres quadrats. El resultat van ser més de 16.000 foto-
grafies aèries. Tanmateix, aquestes fotografies van demostrar ser totalment inútils
ja que consisteixen en imatges de paisatges blancs, sense indicació de latitud o
longitud. Per afirmar la reivindicació alemanya sobre Nova Suabia, es van col·locar
tres banderes al llarg de la costa i tretze marques més van ser col·locades a l'in-
terior a través de viatges aeris a intervals de 30-40 Km Sembla que aquestes mar-
ques eren pals de ferro d'1,5 m amb una esvàstica en la part superior. El Tractat
Antàrtic, firmat l'1 de desembre de 1959, reconeix en interès de tota la humanitat
que l'Antàrtida s'utilitzi "sempre exclusivament per a finalitats pacífiques i que no
arribi a ser escenari o objecte de discòrdia internacional". El tractat limita a mis-
sions pacífiques, en particular científiques, les activitats de l'Antártica i prohibeix
tot ús militar de les bases. Tanmateix, en l'article IV el tractat declara que "cap dis-
posició del present contracte no s'interpretarà com una renúncia, per qualsevol de
les parts contractants, als seus drets de sobirania territorial o a les reclamacions
de l'Antàrtida, que hagués fet valer precedentement. El tractat Antàrtic prohibeix
que es facin noves reclamacions o que s'ampliïn les existents, però deixa en sus-
pens les realitzades prèviament. Actualment hi ha set països signataris del tractat,
que mantenen la seva reclamació de sobirania a vuit territoris antàrtics: Xile,
Argentina, Austràlia, Regne Unit, França, Noruega i Nova Zelanda i dos més que
es van reservar en el moment de firmar el dret a fer-ho en el cas que altres estats
intentin fer efectius els seus: Estats Units i Rússia. El video que Mireia Masó pre-
senta a la Galeria Tomas March al Loop Art Fair ha estat gravat al trencaglaç Iritzar
durant el viatge de tornada de Base Esperança on va romandre dos mesos al cos-
tat de l'ecòloga marina Mercedes Masó.

Jornades In&Out video
autor/realitzador: Hangar
2008/03
Jornadas dedicadas a artistas y a autores de vídeo con conocimientos de la edi-
ción de video que quieran ampliar el uso del mismo. Estas jornadas no son un
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curso de edición y por lo tanto no se explicarán básicos sobre el tema. Las jor-
nadas se centrarán en la gestión del material y del programa para mejorar el con-
trol del mismo y adquirir profesionalidad al finalizar los proyectos. Estas jornadas
son aconsejables para todos aquellos que utilizan el servicio de autoedición de
Hangar o deseen utilizar la sala de edición con técnico para la masterización y
finalizado de vídeos. El programa Final Cut Pro sera utilizado com ejemplo pero
el curso es aplicable a cualquier programa d'edición (Cinelerra, Avid etc.)

Sesió fotográfica per a Suzy & Los Quattro
autor/realitzador: Producciones Barbudas
2008/03
Se trata de una sesión fotográfica de cara a realizar la portada y artwork del
nuevo disco de la banda catalana de pop independiente SUZY & LOS QUAT-
TRO (www.myspace.com/suzyandlosquattro)

Los gigantescos caballos negros o la Ãºltima pelÃcula
autor/realitzador: Los gigantescos caballos negros o la Ãºltima pelÃcula
2008/03
Una pareja de camino a Estambulâ€¦ la seducciÃ³n. Nadie podrÃa imaginar que
es una butaca de cine. Construcción de una habitación en plato de Hangar

El gatito de la fortuna
autor/realitzador: Joan Martorell
2008/03
Es tracta de la recreació de la fugida d'una de les noies d'una sala on la mafia
china la té retinguda. Tot succeeix de nit per el que utilitzariem pocs focus els
quals ja portem nosaltres.

Pràctiques
autor/realitzador: Aula Temàtica
2008/03
Pràctiques il.luminació de croma

Hermanos bunker, hermanas yates
autor/realitzador: Xavier Carbonell
2008/02 2 min apro
Vídeo de estereoscópico, en 3d mediante la visión con gafas anaglíficas. En el
video se cuenta la historia de los Hermanos Bunker los primeros siameses docu-
mentados, mediante composiciones/bodegones con tipografías en volumen.

NoPlacard
autor/realitzador: NoPlacard
2008/02
Noplacard és una barreja entre el (((NOMUSIC))) i el Placard Headphone Festival
Per a aquesta primera trobada la idea és tenir un primer període de sessions 24
hores a París, a la "menagerie de verre" durant el Economie0 cas. La idea d'una
barreja entre ambdós festivals durant 24 hores, s'articula amb un doble streaming
amb els músics tocant a distància El resultat serà tant per a l'audiència
d'Headphone Festival en la "Menagerie de verre" i distant en línia per als oients

«Pour en finir avec le jugement de Dieu» (en solitari)
autor/realitzador: Joan Morey
2008/02
Assaig. Dramatització gestual i corporal mitjançant coreografia de terra.
L'interpret parteix d'un extracte de la peça sonora «Pour en finir avec li jugement
de Dieu» d'Antonin Artaud -les paraules parlades van ser escrites per ser retrans-
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meses per la ràdio francesa i l'obra va ser gravada el 1947. La seva emissió va
ser prohibida. La intèrpret porta abillament (roba) procedent de l'estètica zentai,
desdibuixant la identitat a fi d'emfatitzar una conducta subordinada plena. Així es
crea un ambient ("environment") ideològic des de la relació bipolar entre Amo-
Esclau i alguns patrons de comportament propis dels filòsofs cínics. Peça core-
ogràfica procedent del projecte POSTMORTEM (2006/07) realitzat "ex profeso"
per al Claustre renaixentista del CASM (Centre d'Art Santa Mónica) de
Barcelona amb la col·laboració especial de Sónia Gómez.

Videoclip Jan and the Electric Poets
autor/realitzador: Les Androids
2008/02
A hangar es van enregistrar les imatges de l'actuació en directe i la lluita d'esgrima

Fragmentos Suspensivos
autor/realitzador: Maria Cerón
2008/02
Fragmentos Suspensivos és un projecte artístic, el qual consisteix a realitzar una
seqüència de "performances" sense un terme plantejat. De tal manera que una
intèrpret que prové d'una formació de dansa i expressió corporal realitza un acció
que és registrada en vídeo. Aquest registre es projecta en un altre lloc i moment,
on la intèrpret fa una acció interactuant amb la imatge d'ella mateixa ja gravada
anteriorment, això es realitza a través d'una programació que permet modificar la
imatge en funció del moviment del cos. Aquesta segona acció al seu torn és gra-
vada i serà utilitzada en una tercera acció, on la performer tornarà a ballar amb
les seves dues imatges, i així sucesivament. El final de l'obra és la continuació de
la mateixa. -Fins ara porto fetes dues accions i estic preparant la tercera, utilitza-
ré la Sala Polivalent, com espai per assajar amb la intèrpret Sonia Gómez movi-
ments per a la tercera acció, fer proves d'interacció amb en Lluís i proves
d'il·luminació amb na Leo (tècnic d'il·liminació).

Rimuskli
autor/realitzador: Roger Bernat
2008/02
‘Rimuski’ és una guia turística de la ciutat feta pels taxistes, els quals les conei-
xen com el palmell de la mà, i en les representacions de Barcelona. Mentre qua-
tre taxistes fan rutes per la capital catalana a alguns dels espectadors, altres pre-
veuran a l’escenari del teatre una centraleta de taxis amb una telefonista que està
en contacte amb els professionals en ruta. La telefonista via telefònica es comu-
nicarà amb els taxistes, als quals també veurà via Google Earth i per GPS, així
com puntualment per càmeres de control de trànsit de la ciutat. Els taxistes expli-
quen com els agradaria que fos la seva ciutat en un futur, i expliquen els seus
records i anhels. Després de sortir del teatre, es convida el públic a anar-se’n a
casa amb els taxis que han quedat a la porta del teatre, i a cada taxi hi ha una
càmera de gravació que enregitra el recorregut el qual, l’endemà, es projectarà
en la primera part de ‘Rimuski’. L’espectacle s’adapta a cada ciutat i les narra-
cions dels taxistes són pròpies i personals. Per a les funcions de Barcelona,
Bernat i Duarte han comptat amb la col·laboració de l’associació de joves taxis-
tes de Barcelona anomenada Luz Verde.

Sempre més, transitant en la innovació sexual afectiva
autor/realitzador: Ningún Lugar
2008/02
Presentacions. NINGUN LUGAR és una associació cultural sense ànim de lucre
que ofereix un espai per a desenvolupar projectes polítics a partir de l'acció cul-
tural i social. Un lloc per a activar i mostrar les nostres idees; per a crear, gaudir
i compartir produccions culturals minoritàries i alternatives.
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Amor
autor/realitzador: Mario Paez
2008/01
Realización de 5 videos y fotografías sobre al autoexploración del individuo fren-
te al dominio heterosexualizado de la sociedad. Conceptualmente podría enten-
derse como una especia de argot gay sistematizado en el mundo interior.

Cargando
autor/realitzador: D_Forma
2008/01
"Cargando" es una reinterpretación de una de las partes que componen la per-
formance de APATCHES, "Diestra y Siniestra", que para esta ocasión hemos
desarrollado y convertido en una pieza independiente. Seguimos explorando
aquí la convergencia entre diferentes lenguajes escénicos y nuevas tecnologías,
que nos permite expresar cada idea en varios planos de profundidad. En esta
revisión, un personaje se carga de sí mismo para después desprenderse de sus
diferentes "yo", jugando así con la idea de la existencia de un "yo" real y las múl-
tiples impresiones de nosotros mismos que proyectamos al exterior.

Engranaje - Interfaz para edición en vivo de películas narrativas
autor/realitzador: Bruno Vianna
2008/01
Demostración de Engranaje, una interfaz de edición de películas narrativas (o
no!) en vivo. Engranaje está planteada para que el público de la sala de cine
pueda acompañar la edición. Para eso se creó como una pantalla táctil circular
de un metro de diámetro, que permite que el director/manipulador pueda acce-
der y organizar una gran cantidad de material audiovisual en unidades de planos
y secuencias. Un vídeo demonstrativo puede ser visto aquí:http://www.youtube.
com/watch?v=RL_-CJulzyI El proyecto fue desarrollado con las plataformas
PureData y Processing, con el apoyo de Hangar, en el marco del Master en Artes
Digitales de la Universidad Pompeu Fabra.

Taller de puertas abiertas del proyecto Casastristes.org
autor/realitzador: Casastristes.org
2008/01
Durante estos días se harán más visualizaciones interactivas sobre el tema de la
viviendas en España.
Haremos un brainstormin para desarrollar nuevas visualizaciones. Se buscaran
nuevas fuentes de datos para usar en nuevas visualizaciones. Y se programaran
nuevas visualizaciones interactivas con Processing(java) y Flash para incorporar
al proyecto, visible desde la web: http://casastristes.org. Tambien se pretende
ampliarar la funcionalidad de la web de las casas tristes y por eso están bienve-
nidos especialistas en Drupal.

Grabación para creación audiovisual
autor/realitzador: D_Forma
2008/01
Se trata de un proyecto de instalación audiovisual interactiva que será expuesto
a través de INJUVE en Madrid el mes que viene. La instalación consta de varios
personajes virtuales que recrearemos a partir de vídeo, y esta es la parte que tra-
bajaremos en el plató, la grabación de distintas personas para después manipu-
lar sus rostros y crear personajes con un punto de rareza y enigmáticos.

A cachitos
autor/realitzador: Head Produktions
2008/01
El cortometraje se basa en la mezcla de dos leyendas urbanas conocidas. Se
explicarán de dos formas, en historia de ficción la conocida historia de la chica
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de la curva y en animación y marionetas en contraluz la leyenda del motorista
decapitado por una cuerda de piano.
El uso de la técnica de contraluces o sombras chinescas nos dará el efecto fan-
tasmagórico.
Esta historia pretende enfocar desde otro punto de vista, el humor, que la dis-
tracción en la conducción puede llevar a fatales consecuencias.
Tres causas principales originan una parte de los accidentes de trafico, la velo-
cidad, el alcohol y la distracción.

Taller experimental sobre mash-ups de la web 2.0. i comunitats.
autor/realitzador: PimPamPum
2008/01
El taller parteix de la base del desenvolupament de mash-ups amb un planteja-
ment artístic. Un mash-up és una aplicació web que fa servir serveis d'informació
oberts (APIS) com flickr, youtube, amazon, o blogs en general i altres, recombi-
nant aquesta informació per generar noves aplicacions

Presentació a colaboradors d'El crim passional
autor/realitzador: Rose Kowalski
2008/01
“El diàleg emocional que existeix entre un event i el públic present és la meva font
d’inspiració; encara que l’acció sigui tan simple com el pas d’un tren davant
d’una persona o les paraules d’una àvia escoltades pel seu net. L’experiència físi-
ca és important, com les emocions s’afegeixen a l’event a través del so, l’olor i
fins i tot la mirada. Utilitzo la llum que entra a la lent de la càmera per capturar
l’emoció i confio en ella, la llum, per comunicar la veritat de cada experiència”.

Videoclip Razmi
autor/realitzador: Victor Martínez
2008/01
Realització del videoclip per a la cancó "Planeta Mariana" de Razmi.

Trobada d'associacions per la Fabra i Coats
autor/realitzador: Fundació AAVC
2008/01
Trobada d'associacions per parlar sobre el futur de Fabra & Coats

La Caverna, Acciones en el universo.
autor/realitzador: Vives&Bestué
2008/01
Per a la instal·lació de La Caverna, es fa espeleologia en una gruta en la qual tro-
bem una sèrie de pedres i roques presentades en forma de diorama en el qual es
mostra una possible situació urbana, on les pedres són les agents protagonistes.
A La Caverna, l'espai s'estratifica en dos nivells, d'una banda el carrer i per l'altre
la discoteca en la qual s'agrupen les diferents pedres. En elles trobem una varie-
tat d'arquetips que responen a conductes i passions molt poc pètries i inamovi-
bles, pensant potser que tot va tenir alguna vegada el seu origen pedra. De mane-
ra que trobem una cuarentona quars preocupada per la seva imatge i comentant-
ho amb les amigues. Conflictes entre diverses tendències urbanes, entre genera-
cions i classes; una pedra que reflexiona sobre la seva pròpia matèria, la que vé
de fora o del racó de les civilitzacions i els símbols, entre d'altres. La Caverna és
finalment l'inici d'un viatge a Islàndia que ens va portar a l'interior del la Terra, i que
continuarà el seu recorregut cap a la Lluna fins a l'univers sencer.
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Sobre 16 m2 de Hierba
autor/realitzador: Gabriel Pericas
2008/01
Simulant una estètica "home movie", la proposta consisteix en gravar l'activitat
d'uns personatges esmorzant sobre una superficie de 16 m2 de gèspa artificial
a l'interior d'un plató. El projecto es fonamenta en la reinterpretació del quadre
en clau contemporània.

Videoclip Las Furias
autor/realitzador: El banquillo
2008/01
Una cinta VHS és trobada amb un "Press Kit" de "las Furias" desconegut.
Sembla un equip ("kit") promocional de "las Furias" per al Japó. El que comença
sent el típic Pk s'acaba descobrint perquè està desaparegut. Coses rares. Un
concert en un plató de tv; una sessió de fotos i una entrevista en el backstage.
La cinta és l'únic testimoni que "las Furias" van embogir a les màquines al Japó.
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5.Medialab

5.1. Vídeo
En l'últim semestre del 2008, l'àrea d'edició de vídeo ha evidenciat un gran incre-
ment en el volum de feina. Ens hem hagut d'adaptar al creixement d'una manera
ràpida i molt abans del que estava planejat i en relació a l'ampliació de l'any vinent.

Per poder fer front al volum de projectes de l'àrea, hem adquirit nous equipaments
i hem incorporat temporalment nou personal. Tot això amb l'evident estrès i difi-
cultat que suposa negociar despeses amb poc marge temporal i econòmic. Se-
guint els plantejaments de l'any passat, a hores d'ara el departament ja treballa
gairebé en la seva totalitat en formats d'alta definició de vídeo i consta a més de
dues estacions d'edició amb tècnic i d'una sala d'edició per a autoedició (vegeu
Llista V-1).

Per poder fer front a les demandes d'edició, hem derivat els treballs de transfe-
rència i copiat de cintes a Hamaca (www.hamacaonline.com), que es troba sota
el mateix sostre i amb qui compartim alguns dels equipaments de vídeo. Com sem-
pre, el departament treballa en col·laboració amb els altres departaments del cen-
tre a fi de de donar als artistes i creadors els mitjans necessaris per produir les
seves obres.

Els treballs que es realitzen en aquest àrea poder ser, entre d'altres:
- Edició completa on-line
- Edició off-line
- Retoc color
- Compressió
- Suport i assessorament

Aquest any es varen dur a terme unes jornades per a aquells artistes que volien
fer ús del servei d'autoedició o ampliar els seus coneixements en l'edició de vídeo.

Objectius de futur:
Aquest any el departament, a part del seu tècnic habitual (Glòria Martí), ha comp-
tat amb l'ajut ocasional dels editors Pol González i Kikol Grau. L'anomenat depar-
tament de vídeo és en l'actualitat un departament d'edició que necessita, pel volum
de feina, més personal tècnic i millores en les instal·lacions. Les millores ja estan
previstes amb l'ampliació del centre, però és l'augment de personal el més neces-
seri en aquests moments.

L'àrea de vídeo vol continuar donat resposta a les necessitats dels creadors ac-
tuals i per això és convenient la seva reestructuració: això seria possible amb
l'ampliació de la jornada de la persona responsable de l'àrea (per poder-ne afron-
tar la gestió), la incorporació d'un segon editor a mitja jornada (per poder així
oferir jornades d'edició de 8 hores) i que l'àrea de vídeo passés a ser realment
un àrea des d'on, sempre sota les directrius de la Central de Producció, es co-
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ordinessin els elements necessaris per a la realització i postproducció tant de
vídeo com de so.

És també necessària una estació amb el software adequat per a la postproduc-
ció de so. Aquest ordinador hauria d'estar dins de la sala d'edició mateixa per ai-
xí agilitzar el muntatge i alhora poder fer feines de doblatge. Actualment la part de
postproducció de so es fa fora de la casa.

Creadors que han utilitzat els servei de la sala d'edició durant aquest any:

Antoni Abad i Glòria Martí
Lluís Bisbe
Juan Carlos Bracho
Oriol Caba
Xavi Carbonell
Carles Congost
Democràcia
Alícia Framis
Oriol Font
Gran Angular
Ricardo Iglesias
Jordi Mitjà
Momu & No Es
Julia Montilla
Joan Morey
Otoxo productions
Emiliano Pastor
Enrique Radigales
Tere Recarens
Julia Rivera
Francesc Ruiz
Mireia Sellarés
Susana Solano
Montserrat Soto

Projectes realitzats en part o totalment a la sala d'edició:

BCN eye trip, Francesc Ruiz - tècnic: Glòria Martí
Bienale, Oriol Font - tècnic: Glòria Martí
Ciberians, Oriol Caba - tècnic: Glòria Martí, Pol González, Kikol Grau
Correcció, LLuís Bisbe - tècnic: Glòria Martí
Cuando la tierra tiembla, Glòria Martí - tècnic: Glòria Martí
Datos primitivos, Montserrat Soto - tècnic: Glòria Martí
Do outro lado da cidade, Antoni Abad, Glòria Martí - tècnic: Glòria Martí
El Delgado Buil, Xavi Carbonell - tècnic: Xavi Carbonell
Espacios de Silencio, versió 3 pantalles. Montserrat Soto - tècnic: Glòria Martí
F de frontera, Jordi Mitjà - tècnic: Glòria Martí
Guerres èlfiques, Momu & No Es - tècnic: Glòria Martí
Jose un robot autista, Ricardo Iglesias - tècnic: Glòria Martí
Maa Tere Manalen, Tere Recarens - tècnic: Kikol Grau, Pol González
Me migrant, Otoxo productions - tècnic: Glòria Martí
Obey, Joan Morey - tècnic: Pol González
Payassos, Penélope Cañizares - tècnic: Pol González
Retorno a Hansala, Montserrat Soto - tècnic: Glòria Martí
Shall we dance, Julia Rivera - tècnic: Pol González
The Pimp, Carles Congost - tècnic: Pol González
Things to Forget. Guantanamo Museum, Alicia Framis - tècnic: Glòria Martí
Una crosta al bosc, Jordi Mitjà - tècnic: Glòria Martí
Zahia, Mireia Sellarés - tècnic: Glòria Martí
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Dels treballs realitzats a la sala d'edició de vídeo, en destaquem:

BCN eye trip
Realitzador: Francesc Ruiz
Tècnic: Glòria Martí
Vídeo: 2 pantalles
Format: HDV
Gràfics animació
Galeria Estrany-De la Mota

Biennale
Realitzador: Oriol Font
Monocanal
Tècnic: Glòria Martí
Format: miniDV
Correcció color i efectes del vídeo Biennale

Ciberians, arxius de cultura contemporània
Realitzador: Oriol Caba
Monocanal
Formats: HDV, Betacam Digital
Tècnics: Glòria Martí, Pol González, Kikol Grau
Realització de 24 entrevistes a personatges de la cultura catalana per al progra-
ma Ciberians, per a televisió i per a la pàgina web: www.ciberians.net
Productora: El tigre de Cibèria, TV3

Cuando la tierra tiembla
Glòria Martí
Tècnic: Glòria Martí
Reedició, correcció color i gràfics
Format: DV-CAM
MNCARS
Quan la terra tremola és un interessant document visual sobre l'exili, la migració i
el desplaçament. Centrat a la frontera entre Mèxic i els EUA —encara que podria
ser qualsevol altra—, el vídeo mostra el drama humà que suposa el desplaçament
constant de mexicans des del seu país al país del Nord, prenent com a eix la si-
tuació d'aquesta comunitat a la ciutat de Nova York. Mitjançant imatges i testimo-
nis d'emigrants i de persones pertanyents a associacions que treballen amb els
“il·legals”, l'artista ens mostra amb la seva càmera la situació a tots dos costats de
la frontera.
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Montserrat Soto
Tècnic: Glòria Martí
Format: HDV 108050i
Vídeo: 2 pantalles
Galería Helga de Alvear, amb la colaboració de Chico Ocaña

Do outro lado da cidade
Antoni Abad, Glòria Marti
Tècnic: Glòria Martí
Format: DVCAM, HDV i formats de telèfon mòbils
Cartografías disidentes, SEACEX

Des de març de 2007, un grup de 12 motoboys de São Paulo documenten les
seves experiències diàries a Internet des de telèfons mòbils amb càmera integra-
da. Descriuen mitjançant subtítols (tags) cada foto, àudio i vídeo que publiquen,
contribuint així a la creació d'una base dades multimèdia que relaciona aquestes
descripcions, proposant una cartografia conceptual de coneixement col·lectiu. El
documental proposa una interpretació a partir dels continguts multimèdia asso-
ciats a les següents “palavras chave”. Algunes de les més utilitzades fins al
desembre de 2007 són: <acidente> <corredor> <chuva> <dia-a-dia> <esta-
cionamento> <moto> <motoboy> <perigo> <trabalho> <transito>

El Delgado Buil
Xavi Carbonell
Tècnic: Xavi Carbonell
Vídeo show room per a El Delgado Buil
HDV
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Espacios de silencio, versió 3 patalles
Montserrat Soto
Tècnic: Glòria Martí
Format: HDV 108050i
Postproducció àudio: Carlos Gómez
Reedició de la videoinstal·lació de 7 pantalles Espais de silenci per a tres pantalles
Galería Helga de Alvear, Madrid
També es va fer la versió monocanal en anglès i la versió monocanal en castellà.

F de frontera
Jordi Mitjà
Tècnic: Glòria Martí
Monocanal
Format: miniDV

El treball de Jordi Mitjà, formalment heterogeni, ple de contingut i crítica social, a
la vegada sensible i poètic, de factura conceptual, troba les seves fonts en imat-
ges de la vida quotidiana que l’artista registra contínuament. Col·lecciona expe-
riències, imatges, inventa situacions, indaga en arxius i proposa accions per
examinar les reaccions humanes més simples enfront de situacions imprevistes.
Extreu i inventa a partir de la realitat, bé a través d’un tractament fílmic, bé creant
publicacions o objectes, i les seves propostes susciten qüestions sobre l’indivi-
du, els comportaments socials i l’art.

Guerres èlfiques
Momu & No Es
Tècnic: Glòria Martí
Format: XDCAM
Postproducció so: Carlos Gómez
CaixaForum

“Alguien está poniendo muñecos en la carretera.” Aquesta frase absurda i apoca-
líptica posa fi a l’estrany cas de la desaparició d’un home estretament vinculada
amb l’aparició d’un maniquí, història que se’ns explica en un vídeo d’estètica Cu-
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éntame i diàlegs al més pur estil David Lynch. Com aquest, una sèrie de vídeos i
instal·lacions ens narren l’existència d’uns éssers, els elfs, i la seva història: les
anomenades Guerres èlfiques, datades entre el 1979 i el 1982, i la seva extinció
el 1998. A través d’un videoclip i una entrevista a una cantant, sabem més sobre
aquesta comunitat, el seu èxode a Iowa i els seus vincles amb la cultura pop.

Gran angular
TVE Catalunya
Compressió a format web dels programes emesos a l'espai Gran Angular de TVE

Jose un robot autista
Ricardo Iglesias
Tècnic: Glòria Martí
Vídeo promocional del projecte José, un robot autista
Banquete nodos y redes

El simple fet que la paraula "robot" originalment derivi de la paraula "servent" en
idioma txec ens mostra fins a quin punt la idea que aquests van ser creats per ser-
vir l'home està fortament instal·lada en l'imaginari popular. Recordem les donze-
lles d'or de les quals parlava Homer o els ajudants mecanitzats construïts per
Hefest, el déu de la Metal·lúrgia a l'antiga Grècia, o els relats dels primers autò-
mats ja durant la dinastia Han a l'antiga Xina. Relats mítics, fantasiosos o fets ve-
rídics que al llarg de la història mostren com el desenvolupament de robots ha
perseguit aquest ideal de servent antropomòrfic automatitzat. També el nostre ima-
ginari acull profunds temors en els quals la màquina es rebel·la davant de l'home
i es desposseeix de la seva esclavitud.

Las tierras de Alvargonzález (Palabra en el tiempo)
Montserrat Soto
Tècnic: Glòria Martí
Postproducció so: Carlos Gómez
Vídeo en 5 pantalles per a obra de teatre
Format: HDV 108050i
Centro Dramático Nacional
Teatro María Guerrero/Sala de la Princesa
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Maa Tere Manalen
Tere Recarens
Tècnic: Kikol Grau, Pol González
Format: miniDV
Monocanal
Galeria Toni Tàpies

Me migrant
Otoxo productions
Tècnic: Glòria Martí
Format: miniDV
Masterització del vídeo Me migrat

Obey
Joan Morey
Tècnic: Pol González
Postproducció so: Carlos Gómez
Format: HDV 1080 50i
Vídeo monocanal sobre la instal·lació Obey
CGAC

Payasos
Penélope Cañizares
Tècnic: Kikol Grau, Pol González
Monocanal
Format: HDV 108050i
Vídeo realitzat per al Festival Internacional de Pallassos de Cornellà
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Retorno a Hansala
Montserrat Soto
Tècnic: Glòria Martí
Postproducció so: Carlos Gómez
Format: HDV 108050i
Videoprojecció en 2 canals
MUSAC

Retorno a Hansala és un recorregut pel procés creatiu de l'última pel·lícula de la
directora Chus Gutiérrez. Durant el rodatge a Hansala, llogarret que dóna títol a
la pel·lícula, els artistes Alfredo Cáliz, Rogelio López Cuenca i Montserrat Soto
van visitar el país veí, del qual van retornar amb el material, que ha donat origen a
les peces que ara es presenten al MUSAC.

Shall we dance
Julia Rivera
Tècnic: Pol González
Videoinstalació en 3 pantalles
Format: mini DV

Things to Forget. Guantanamo Museum
Alicia Framis
Tècnic: Glòria Martí
Edició dels treballs en vídeo realitzats dins del taller Things to Forget d'Alicia Fra-
mis al CASM.
Alicia Framis parteix dels conflictes o les contradiccions que veu al seu voltant per
plantejar idees, models o prototips nous que configuren les seves sèries de tre-
ball. La violència, la seguretat, la convivència, la comunicació o la soledat són al-
guns dels temes principals que han articulat les seves propostes. Framis s'involucra
en temes i projectes concrets durant un temps determinat, que pot anar des d'uns
dies fins a uns anys. Durant aquest lapse de temps, i a la manera d'autèntics work-
in-progress, els projectes es van definint, es transformen i evolucionen, sovint en
relació amb els llocs als quals viatgen per ser exposats.

Una crosta al bosc
Jordi Mitjà
Tècnic: Glòria Martí
Format: VHS
Recull de pel·lícules antigues
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Llista V-1

Estació d'autoedició:
Situada al medialab, és per a ús d'aquells creadors que vulguin realitzar l'edició
ells mateixos.
Formats: miniDV, DVCAM i HDV
S'espera en un futur poder oferir en aquesta sala els mateixos formats que en la
sala d'edició amb tècnic, mitjançant la instal·lació d'un rac amb el qual poder con-
nectar totes les estacions als equipaments de captura i bolcat.

En l'actualitat, el hardware de què disposa és el següent:
1 Power Mac G5 model: 7.3 / 2 X 2.76 GHz CPU 2,56GB RAM
2 monitors panoràmics LG Flaton Wide 21"
1 VCR SONY HVR-M10E HDV 1080i, DVCAM, miniDV
1 targeta de captura vídeo analògic 10bit SDI D-Link BlackMagic Extreme

Software:
iMovie
iDVD
FInal Cut Pro 6.0.5
Cinema Tools 4.0.1
Color 1.0.2
Compressor 3.0.2
DVD Studio Pro 4.2.1
Live Type 2.1.3
Motion 3.0.2
Soundtrack Pro 2.0.2

Sala d'edició 1:
Sala d'edició amb tècnic.
Formats: Digital Betacam, Betacam SP, Betacam SX, MPEG IMX, Digital Beta-
cam, DVCAM, miniDV, U-MATIC, HDV 1080i, Digital Betacam, HD 8 i 10 bits

Hardware:
1 MacPro Two 2.8GHz Quad-Core Intel Xeo
8 GB memòria RAM
1 targeta gràfica ATI Radeon HD 2600 XT 256MB
1 targeta gràfica NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB
2 monitors Apple Cinema HD 23"HD
1 disc dur extern 1,6 Terabyte LaCie Exteme
1 targeta LHe Aja Kona, SDI, HD-SDI, analog HD/SD
1 KL-Box-LH for KONA
2 monitors àudio autoamplificats M1 Active MkII ALESIS
1 monitor JVC SD vídeo 14" - TM-H150C
1 monitor Sony SD vídeo 14"
1 VTR Digital Betacam Sony DVW-M2000P (equipament d'Hamaca)
1 magnetoscopi Sony DVCAM DSR-80P DVCAM/miniDV
1 gravadora Blu-Ray Lacie
1 reproductor DVD
1 magnetoscopi Sony HVR-M15U compact Desktop HDV/DVCAM/DV VTR 1080i
NTSC/PAL
1 magnetoscopi Sony U-MATIC SP VO-9600P
1 magnetoscopi VHS Panasonic NV-FJ603
1 lector DVD Sony DVP-NS330

Software:
FInal Cut Pro 6.0.5
Cinema Tools 4.0.1
Color 1.0.2
Compressor 3.0.2
DVD Studio Pro 4.2.1
Live Type 2.1.3
Motion 3.0.2
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Soundtrack Pro 2.0.2
DivX Converter 2.0
Title Exchange
On2Flix Standar
Toast 6

Sala d'edició 2:
Aquesta sala pot treballar tant amb tècnic com sense, sempre que els artistes que
desitgin fer-ne ús disposin dels coneixements escaients del software.

Hardware:
1 MacPro. DUal-Core Intel Xeon. 2 processadors de doble nucli a 2.66Ghz
4GB RAM
2 monitors 19" Samsung

Software:
FInal Cut Pro 6.0.5
Cinema Tools 4.0.1
Color 1.0.2
Compressor 3.0.2
DVD Studio Pro 4.2.1
Live Type 2.1.3
Motion 3.0.2
Soundtrack Pro 2.0.2
DivX Converter 2.0
Title Exchange
On2Flix Standar
Toast 6
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5.2. Imatge
digital
L'àrea del medialab cobreix una àmplia gamma de necessitats, tant dels artistes
que s'adrecen al centre per desenvolupar els seus projectes com del mateix cen-
tre per al desenvolupament de les seves activitats.

A banda dels equips necessaris per realitzar aquestes activitats, Hangar posa al
servei de la comunitat artística un assessorament tècnic en àrees de vídeo, àudio,
imatge digital fixa i muntatge.

Els serveis oferts de forma més detallada són els següents:

Impressió en gran format
Impressora gran format Epson Stylus 9600 (cedida per Epson)
Guillotina de gran format
Papers disponibles: gran format Epson premium glossy photopaper, premium
semimatte photo paper, enhanced synthetic paper i doubleweight matte paper

Gràcies al patrocini d'Epson, Hangar disposa d'un servei d'impressió digital de
gran format a un preu molt assequible. El servei és conduït per un tècnic, que as-
sessora i prepara els treballs dels usuaris, optimitza el resultat i mostra la correc-
ta manipulació en la preparació de les imatges.

Escaneig i retoc de fotografia i imatge digital
- Power Mac G5 model 7.3 / 2 X 2.76GHz CPU / 2,56GB RAM per al retoc d'i-
matge digital
- Escàner Epson Perfection V750-M PRO
- 1 impressora làser color DIN A4 HP2600n
- 1 impressora injecció de tinta de qualitat fotogràfica EPSON R1800 per a for-
mats A4, A3 i impressió de DVD
- Tauleta gràfica WACOM graphite classic

El reemplaçament dels components digitals enfront dels analògics en aquest camp
comporta immediatesa, abaratiment i capacitat de clonació en els traballs, però
també comporta un alt risc quant a la mala gestió del color en els passos inter-
medis. L'eficàcia o ineficàcia de l'administració del color rau completament en el
correcte ajustament de les nostres manipulacions digitals al comportament cor-
recte de les parts analògiques. Amb aquest objectiu vam contractar un equip es-
pecialitzat en gestió de color que va dur a terme les següents tasques al medialab:

- Calibratge dels monitors Lacie 19”
- Calibratge de l'escàner Epson Perfection V750-M PRO (per a positius i negati-
us)
- Ajustaments de la impressora Epson9600 per a ús òptim en estat nadiu
- Assessorament i formació del tècnic responsable del medialab en els coneixe-
ments necessaris de gestió de color i manteniment dels equips calibrats

El procés també va requerir la compra d'un equip de calibratge Colour Confiden-
ce Profiler. Gràcies a aquest servei, els artistes poden produir íntegrament, a més
de la seva obra, els seus dossiers artístics.

Autoedició de vídeo i àudio
Per a ús d'aquells creadors que, disposant prèviament de coneixements bàsics
del software, vulguin realitzar l'edició ells mateixos. Recomanem als usuaris que
portin un disc dur propi, de prou capacitat per a la realització del treball, a fi de
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mantenir l'ordinador en bon estat i evitar pèrdues innecessàries d'arxius. En aques-
ta estació es poden realitzar part o la totalitat de l'obra en els formats miniDV,
DVCAM i HDV, podent, si així ho desitgen, passar a la sala d'edició amb la Glòria
Martí per a la finalització i masterització del treball amb l'ajut del tècnic d'edició
(retoc, titulació, tall final, bolcat, etc.).

L'equip de què disposa l'estació d'autoedició és el següent:

- 1 Power Mac G5 model 7.3 / 2 X 2.76GHz CPU / 2,56GB RAM
- 1 Power Mac G5 model 7.3 / 2 X 2.76 GHz CPU 2,56GB RAM
- 2 monitors panoràmics LG Flaton Wide 21”
- 1 targeta de captura vídeo analògic 10bit SDI D-Link BlackMagic Extreme
- 1 VCR SONY HVR-M10E HDV 1080i, DVCAM, miniDV (per capturar i bolcar)

Software:
iMovie, iDVD, Final Cut Studio 1:

-Final Cut Pro 5.1.4
-Cinema Tools 3.1.2
-Compresor 2.3
-DVD Studio Pro 4.1.2
-Motion 2.1.2
-SoundtrackPro 1.1

1 PC Dual Core Optaron 64 amb Ubuntu Studio (Linux)
1 monitor

Software:
Cinelerra

Estacions de consulta d'Internet
El medialab disposa de diferents ordinadors per a consulta i gestió del treball a la
Xarxa. D'aquesta manera, els usuaris poden treballar a Internet disposant del su-
port dels tècnics, així com d'escàners, impressores i els dispositius suficients per
a la confecció de dossiers, pàgines web i multimèdia en general.

Equipament:
-1Power MAC G5 model 7.2 / 1 X 1.8GHz CPU / 1,5GB RAM per al treball
dels tècnics
-1 PC Intel (R) Pentium (R) 4CPU 3200MHz equipat amb Windows

Muntatge i documentació d'activitats desenvolupades al centre
Hangar proporciona els equips i assistència necessaris per al muntatge de les ac-
tivitats programades al centre. Ocasionalment també s'encarrega de la documen-
tació de les activitats o de l'streaming.

Suport en producció per a artistes
Per a alguns projectes concrets, en els quals determinats artistes han necessitat
una assistència més especialitzada com ara la d'un tècnic de muntatge o assis-
tència exclusiva en performances, l'hem proporcionada també des d'aquesta sec-
ció del centre. Alguns exemples en són el projecte Super suits de Chicks On
Speed, l'obra Árbol de diana o el treball de l'artista resident Dorien de Wit. Aques-
ta activitat de suport obre una nova línia molt interessant que cal desenvolupar en
el futur.

Espai de treball
En el mateix espai on oferim els serveis de lloguer de material, retoc d'imatge di-
gital, impressió en gran format i autoedició, hi ha un petit espai de treball per als
artistes que vénen amb els propis equips de treball o els seus acompanyants.

Treballs realitzats
A continuació, oferim un llistat dels treballs desenvolupats durant el 2008 i que
il·lustren els serveis explicats:
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PLOTTER
Sergi Botella
2008/12
Impressió en motiu de l'exposició Els colors del Jazz a Terrassa.

Cornellà sin fronteras
Lorena Mández
2008/12

Com a part de la seva residència a Hangar una de les activitats de l'artista va ser
participar activament a les assemblees de REDI-Catalunya, a les reunions a Cor-
nellà (amb l'associació) i col·laborar en les diferents comissions, per exemple la
d'habitatge, treball, etc. Això va ser objecte de seguiment per escrit (i documen-
tat amb video); les reunions de treball amb les persones de les diferents entitats
(grups d'immigrants) dins de REDI-Catalunya.

PLOTTER
Julia Montilla
2008/11

PLOTTER
Luso-phonia
2008/11
Cartells de presentació de l'exposició col·lectiva Luso-phonia.



72

PLOTTER
Rai Escalé
2008/11
Impressió en motiu de l'exposició de l'artista al BAC! 2008.

PLOTTER
Rebecca Krisel
2008/11

Las muertes chiquitas
Mireia Sallarés
2008/10

PLOTTER
Xavier Solis
2008/09

PLOTTER
Annegien van Doorn
2008/09

PLOTTER
Pedro Torres
2008/09
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PLOTTER
Ilaria Mauro
2008/09

PLOTTER
Lluis Carbonell
2008/09

PLOTTER
Revista METAL
2008/09
Treball d'impressió per a la presentació de la revista Metal a París.

Documentación de la presentación de
Merche Blasco
2008/09
Documentació de la presentació en el marc de Tallers Oberts Poblenou - TOP
2008 del projecte Super Suits desenvolupat per Chicks On Speed i Modul8 en
col·laboració amb Hangar.

Super suits
Chicks on speed
2008/09
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Patinar al MACBA
Cristian Segura
2008/09
Fotografia y video-instalació sobre l'ús inesperat de l'espai colindantal MACBA,
centrat en els skaters i la seva relació amb l'edificio de Richard Meier.

PLOTTER
Fran Blanes
2008/08

Documentación del summerLAB 2008
Jovan Cvetkovski
2008/08
Documentación del summerLAB 2008, encuentro de creadores audiovisuales
desarrollado por hangar en colaboración con LABORAL

PLOTTER
Annegien van Doorn
2008/07

PLOTTER
Ilaria Mauro
2008/07

Me, Migrant
Otoxo Productions
2008/07 23 minuts
Les ciutats grans sempre s'han vist plenes de les històries d'emigrants, gent
que deixa el seu propi país per circumstàncies difícils, a la recerca d'oportuni-
tats o per explorar. La llibertat de traslladar-se a un altre país mai ha estat tan fà-
cil, especialment per als Europeus. Me, Migrant compta les històries de quatre
persones que van decidir deixar els seus països, sense saber on anirien a parar
o el que buscaven. Larrick, Arman, Marine i Deano es van trobar a Barcelona.
Els detalls de les seves vides i els seus comentaris revelen molt sobre els temes
d'identitat, nacionalitat, llibertat i la fugida, una combinació que porta a la gent a
elegir marxar.
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Arbol de Diana
Lanzallamas de Madera
2008/06
"¿Buscas belleza? Soy guapa, virgen, cautivadora. Yo te ofreceré todo lo deli-
cioso que hay dentro de mí: te dejaré verme completa y te llenaré de morbo.
Ven a oírme y déjate atrapar, déjate caer, déjate doler. Seré para ti como una
montaña rusa que sólo desciende. La mitología contemporánea tiene un breve
simulacro de esperanza para el mundo: su apocalipsis. Que todo acabe, que se
acaben los muertos con más muertos y que sea la destrucción de la ciudad la
oración escuchada en los eternos atascos de tráfico. La cosa funciona así: vie-
nes aquí, me prestas atención y luego te largas y me dejas en paz. Abstenerse
todos."

PLOTTER
d-forma
2008/06
Trabajo de impresión para la exposición de la obra del colectivo d-forma en el
marco de la NIT CASM*HANGAR OBERT 24 hores!

PLOTTER
Alicia Framis
2008/06
Impresiones con motivo de la exposición de la artista "welcome to guantanamo
museum" en el Centro de Arte Santa Mónica

Documentación de BLENDIBERIA 2008
Maria Walser
2008/06
Como estudiante en prácticas en el medialab, Maria documentó en video el de-
sarrollo de las jornadas blendiberia 2008 llevadas a cabo en hangar entre el 27
y 29 de Junio

PLOTTER
HAMACA
2008/05

PLOTTER
Oriol Font
2008/05
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PLOTTER
Jordi Ribes
2008/05
Trabajo de impresión durante 2 meses para la exposición de la obra de Jordi Ri-
bes en el marco de la NIT CASM*HANGAR OBERT 24 hores!“En mi propuesta
para las 24 h en el CASM, 'pruebas en Central Park', hay un cambio deregistro
en relación a mis últimos trabajos, que consiste en la búsqueda de lo quepodría-
mos llamar el reverso de mis pinturas y dibujos. Para ello me sirvo de fotografías
delnuevo parque situado en frente de can Ricart, que después de ser manipula-
das conphotoshop, sobrepongo heroínas de películas y series de los 70 extraí-
das del google. Lasimágenes resultantes se aprovechan de la estética artificiosa
del parque para situar a lasprotagonistas en lugares extraños y sombríos. La sim-
plicidad de todo el proceso y elconsecuente resultado precario busca una ima-
gen que para el espectador le sea familiar ala vez que perturbadora. Esta
propuesta supone una vuelta a la mirada más vouyerísticade piezas anteriores re-
alizadas en video como crónicas del loft, 8 melodías o carryingwomen.”

PLOTTER
Xavier Solis
2008/05

PLOTTER
Conservas
2008/05

PLOTTER
Fabian Castillo
2008/05

PLOTTER
joan marc
2008/04

PLOTTER
Eline Schuurman
2008/04
Impresión para exposición en el Centro de Arte Santa Mónica dentro del marco
de "but if not, not", proyecto en colaboración con artistas del MA Fine Art
AKV/St. Joost de holanda
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PLOTTER
Miquel García
2008/04
Impresión para exposición en el Centro de Arte Santa Mónica dentro del marco
de "but if not, not", proyecto en colaboración con artistas del MA Fine Art
AKV/St. Joost de holanda

PLOTTER
Ignazio Balboa
2008/04
Trabajo de impresión durante 2 meses para su proyecto final de carrera TEn-
niXS

Barcelona (Disappear Here)
Luhuna Carvalho e Margarida Lucas
2008/04 20 minuts

Entre l'hedonisme de la juventut de Barcelona un idiota troba a una verge.

Subtítulos colectivo ROTOR
Nuria Rodriguez
2008/03
Subtitulación en inglés de una recopilación de siete años de trabajos del colec-
tivo rotor (2001-2007) divididos en tres capítulos videográfícos de acciones y
proyectos organizados en los ámbitos de TERRA, MAR, y AIRE.

PLOTTER
Fran Blanes
2008/03

PLOTTER
Mamoru Tsukada
2008/03
Trabajo de escaneo y pruebas de impresión durante su residencia en HANGAR
para una exposición



78

PLOTTER
Diego Rodriguez
2008/03
Pruebas de impresión para los gráficos del sintetizador que están
desarrollando en HANGAR

PLOTTER
Txalo Tolosa-fernndez
2008/03

PLOTTER
Sergi Botella
2008/03
Impresión en gran formato para la exposición "Babylonic ghetto-
blaster" en Espai 2 Sala Muncunill (Terrassa)

Untitled
Dorien de Wit
2008/03
A Dorien li fascinen les coses que no es poden entendre, li interes-
sa les maneres demirar i entendre el món que ens envolta, sobre tot
la manera que ens relacionem amb lescoses que simplement no en-
tenem. En el seu treball planegen qüestions com els límitsde la nos-
tra percepció, del nostre coneixement, del visible, les possibilitats
decomprendre l'univers en el qual vivim malgrat estar limitats per un
cos i unssentits.

PLOTTER
Ignasi Lopez
2008/02

Escaneo y pruebas de impresión para el proyecto presentado por el
artista dentro del marco de Jornades BCN Producció’08

PLOTTER
Xavier Solis
2008/02
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PLOTTER
Virginia Colwell
2008/02

PLOTTER
Virginia Colwell
2008/02

PLOTTER
Miquel García
2008/02

PLOTTER
Xavier Solis
2008/01

PLOTTER
Virginia Colwell
2008/01
Pruebas de impresión para plancha de troquelado

PLOTTER
Dionis Escorca
2008/01
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PLOTTER
TOP08
2008/01
Impresión de los 5 proyectos más significativos realizados en HANGAR con
motivo de los Tallers Oberts TOP 2008

Entrevistas artistas residentes
Ilaria Mauro/Verónica
2008/01
Como parte de su trabajo como becarias del espacio medialab, Ilaria y Verónica
realizaron unas entrevistas a los artistas residentes de hangar durante el año
2008, que pasaron a formar parte del contenido de CANAL HANGAR

Zapacoches en llamas (Revolución francesa)
Xavier G-Solis
2008/01

70000 coches quemados en Francia desde el 2004.Proyecto para el Centre
Cultural Barradas (Hospitalet del Llobregat)

Previsions de futur
Com a servei ofert a una comunitat artística que fa servir les noves tecnologies,
el medialab té l'obligació d'adaptar-se contínuament als avenços que es van pro-
duint en aquest àmbit. És per això que no podem mai donar per tancat el seu de-
senvolupament pel que a material i a personal. D'aquesta manera, hem d'estar
permanentment al dia per mantenir les instal·lacions preparades a fi de poder do-
nar suport als projectes presentats.

Cal destacar, en aquest sentit, la gran necessitat d'un lloc específic on poder em-
magatzemar tots els equips de què disposa el centre, tant per a ús propi com per
a lloguer, que compleixi amb els requeriments de seguretat i bon manteniment
dels equips.
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5.3. Lloguer
d’equips
Hangar ofereix un servei de lloguer d’equips per a artistes a preus assequibles
amb un assessorament tant en la tria com en el seu ús. Enguany, Hangar ha in-
corporat una persona especialitzada exclusivament en aquest servei a fi d’asse-
gurar la correcta gestió i el manteniment del servei.

Els equips en lloguer són els següents:

- Càmera de vídeo Sony HVR-Z1.
- Càmera de vídeo Sony HDR-FX1
- Càmera de vídeo Sony PD-100 3CCD
- Trípode Manfroto 344B
- Trípode Manfroto 755MF3 53
- Mescladora de vídeo Edirol amb 4 entrades i 2 canals
- Pantalles de fluorescents FilmGear: 2 de 120 cm amb 4 fluorescents i 1 de 60
cm amb 4 fluorescents. Amb trípodes, extensions, ròtules i sacs de sorra. Dispo-
nibles tubs de llum freda i càlida
- Kit de focus de quars Ianiro, 3 unitats de 1.200 w amb trípodes
- Micròfon Behringer XM200S
- Micròfon Sennheiser MKH416
- Micròfon AKG D230
- Micròfon AKG MPA III L
- Micròfon FoneStar FCM2600
- Micròfon condensador solapa AKG C 417
- Micròfon de taula Shure MX400D
- Micròfon Sony E3CM-MS907
- Equip de microfonia sense fils Sennheiser G2_ew100: 2 unitats
- Pèrtiga i paravents
- Mini-disc Sony MZ-NHF800
- Càmera digital de fotografia Canon Power Shot S70
- Sistema portàtil de transmissió per Internet (streaming)
- Caixa d’eines (broca, serra radial i utensilis)
- Bicicleta amb carro frontal, sistema d’àudio i generador
- 7 mini-macs Intel core duo 1,66GHZ 2 MB caché 512 MB SDRAM DDR2

Material de la sala polivalent i plató:

- Sonorització professional
- Projector d’alta definició
- Croma fix i portàtil
- Linòleum
- Taula de so soundcraft 12 canals
- Altaveus autoamplificats eurolive B215A 400Wat 2 way Speaker System amb
15’’ woofer i 1,24’’ Titanium Compression driver
- Compressor Behringer pro-XL MDX2600
- Projector Mitsubishi electric XD435U amb braç adaptador

Compres 2008
Durant el 2008, el servei del laboratori multimèdia es va veure reforçat amb la com-
pra de diversos materials:
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Àudio
Davant de l’arribada d’una artista resident el treball de la qual es desenvolupava
en l’àmbit sonor, Hangar va adquirir l’equip necessari per a la investigació de l’es-
paialització sonora, que consta de:

-8 montiors ESI
-1 subwoofer
-Targeta MOTU
-Gravadora digital Zoom H-2 mp3/WAV

Vídeo
-Càmera de vídeo HDR-HC1E
-Torxa càmera
-Objectiu gran angular
-Micròfon Rode per a càmera de vídeo

Imatge digital fixa
Un altre sector a reforçar a banda del del so, davant de la creixent demanda de
fotògrafs que s’adrecen al centre per produir la seva obra, era el de la imatge
digital fixa. Per això Hangar va decidir invertir en la compra d’un equip complet
d’il·luminació per a fotografia i va oferir als artistes residents un curs del seu maneig
impartit per una artista del propi centre.

L’equip es compon de:

- Kit de flaixos elinchrom style FX 400 digital: 3 flaixos Elinchrom Style FX 400,
reflector 16 cm, caputxó de protecció, 1 finestra de llum 60x60, 1 deflector trans-
lúcid, 1 paraigua plata 83 cm, 1 paraigua translúcid 83 cm, 3 peus 88-235 cm,
1 bossa de transport per als peus i els paraigües, 1 bossa de transport, 2 jocs de
fusibles de recanvi, 2 làmpades de modelat, 2 cables de xarxa,1 cable sincro-
nització, 1 con snoot + grid
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5.4. Laboratori
d’interacció
5.4.1. Introducció

El laboratori d’interacció d’Hangar, creat l’any 2006 i a punt de complir dos anys,
sorgeix de les necessitats que té el nou perfil d’artista/creador digital que treballa
en el camp cada cop més comú de les noves tecnologies interactives. A causa d’a-
quest interès detectat entre alguns sectors de la comunitat artística internacional i
sobretot local, Hangar decideix crear aquest nou departament dins dels serveis que
ofereix el medialab. El laboratori està coordinat per Álex Posada, enginyer i crea-
dor digital especialitzat en comunicació interactiva i art electrònic. Forma part de
l’equip Lluís Gómez (responsable de programari lliure) i Miguel Ángel de Heras
(becari del laboratori). D’aquesta manera, Hangar fa una aposta per la potencia-
litat de la interactivitat com a eina per comunicar, expressar, emocionar i en defi-
nitiva per crear noves peces d’art explorant les possibilitats de les noves tecnologies
i la seva fusió amb disciplines com la programació, l’electrònica, el disseny indus-
trial, el vídeo, el disseny interactiu, la música, l’arquitectura, les matemàtiques, etc.

D’aquesta manera, Hangar s’implica en el desenvolupament de hardware a mida
per a projectes artístics des d’un compromís amb el hardware i software lliures,
en una aposta per la I+D. Podem desenvolupar tota mena de software i hardwa-
re, inclòs el desenvolupament de l’electrònica interna, la programació i la cons-
trucció de prototips. Alguns exemples d’aplicacions en serien: interacció en temps
real, processament i visualització de dades, sincronitzacions, mecanismes, auto-
matitzacions, remotització, etc.

A més a més, des del laboratori desenvolupem una sèrie d’eines lliures de drets,
a disposició dels projeces artístics, així com una intensa tasca en el camp de la
formació d’una nova generació d’artistes/tècnics especialitzats en els nous mitjans
de creació contemporània, principalment a través dels grupos de treball setmanals.

5.4.2. Els serveis regulars del laboratori

Servei de producció per a artistes
Analitzem el projecte i fem una proposta de realització. Preparem pressupostos
per a la producció completa o parcial del projecte dins del laboratori.
Funcionament: servei amb cita prèvia, cal escriure a medialab@hangar.org.
Preus: anàlisi del projecte i proposta de realització gratuïtes. Pressupost de realit-
zació ajustat al projecte.

Servei d’assessorament
Pensant en aquelles persones que estan desenvolupant els seus projectes i són
coneixedores de les qüestions tècniques, però que puntualment necessiten su-
port tècnic per solucionar problemes, reorientar el desenvolupament o conèixer
alternatives.
Funcionament: servei amb cita prèvia, cal escriure a medialab@hangar.org.

Projectes convidats i artistes residents
El laboratori rep visites d’artistes convidats, en qualitat de residents, durant el pe-
ríode de desenvolupament d’un projecte. Es tracta d’aportar al laboratori una pers-
pectiva internacional i de qualitat que resulti un estímul per al nostre context creatiu.
Així mateix, oferim residències per a artistes locals que estiguin desenvolupant un
projecte d’art electrònic fent servir eines de hardware i software lliures de drets.
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Grups de treball
Un dia a la setmana es reuneix al laboratori d’interacció un grup obert de perso-
nes que volen treballar amb diferents eines lliures com ara Arduino (sistema de
hardware lliure per a prototipat i desenvolupament) i Pure Data (eina lliure per a
la creació de sistemes interactius audiovisuals). La inscripció és lliure i gratuïta.
Fins al moment existeixen 2 grups de treball: el grup d’Arduino, orientat al treball
amb hardware, electrònica i interacció, i el grup de Pure Data, més orientat a la
creació d’aplicacions de software.

5.4.3. Llistat del material disponible al laboratori

El laboratori es divideix en 4 seccions. Tot seguit en descrivim el material:

Zona de disseny:
- Ordinador amb software per al disseny de circuits i PCB
- Diferents kits de desenvolupament (microcontroladors, PLC, RFID...)

Zona de muntatge i test:
- Taules de treball
- Dremel amb accessoris
- Estació de soldar JBC
- Estació de dessoldar JBC
- Estació d’aire calent Aoyune
- Kit de soldar SMD
- Tester Meterman 38-XR
- Oscil·loscopi/analitzador lògic USB Bitscope BS50
- Oscil·loscopi digital Promax
- Oscil·loscopi analògic
- Font d’alimentació simètrica regulable Kaise

Zona de fabricació de circuits impresos (laboratori de revelat):
- Taules de treball
- Armaris amb components electrònics
- Dremel amb accessoris
- Kits de broques
- Material divers per a muntatge
- Insoladora professional
- Guillotina per a PCB
- Líquids i plaques positives per revelar
- Safates i accesoris de revelat

Zona d’informàtica
- Diferents PC per al desenvolupament i programació de software
- 10 tamborets de treball
- Connexions a Internet
- Armaris amb candau per guardar-hi material
- Càmera i sistema de captura per a visió artificial i tracking
- Focus per a il·luminació infraroja
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5.4.4. Projectes realitzats durant el 2008

Ampolles
Eulàlia Valldosera
Instal·lació
Projecte expositiu d’Eulàlia Valldosera
La instal·lació està formada per una exposició d’una trentena d’ampolles de pro-
ductes de neteja buides i modificades de maneres diverses. N’existeixen diferents
tipologies: s’han dissenyat ampolles electròniques que vibren en ser tocades, am-
polles que reprodueixen i enregistren sons, d’altres amb modificacions en la for-
ma i les etiquetes, modificacions amb lents, d’omplertes amb diferents materials,
amb llum, etc.
Des del laboratori d’interacció vam desenvolupar i idear tots els prototips electrò-
nics com ara els sistemes de vibració per sensors tàctils capacitatius, els repro-
ductors gravadors d’mp3 amb controladors per sensors i els sistemes de recàrrega
per bateries.

Cherrybone
Konic Thtr
Performance
Desenvolupament electrònic d’un instrument per a aplicacions musicals, de dan-
sa i performance.
Des del laboratori d’interacció i sota les indicacions de les funcionalitats que els
artistes volien que tingués l’instrument, vam desenvolupar completament, des de
zero, un nou dispositiu de captació d’informació de sensors sense fils. El sistema,
que s’integra en un petit braçalet al braç del ballarí, no supera les dimensions de
4x3 cm. Es basa en un conjunt de sensors que envien dades en temps real a tra-
vés de radiofreqüència a un ordinador, el qual mitjançant un complex sistema de
xarxes neuronals és capaç de reconèixer patrons de moviment dels ballarins men-
tre es mouen. Els sensors són acceleròmetres i giroscopis que recullen dades de
velocitats i girs. Compta amb un disseny exclusiu de bateries de Li-ion recarrega-
bles per un simple port USB de l’ordinador i un abast de més de 300 metres. Tam-
bé és possible connectar un nombre il·limitat de dispositius simultanis i captar així
els moviments de diversos ballarins alhora, al mateix instant. En aquesta darrera
fase del projecte realitzada durant l’últim quadrimestre de l’any, hem produït 10
unitats completament funcionals per ser utilitzades per la companyia en els seus
espectacles del 2009.
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Sensor de so i vídeo interactiu
Alex Sanjurjo
Instal·lació interactiva
Desenvolupament electrònic d’un sensor de so basat en la placa Arduino. El sensor
envia a l’ordinador dades del nivell de so ambiental i interacciona amb un software
programat per l’artista durant les reunions dels grups de treball setmanals a Hangar.
Vam dissenyar un sistema de captació de so amb micròfons que recull el senyal i el
passa per un circuit electrònic, el qual condiciona el senyal perquè posteriorment si-
gui tractat per un conversor d’analògic a digital (Arduino) i tot seguit enviï les dades
a l’ordinador. L’aplicació de software programada en l’entorn de programació de co-
di obert Processing transforma una imatge coberta de sorra a partir de les bufades
dels visitants sobre el sensor. Per a aquest cas concret, vam eliminar el filtre de pro-
tecció del micròfon perquè funcionés amb el corrent d’aire que hi topava. D’aques-
ta manera es pot fer servir un micròfon com a sensor de cabal d’aire.

Miradas bidimensionadas
Charo Carril
Instal·lació interactiva
Projecte expositiu de l’artista Charo Carril per al Centre d’Art Santa Mònica inau-
gurat el novembre de 2008. Vam realitzar una revisió i verificació de la instal·lació.
Vam arreglar connexions, cablejat i vam eliminar sorolls i funcionaments estranys
de la màquina a petició de l’artista.

TenniXS
Ignacio Balboa
Joc
El TenniXS o tenis de tauler (board tennis) és un esport de codi obert, fet per a
tothom. Projecte de l’artista Ignacio Balboa.
Des del laboratori d’interacció, vam desenvolupar el comptador digital de puntua-
ció per al joc. Es tracta d’un senzill rellotge de punts similar al que es fa servir per
als escacs que de manera automàtica genera les puntuacions de les partides. El
sistema ha estat desenvolupat a partir d’una placa Arduino modificada i diversos
displays de leds.
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Welfare States
Col·lectiu Democràcia
Videoinstal·lació
Coordinat des de la Central de Producció i produït completament a Hangar. El la-
boratori d’interacció s’hi va implicar programant i adaptant un software de sincro-
nització de vídeo per a 4 pantalles. El sistema es basa en 4 ordinadors (minimacs)
connectats a una xarxa d’alta velocitat d’1 Ghz. Existeix un servidor que funciona
com a control central (sevidor i sincronitzador de totes les dades) i 4 esclaus que
porten un programa client. Cada vídeo és col·locat en cadascun d’aquests clients
sincronitzant-se fotograma a fotograma en temps real a partir dels codis de temps
generats pel servidor. Aquest sistema és molt robust i permet amb lleugeres mo-
dificacions ampliar-se fins al nombre de pantalles que un vulgui, ja que únicament
implicaria augmentar el nombre de clients connectats a la xarxa.

Hoy no aspiro a nada
Juan López
Videoinstalacion
Exposició produïda per la Fundació Miró de l’artista càntabre Juan López.
Adaptació del sistema de sincronització de vídeo desenvolupat pel laboratori d’in-
teracció. El sistema es basa en 4 ordinadors (minimacs) connectats a una xarxa
d’alta velocitat d’1 Ghz. Existeix un servidor que funciona com a control central
(sevidor i sincronitzador de totes les dades) i 4 esclaus que porten un programa
client. Cada vídeo és col·locat en cadascun d’aquests clients sincronitzant-se fo-
tograma a fotograma en temps real a partir dels codis de temps generats pel ser-
vidor. Aquest sistema és molt robust i permet amb lleugeres modificacions
ampliar-se fins al nombre de pantalles que un vulgui, ja que únicament implicaria
augmentar el nombre de clients connectats a la xarxa.

La tierra de Alvargonzález
Monserrat Soto
Teatre
Espectacle teatral format per un actor i 5 projeccions sincronitzades que creen
un entorn virtual embolcallant. Adaptació del sistema de sincronització de vídeo
desenvolupat pel laboratori d’interacció. Coordinat des de la Central de Produc-
ció i produït completament a Hangar.
El sistema es basa en 4 ordinadors (minimacs) connectats a una xarxa d’alta ve-
locitat d’1 Ghz. Existeix un servidor, en aquest cas en un ordinador remot, que fun-
ciona com a control central (sevidor i sincronitzador de totes les dades). Cada
vídeo és col·locat en cadascun d’aquests clients sincronitzant-se fotograma a fo-
tograma en temps real a partir dels codis de temps generats pel servidor. El con-
trol remot és accionat pel tècnic en temps real, permetent canviar les escenes
dels vídeos en temps real i perfectament sincronitzats.

Super suits
Chicks On Speed
Performance
Instal·lació produïda íntegrament per Hangar. Desenvolupament d’un sistema de
captació sense fils de sensors analògics. El hardware ha estat desenvolupat per
al grup de música Chicks On Speed en col·laboració amb els desenvolupadors
del software Modul8.
Per a aquesta aplicació es van fer servir 5 sensors analògics FSR de pressió mun-
tats sobre uns pads que es fixen a la roba dissenayda per a la performance. Quan
colpegen els pads sobre el cos del performer, s’envien dades al receptor via Zig-
bee (protocol de radiofreqüència). El receptor recull la informació dels diferents
sensors i empaqueta la informació en missatges midi que van directes a l’ordina-
dor. En aquest cas, s’ha utilitzat el software de VJ Modul8. Es poden fer servir tants
emissors de manera simultània com un vulgui. En aquest cas vam desenvolupar
4 emissors i un únic receptor que mescla les dades. Per a la part de captació, vam
usar un microcontrolador PIC i un mòdul de radiofreqüència Xbee.
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Si No
Jelena Vico i Josep Bofill
Escultura
Si No és una escultura desenvolupada per l’escultor Josep Bofill i Jelena Vico en
col·laboració amb el laboratori d’interacció. Procés desenvolupat a partir del tre-
ball de l’artista als grups de treball oberts d’Hangar.
Vam desenvolupar amb l’artista un controlador de displays de leds fent servir la
plataforma Arduino per poder manejar en temps real missatges alfanumèrics que
es mostren a través dels leds. Durant les seves visites als grups de treball, l’ar-
tista va crear un programa que treballava amb les paraules “Si” i “No” i seqüèn-
cies de nombres aleatoris. Això es va integrar posteriorment a l’escultura de Josep
Bofill.

Paint Buckets
Advanced Music
Instal·lació interactiva
Projecte basat en la plataforma Arduino per comunicar amb la plataforma Proces-
sing a través de Bluetooth fent servir el controlador de sensors Wiimote. Desen-
volupat juntament amb Onionlab (software en Processing) per a la mostra d’art
urbà Party Project.
L’electrònica s’integra en uns cubs de pintura amb els quals es dibuixen taques a
l’aplicació de software en moure’ls davant de la pantalla. Els sensors acceleròme-
tres i la càmera del Wiimote donen les coordenades d’apuntament i les accelera-
cions dels moviments. La placa Arduino controla una sèrie de leds RGB a l’interior
i als laterals del cub. El software selecciona el color i, després del mapeig cor-
recte dels sensors, envia a l’Arduino el color dels leds del cub perquè s’actualit-
zi. Per aconseguir-ho vam fer un petit hack del Wiimote que permet utilitzar els
seus leds de visualització com a sistema de comunicació entre el software i l’Ar-
duino standalone.

Mur tipogràfic
Advanced Music
Instal·lació interactiva
Projecte desenvolupat juntament amb l’artista visual i programador Eloi Maduell
(software en Openframeworks) per a la mostra d’art urbà Party Project. La peça
consisteix en un sistema de projecció de missatges amb aspecte de graffitis di-
gitals. L’usuari, utilitzant un faristol i una pantalla tàctil, introdueix un missatge de
text i un cop llançada l’ordre de pintat, el software escull una zona buida i segons
unes regles de programació escull un color i una tipografia per pintar el missatge
a la paret digital. Com a imatge de fons per pintar-hi al damunt, es van escollir fo-
tografies de murs preses al propi recinte d’Hangar.
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They are alive!!!
Ricardo Iglesias
Instal·lació interactiva
Projecte actualment en desenvolupament. Instal·lació interactiva robòtica produ-
ïda íntegrament a Hangar per a l’artista Ricardo Iglesias.
La producció de la peça que duu a terme el laboratori d’interacció se centra en la
creació d’un conjunt de robots que porten càmeres de vigilància acoplades a una
plataforma mòbil. El moviment i la direcció serien controlats per una placa d’Ar-
duino, amb diversos sensors i sistemes de navegació. Els robots estan equipats
amb sistemes de posicionament espaials basats en la detecció de posició per un
software de visió artificial. Són controlats per un ordinador de manera remota que
monitoritza la zona de la instal·lació tot enviant missatges als robots perquè inter-
actuïn de manera conjunta i perfectament sincronitzada amb els visitants. Les pla-
taformes al mateix temps envien els senyals de vídeo per ràdio de manera que als
monitors i projectors de la instal·lació es poden veure projectades les imatges que
capten els robots.

Mitosis
Neuronoise
Performance
Espectacle audiovisual produït pel grup Neuronoise i desenvolupat gairebé en la
seva totalitat al laboratori d’interacció d’Hangar.
Aquesta obra està basada en sistemes parcialment interactius i instruments d’in-
terpretació musical no convencionals, dissenyats i desenvolupats a mida per al
projecte i vinculats a la creació de so i imatge en temps real. Talment com si d’u-
na orquestra audiovisual es tractés, diversos músics-performers executen peces
audiovisuals manipulant els instruments. Hem fet una gran investigació i innova-
ció tant pel que fa a software com pel que fa a hardware, que han culminat en la
construcció de 5 instruments musicals electrònics (arpa làser, percussió retroil·lu-
minada amb leds, taula multitouch, sensoesferes i ledlamps). El grup Neuronoise
està format per Carlos Martínez Franco i Álex Posada.



90

Vacuo
Julio Lucio
Objecte
Vacuo és un prototip d’una làmpada de leds que ha estat desenvolupada junta-
ment amb l’artista durant els grups de treball a Hangar. Dissenyada per aprofitar
les característiques especials dels leds de llarga durada i alta sortida de lúmens
per watt, a fi de crear una làmpada versàtil i resistent a l’aigua. Es pot fer servir a
l’interior i a l’aire lliure. Utilitza 6 leds i bateries d’ions de liti que són recarregades
per unes petites plaques solars. Com que la làmpada té la seva pròpia alimenta-
ció, es pot segellar al buit. La seva estètica visual se sustenta en l’elegant neteja
funcional dels seus components.
Aquesta làmpada es va presentar al concurs Bright Led de la pàgina desingboom
i va ser seleccionada per participar a l’exposició universal biennal de disseny de
Corea.

5.4.5. Treballs d’investigació i desenvolupament
de noves eines. R+D

Processos d’investigació i eines desenvolupades al laboratori d’interacció a nivell
experimental i de prototipat.

Interfícies tàctils
Sensors capacitatius
Quantum Research
Hem investigat amb força profunditat en aquest camp amb el diseny de diversos
prototips per a interfícies tàctils fent servir la gamma de sensors capacitius de la
marca Quantum Research, principalment xips com el QT118 i el QT1103, amb
els quals hem aconseguit interessants resultats aplicables a multitud de projec-
tes i aplicacions per a interfícies tàctils.
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Interconnectivitat
Interfícies ethernet
Xport + Wiport
Ateses les exigències cada vegada majors de les aplicacions de software i els sis-
temes en xarxa, hem dedicat bastant d’esforç a buscar solucions de connectivi-
tat a través de protocols TCP i UDP, ja sigui fent servir connexions ethernet o
Wi-Fi. Utilitzant dispositius incrustats de Lantronix com el Xport i el Wiport, hem
dissenyat alguns prototips que han estat implementats en desenvolupaments ex-
perimentals. A través d’aquests sistemes és possible comunicar qualsevol dispo-
sitiu electrònic amb un servidor, una pàgina web o simplement intercanviar dades
en una xarxa.

Interfícies Zigbee
Xbee
El Zigbee és un protocol de radiofreqüència que s’està implantant amb força en
els sistemes de xarxes sensorials i captació de dades remotes. A causa de l’alt
nombre de projectes que arriben al laboratori al voltant d’aquest camp i al mateix
temps que ens exigeixen sistemes de menor consum, major abast i més barats,
hem investigat i prototipat molt en aquest camp. Amb aquest objectiu vam desen-
volupar diversos prototips i programacions basats en els mòduls Xbee del fabri-
cant DIGI. Posteriorment es van implementar en alguns dels projectes del laboratori.

Computer vision
Sistemes d’il·luminació
Làmpades infraroges
Vam desenvolupar diversos prototips d’il·luminació amb leds infrarojos per a apli-
cacions de computer vision. Aquestes làmpades, algunes de les quals estan dis-
ponibles al laboratori, serveixen per il·luminar espais foscos quan no hi ha prou
il·luminació perquè una càmera pugui analitzar una imatge i extreure’n informació.
Les hem fet servir per a aplicacions de tracking i anàlisi d’imatge en temps real en
alguns dels projectes durant el 2008.

Microcontroladors
Programadors i nous dispositius
ICD + PIC + ATMEGA
A causa de l’augment de la potència dels microprocessadors i microcontroladors,
en els darrers temps hem fet una investigació constant per buscar els millors mi-
crocontroladors per a les aplicacions que més es desenvolupen al laboratori. Hem
estudiat i hem provat diferents microcontroladors Pic i Atmega. A més a més, hem
dissenyat i provat diferents programadors dels microcontroladors, tant en una gam-
ma com en l’altra. Destaca un disseny d’un ICD (In Circuit Programmer) que per-
met programar microcontroladors directament sobre la placa de circuit imprès.
D’altra banda, vam provar satisfactòriament programadors d’Atmega (xip d’Ardui-
no) com el AVRISP mkII, amb el qual hem desenvolupat multitud de projectes.

Àudio
Reproductors d’àudio incrustats
Arduino + targetas SD
Atesos els nombrosos projectes que necessiten petits reproductors d’àudio inte-
grats, hem investigat molt en aquest camp per poder aconseguir una eina ober-
ta, barata i fàcilment reprogramable que ens permeti treballar en aquest sentit.
Seguint aquesta línia i partint d’un dissent del Wave Shield, un sistema basat en
Arduino, vam crear el nostre propi reproductor d’àudio incrustat que ens permet
disparar arxius d’una memòria SD de fins a 1 Gb de capacitat. Hem fet servir el
sistema en alguns projectes durant el 2008.
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5.4.6. Perspectives i línies de treball per al 2009

- Millorar els equipaments del taller de mecànica i fabricació de circuits impresos
amb eines més professionals.
- Disseny i fabricació d’eines lliures de software i hardware per a artistes.
- Establir i enfortir relacions amb empreses i institucions. Per a desenvolupaments
col·laboratius, formació especialitzada i intercanvi de coneixement.
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5.5. Programari
lliure
Tècnic responsable: Lluís Gómez i Bigordà

“We have seen that computer programming is an art, because it
applies accumulated knowledge to the world, because it requires skill
and ingenuity, and especially because it produces objects of beauty.”

Computer Programming as an Art, Donald E. Knuth

Introducció

Si 2006 va ser l’any del naixement d’aquesta àrea del medialab d’Hangar i l’any
de l’esbós de les línies de treball, si el 2007 va ser l’any del creixement i de la con-
solidació de competències, l’any 2008 ha estat l’any de la maduresa, dels objec-
tius acomplerts. Enguany, a l’àrea de programari lliure hem treballat en projectes
amb un grau molt alt de complexitat i de responsabilitat. Ara sí que podem dir que
l’àrea de programari lliure està preparada per crear qualsevol aplicació que un ar-
tista pugui necessitar en el seu procés de treball i, a més, fer-ho utilitzant només
programari lliure. Ho podem dir perquè ha quedat demostrat. Des dels inicis, hem
tingut la convicció que, com a entitat de caire eminentment públic i que funciona
gràcies al diner públic, havíem d’utilitzar i donar suport al programari lliure, però,
a hores d’ara, ja no es tracta simplement d’una convicció “moral” o “ètica”, sinó
més aviat del tipus de convicció que té el qui fa la feina ben feta i el qui, a més,
està convençut que la fa amb les millors eines de què es pot disposar.
L’artista que treballa amb formats digitals necessita, cada cop més, un grau d’arte-
sania en les eines que utilitza que només és possible d’assolir gràcies al programa-
ri lliure, perquè aquest és l’únic capaç d’oferir-li l’autonomia i la flexibilitat per
estudiar-les, copiar-les, modificar-les i redistribuir-les segons les seves necessitats.
De la mateixa manera que un músic podrà aprofundir molt més en la seva tècnica si
coneix els principis físics del so que fan que el seu instrument soni d’una determi-
nada manera. En aquest mateix sentit, l’artista digital s’ha de convertir en un “hac-
ker”, tal i com Steven Levy postulava la primera vegada que es feia ús d’aquest terme,
en les bases de “l’ètica del hacker”: “Es pot crear art i bellesa amb un ordinador.”

Producció
Hangar és, al cap i a la fi, un centre de producció, i és per això que aquesta pa-
raula té un pes clau –si bé no necessàriament en els rígids termes que tindria en
el sector empresarial– a l’hora de fer una memòria del que s’ha fet durant l’any.
Aquest any 2008 Hangar ha pogut separar definitivament l’àrea de desenvolupa-
ment de projectes amb programari lliure de les tasques de manteniment de les in-
fraestructures. Aquest fet ha estat conseqüència de l’increment de demanda i ha
possibilitat, lògicament, un increment del nombre dels projectes en els quals hem
treballat. El nombre de projectes produïts durant el 2008 és superior al d’anys an-
teriors i de ben segur que aquesta tendència es mantindrà per a l’any vinent. Però
s’ha de dir també que no només ha incrementat la quantitat de projectes realitzats;
hi ha hagut també un increment en la qualitat i, en molts casos, en la complexitat
dels treballs.
A continuació presentem un breu informe dels projectes en què hem treballat du-
rant el 2008:

GeoZexe
Antoni Abad
(gener 2008-novembre 2008)
www.zexe.net és un projecte que des de 2003 se centra en la creació de comu-
nitats digitals a través de l’ús de telèfons mòbils amb càmera integrada. La capa-
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citat de publicació immediata a Internet dels registres audiovisuals realitzats amb
aquests dispositius converteix els telèfons en megàfons que amplifiquen la veu de
col·lectius que no tenen presència activa als mitjans de comunicació dominants.
Utilitzant terminals mòbils, col·lectius determinats tenen l’oportunitat de construir
tant una xarxa de comunicació pròpia com una cartografia de la seva geopolítica
urbana.
GeoZexe és un programari per capturar imatges amb telèfons mòbils, geolocalit-
zar-les mitjançant la metadata Exif dels arxius JPG i enviar-les utilitzant la xarxa te-
lefònica per ser publicades a l’instant al lloc web del projecte. GeoZexe ha estat
desenvolupat íntegrament a Hangar utilitzant el llenguatge de programació C++
per a Symbian, sistema operatiu per a dispositius mòbils.

L’evolució del programa durant el 2008, en les seves diferents versions, ha estat
la següent:

- v0.10 (13-11-2007). Primera versió del GeoZexe: mostra dades de GPS per
pantalla i escriu dades GPS als camps EXIF de la imatge capturada.
- V0.33 (23-01-2008). Mode “landscape” (interfície horitzontal), suport per a AGPS
(Assisted GPS), escriu els TAGS als comentaris EXIF.
- V0.37 (25-06-2008). Enviament de MMS, adjunta dues imatges, gravació d’àudio.
- V0.39. Implementem l’enviament dels missatges per email.
- V0.41. Compatibilitat amb Nokia N95.
- V0.43. Implementem l’enviament dels missatges via Wi-Fi.
- V0.47 (12-09-2008). Editor de les opcions del programa + mode automàtic +
internacionalització (anglès, francès, castellà, portuguès).
- V0.53 (19-11-2008). Ús de funcions “TextToSpeech” de síntesi de veu per fer
accessible el programari a persones amb discapacitat visual.

Fragmento III
María Cerón
(gener 2008-febrer 2008)
Fragmentos suspensivos és un projecte en el qual es realitzen una sèrie de per-
formances que recullen l’acomodació del jo al cos. Començant pel més bàsic, in-
tuïtiu i comú, com és posar-se dempeus i continuant amb el caminar, així la
performer va accionant possibilitats, es busca gestualment, corporalment. Vídeo,
cos, interactivitat i so conformen un espai viu d’investigació i reflexió a l’entorn de
la identitat. Igual que estem permanent en construcció, aquesta obra és un pro-
cés continu: a partir de cadascuna de les intervencions es crea un registre video-
gràfic que servirà com a material per realitzar la següent performance i així
successivament, suspensivament... María Cerón va rebre una beca de la Funda-
ció Phonos/IUA per a la producció d’aquesta obra i Hangar l’ha coproduïda.

Tècnicament, Fragmentos suspensivos es basa en la interacció entre la perfor-
mer i la imatge projectada, de manera que els moviments de la performer influei-
xen en certs efectes de vídeo que s’apliquen sobre la imatge. Hangar va
desenvolupar el programari que proporciona interactivitat a la peça, utilitzant el
llenguatge de programació Pure Data i estenent-lo amb dues noves funcionalitats:
–Addició d’imatges amb component alpha: l’addició o suma d’imatges és una tèc-
nica de composició de vídeo on cadascun dels píxels de la imatge resultant és el
resultat de la suma de píxels de dues imatges d’entrada. El llenguatge Pure Data
ofereix una implementació rudimentària d’aquesta tècnica, en la qual no es tenen
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en compte els components alpha de les imatges d’origen. En aquesta peça, pe-
rò, era un requeriment indispensable poder treballar amb un canal alpha per ob-
tenir la imatge que l’artista buscava exactament. Hangar va programar una extensió
(pix_addalpha) que treballa amb aquest tipus de senyals.
–Detecció i anàlisi d’objectes per contorns: la detecció i anàlisi d’objectes és una
tècnica de “visió per computador” mitjançant la qual podem obtenir informació de
la posició i postura de la performer a l’escenari. La tècnica no estava implemen-
tada a Pure Data, de manera que vam haver de programar una extensió
(pix_opencv_contours) per poder-la utilitzar.

Les dues noves funcionalitats van ser programades en llenguatge C i actualment
es poden descarregar i utilitzar de manera lliure.

Distributed Multimedia Data Base
(gener 2008-novembre 2008)
La Distributed Multimedia Data Base és un sistema de publicació de contingut
multimèdia que es pot instal·lar a qualsevol servidor d’Internet. Actualment està
dotada de les següents funcionalitats:
- Suporta vídeo flash i ogg/theora (amb recodificació automàtica al servidor).
- Cada usuari pot crear i administrar el seu propi canal, amb l’aparença que desitgi.
- Enviament de contingut de manera simple.
- Navegació simple, clara i eficient, utilitzant Ajax.
- El sistema permet que diferents instal·lacions en diferents servidors puguin com-
partir dades del material publicat, utilitzant XML (RSS), per construir una xarxa de
servidors que ofereixen continguts conjuntament. En aquest sentit podem pensar
a construir xarxes temàtiques alternatives a YouTube, homogènies, netes, descen-
tralitzades i flexibles.

Podeu visitar http://canal.hangar.org/ per veure’n un exemple.

La Distributed Multimedia Data Base va ser creada a Hangar, en la seva primera
versió, per publicar material propi del centre i per oferir-la com a servei a la comu-
nitat artística. Més endavant va ser adoptada com a desenvolupament propi del pro-
jecte G.I.S.S. (http://giss.tv), on altres programadors, com per exemple Yves Degoyon
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i Sanjay Bhangar, han col·laborat afegint noves funcionalitats al sistema i on ha tro-
bat una comunitat natural per ser provada i utilitzada a una escala més àmplia.

Alguns canals de vídeo que utilitzen la Distributed Multimedia Data Base:
- http://canal.hangar.org/
- http://canal.hangar.org/AAVC
- http://canal.hangar.org/generatech
- http://giss.tv/dmmdb//piksel07
- http://giss.tv/dmmdb//piksel08
- http://stream.goto10.org/dmmdb/

ZexeKIOSK
Antoni Abad
(abril 2008-maig 2008)

www.zexe.net és un projecte que des de 2003 se centra en la creació de comu-
nitats digitals a través de l’ús de telèfons mòbils amb càmera integrada. La capa-
citat de publicació immediata a Internet dels registres audiovisuals realitzats amb
aquests dispositius converteix els telèfons en megàfons que amplifiquen la veu de
col·lectius que no tenen presència activa als mitjans de comunicació dominants.
Utilitzant terminals mòbils, col·lectius determinats tenen l’oportunitat de construir
tant una xarxa de comunicació pròpia com una cartografia de la seva geopolítica
urbana. ZexeKIOSK és una interfície tàctil per navegar a les bases de dades del
projecte www.zexe.net pensada per a espais expositius que s’executa sobre un
PC amb pantalla tàctil incorporada.

El desenvolupament d’aquest projecte consta de:
- Configuració especial del kernel de GNU/Linux per a les pantalles tàctils.
- Configuració d’Ubuntu GNU/Linux a mode quiosc.
- Programació en php de la interfície tàctil.
- Transcodificació dels arxius multimèdia del projecte on-line.
- Configuració de servidors apache+mysql local per poder mostrar el projecte sen-
se necessitat d’estar connectats a la xarxa
- Programació d’una eina per sincronitzar els continguts locals amb els que hi ha
on-line.

DocuArt
Núria Manso
(juliol 2008-octubre 2008)
DocuArt és un projecte de peça interactiva de Núria Manso. La idea de l’artista
és que un programa sigui capaç de crear seqüències de vídeo complexes a par-
tir d’una sèrie d’entrevistes enregistrades. La idea d’un sistema d’edició maquinal
que encadena coneixement provinent de cadascuna de les persones enregistra-
des sembla prendre forma en el projecte, tot i que el projecte es troba encara en
un punt inicial.
Hangar ha programat un primer prototip de la peça, en què l’edició d’un vídeo fi-
nal es realitza d’una manera simple, cercant els espais de silenci en les pistes d’àu-
dio de les entrevistes i marcant així els punts d’entrada i sortida de les seqüències
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que després es reprodueixen de manera aleatòria.
El desenvolupament s’ha centrat en dues parts que es combinen per obtenir el
resultat desitjat:

- D’una banda, el propi prototip d’edició aleatòria, fet amb Pure Data i capaç d’a-
nalitzar les pistes sonores per cercar-hi espais de silenci d’una durada determina-
da (llindar de detecció).
- I de l’altra, una extensió de Pure Data per a OSX que permet reproduir vídeo d’al-
ta definició (pdp_QT).

The pimp (Art Ringtone)
Carles Congost
(setembre 2008)
Carles Congost va concebre per la Frieze Art Fair un projecte que utilitza com a
espai d’intervenció els telèfons mòbils dels visitants de la fira. Per a Art Ringtone,
Congost va crear un politò específic per a Frieze, el qual es descarrega automà-
ticament als telèfons mòbils dels visitants que tinguin Bluetooth i en el qual un ra-
per expert en art contemporani, en tan sols trenta segons, tractarà d’aconsellar
de com invertir en art sense risc a perdre diners.

Hangar ha desenvolupat el programari que s’encarrega de l’enviament dels mis-
satges als telèfons mòbils via Bluetooth. El programa es va desenvolupar en Pyt-
hon partint de la biblioteca de programació Bluetooth obex-data-server i del codi
lliure d’Open Proximity, un projecte similar. El programa s’autoinicia en engegar
l’ordinador i funciona en mode background. A partir d’aquí, funciona com dos pro-
grames simultanis que intercanvien informació entre ells:

- Un escàner de dispositius Bluetooth s’encarrega de cercar dispositius dins el
rang de cobertura.
- Un servidor de fitxers per a Bluetooth ofereix l’arxiu de vídeo als dispositius de-
tectats per l’escàner.
El programa és capaç d’enviar dades simultàniament fins a 7 dispositius Bluetooth
i suporta diferents velocitats de transmissió.
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El coleccionista de manos
Nico Baixas
(novembre 2008)
El coleccionista de manos és un projecte d’un espectacle de teatre audiovisual
d’en Nico Baixas. L’espai escènic està format per un escenari-plató en el qual ell
actua i realitza performances de moviment amb les mans i algunes vegades amb
el cos. També hi ha dues pantalles on es projecten vídeos pregravats i imatges en
directe. Les escenes-performance que es realitzen estan centrades en el treball
amb la càmera. Són un intent d’introspecció física davant seu, comunicar-se a tra-
vés seu de la mateixa forma com et mires davant d’un mirall, redescobrir el cos,
especialment les mans.

Hangar s’ha encarregat de desenvolupar un instrument visual a mida de les ne-
cessitats d’en Nico Baixes utilitzant el llenguatge de programació Pure Data. L’ins-
trument es conforma bàsicament com un compositor d’imatge interactiu amb el
qual el performer pot crear diferents configuracions amb les imatges que són cap-
turades a temps real d’una càmera a l’ordre de la seva veu o bé a través de mis-
satges MIDI. Un dels aspectes clau del desenvolupament ha estat dotar l’eina
d’una interfície gràfica que permeti al performer crear seqüències de configura-
cions, de manera que en una etapa d’assaig l’artista pot anar programant com se-
rà el comportament de l’instrument un cop a escena.

Burbujas de coordenadas
Merche Blasco
(novembre 2008)
El projecte consisteix a crear un instrument que permeti desenvolupar les perfor-
mances del projecte musical Burbuja en una direcció de semicontrol sobre el que
succeeix a l’escenari i treballar en les possibilitats que això pugui oferir. D’un su-
port metàl·lic, prèviament dissenyat perquè sigui fàcilment transportable, penjarà
un material semitraslúcid tallat a tires. Aquest material ondularà sota els efectes
d’un ventilador del qual la pròpia artista controlarà la potència, convertint-se en
l’únic punt d’unió/control entre l’artista i l’instrument. Mitjançant càmeres IR gra-
va la imatge del moviment de les tires i a través d’un patch de PD li donarà unes
coordenades de posició que l’artista haurà de tractar posteriorment associant-les
d’alguna manera al que s’està projectant sobre la mateixa cortina o al que estigui
tocant en aquell moment.

Des d’Hangar hem donat suport a Merche Blasco per al desenvolupament de la
part interactiva de l’instrument. Més concretament hem ajudat l’artista a configu-
rar correctament les biblioteques de visió artificial pix_opencv per a Pure Data i a
programar l’anàlisi d’imatge que fa servir per obtenir les dades de moviment que
utilitzarà per modificar aspectes del vídeo o del so de la seva performance.
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PureData_OpenCV

El laboratori de programari lliure d’Hangar ha estat creant durant tot el 2008 una
sèrie d’eines lliures per a utilitzar l’anàlisi de senyals de vídeo en obres interacti-
ves. El desenvolupament es realitza a partir de la biblioteca de visió artificial
OpenCV. PureData_OpenCV és una extensió per al llenguatge de programació
Pure Data programada íntegrament a Hangar (en llenguatge C) i està sota una lli-
cencia GPL. El desenvolupament de PureData_OpenCV s’inicià com una neces-
sitat per a la producció d’una peça coproduïda per Hangar, però més endavant
l’hem anat millorant i utilitzant en altres projectes.

Actualment la biblioteca PureData_OpenCV té les següents funcionalitats:

- Binarització i morfologia d’imatge.
- Detecció d’objectes mitjançant algoritmes de “haartraining”.
- Obtenció de components connectats de moviment utilitzant l’històric de movi-
ment de la imatge.
- Càlcul de coordenades de la caixa contenidora dels contorns detectats.
- Obtenció de les coordenades dels defectes de convexitat d’un contorn.
- Reconeixement de patrons basat en histogrames.

Consultories i grups de treball

Els grups de treball, que van començar l’any 2006, continuen refermant-se com
una molt bona iniciativa d’Hangar i han arribant al punt d’haver-se convertit en un
referent en el món de la producció artística i de la creació digital. Cada dijous, a
partir de les 19:30h, es reuneixen a Hangar al voltant d’una vintena de creadors
per treballar plegats utilitzant programari i maquinari lliure: Pure Data, Arduino, Su-
perCollider, Cinelerra, àudio lliure, modding de consoles i programació GNU/Li-
nux.
Els grups han madurat de tal manera que, actualment, molts dels qui participen
en aquestes trobades són capaços de treballar per si sols en els seus projectes
i donar-se un cop de mà entre ells, a l’estil del que es podria anomenar un “Hack-
Lab” audiovisual on l’intercanvi de coneixement es converteix en la millor eina per
a la creació artística.
També aquí s’ha produït una bonica simbiosi entre els residents del medialab i els
participants dels grups de treball. Cal destacar el treball de dinamització de Xavi
Manzanares, Óscar Martinez, Lluís Carbonell, Yves Degoyon i Hans Christof Stei-
ner, entre d’altres, que han fet créixer els grups de treball gràcies al seu afany per
compartir el seu coneixement i les seves experiències.

Streaming i publicació de vídeo on-line

El servei de streaming d’Hangar continua sent un dels més utilitzats dins l’àrea de
programari lliure. Es tracta d’un sistema per a l’emissió de vídeo en temps real ba-
sat íntegrament en programari lliure i que ha demostrat ser fiable i de qualitat. En-
guany s’hi ha incorporat la Distributed Multimedia Data Base com a sistema de
publicació de vídeo on-line.

Alguns dels projectes que han fet servir les nostres eines i serveis:
- TVLata , workshop realitzat pel col·lectiu Neokinok a São Paulo, Brasil.
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- Horitzó.tv, exposició i estudi de televisió a l’espai la Capella de Barcelona.
- Comafosca, Node d’Art i Pensament d’Alella.
- summerLab, Laboral Centro de Arte, de Gijón.
- MakeArt, Floss Art Festival, de Poitiers, França.
- Generatech, festival al voltant del gènere i les noves tecnologies, Barcelona.
- pcp.net.tv, ètica/estètica workshop, Barcelona.
- piksel’08, Floss Art Festival, Bergen, Noruega.

Cal esmentar també que Hangar continua col·laborant activament amb el col·lec-
tiu de suport a l’streaming G.I.S.S. (http://giss.tv), aportant un dels servidors de la
seva xarxa.

Documentació tècnica

Quan parlem de programari lliure és imprescindible parlar de documentació lliure.
Si bé el fet d’escriure el codi d’un nou programa és la part més important del des-
envolupament de programari, aquest esforç podria no servir de res sense una bo-
na documentació. De fet, a voltes passa que tot i que un programa pugui funcionar
a la perfecció, els usuaris no se n’assabenten o simplement no sabem com fer-lo
funcionar correctament. A més, en molts casos, el programador de programari lliu-
re programa per plaer i, malauradament, documentar no és sempre un plaer; pot
resultar una tasca tediosa, llarga i avorrida, però molt necessària. És per això que
sovint la figura del “documentador” por arribar a ser tan important com la del pro-
gramador. En aquest sentit, Karl Fogel al seu llibre Producing Open Source Soft-
ware [2] fa una anàlisi d’aquesta situació i arriba a la conclusió que el
“documentador” ha de ser una persona remunerada.
A Hangar, conscients d’aquesta peculiaritat del programari lliure, hem començat
a documentar els projectes que es van realitzant. En una fase inicial aquesta do-
cumentació es pot consultar a traves del web http://hangar.org/wikis/lab. En aquest
enllaç també s’hi pot trobar documentació d’alguns dels tallers que s’ha realitzat
a Hangar durant el 2008.

Previsions per al 2009

- Augmentar el nombre de produccions fetes a Hangar amb programari lliure.
- Consolidar les eines desenvolupades durant el 2008.
- Interoperabilitat amb altres centres, projectes i/o col·lectius d’artistes que treba-
llin amb eines lliures. Per exemple, ap/xxxx de Londres, goto10.org, Montevideo
Institute d’Amsterdamm, BEK de Bergen, IEM de Gratz o EstudioLivre del Brasil.
Potser cercant finançament per poder organitzar unes jornades de debat al vol-
tant de l’art i el programari lliure.
- Estudiar la possibilitat d’oferir una beca de desenvolupament que pugui finançar
un projecte concret de programari lliure relacionat amb l’art.
- Ser feliços.
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5.6. Residents al Medialab

Meshaps (aplicació web híbrida)
PimPamPum
Internet
PimPamPum és un col·lectiu format per Daniel Julià i Anna Fuster que investiga i
treballa principalment en l’àmbit d’Internet, les comunitats virtuals, les xarxes so-
cials i la interacció entre aquestes arees. Durant la seva residència a Hangar van
treballar en el concepte dels mashups realitzant un taller molt interessant sobre
el tema. Un mashup és una aplicació web híbrida. És un lloc web o aplicació web
que fa servir contingut d’altres aplicacions web per crear un nou contingut com-
plet, consumint sempre serveis directament a través de protocol http. El contin-
gut d’un mashup normalment prové de llocs web de tercers a través d’una interfície
pública o utilitzant un API. Altres mètodes que constitueixen l’origen de les seves
dades inclouen: sindicadores web (RSS o Atom), screen scraping, etc. Els mas-
hups estan revolucionant el desenvolupament web de la mateixa manera que els
weblogs han revolucionat la publicació en línia.

ADM WS
RYBN
Instal·lació
RYBN és un col·lectiu d’artistes francesos que centren el seu treball en la realit-
zació d’instal·lacions, performances, sistemes de visualització de dades, netart i
peces generatives on-line.
Durant la seva residència a Hangar van desenvolupar en profunditat el seu pro-
jecte Antidatamining. Aquesta residència va ser un procés d’investigació basat
en la captació de dades provinents de bases de dades i fluxos de sistemes finan-
cers. Revertint els processos d’extracció i manipulació d’aquestes dades es ge-
neren unes cartografies digitals que relacionen i monitoritzen les relacions entre
les diverses dades monitoritzades. Per a l’elaboració de tot el treball, RYBN fan
servir una combinació de diferents programaris de codi obert. Entre d’altres, té
gran importància en la seva feina l’ús que fan de Pure Data com a eina principal
per a la visualització de les xarxes i les relacions entre les dades.
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Pure Data VS Arduino and toys
HC Steiner
Performance
HC Steiner es desenvolupador de software i treballa activament en el projecte
Pure Data.
Durant la seva residència va desenvolupar nombrosos patches per treballar amb
diverses interfícies i nombrosa documentació i exemples. La seva residència a
Hangar va servir perquè treballés activament en dos aspectes. El primer consis-
tia en la compilació i publicació del PD-extended 0.40.3. El segon, al qual va de-
dicar bona part del temps, va ser la programació de la biblioteca “hidio” per a
PD. Aquesta biblioteca permet treballar amb dispositius USB HID en PD com a
controladors de jocs, tauletes gràfiques, ratolins i teclats estàndards, etc. Aquests
dispositius han estat dissenyats especialment per a la indústria dels videojocs i
per poder captar dades procedents de moviments i gestos humans de manera in-
tuïtiva. Per aquest motiu són dispositius molt barats i fàcils de localitzar. PD és
un increïble entorn de programació per a aplicacions en temps real, prototips d’a-
plicacions musicals, mèdia, instruments, VJ, comunicació amb dispositius electrò-
nics, etc.

Farophonía sintética
Sonom
Performance
Sonom és un col·lectiu d’artistes residents a Barcelona que treballa en l’àmbit del
so i del vídeo experimentals. Durant la seva residència van desenvolupar el seu
projecte Farophonía sintética, amb el qual, després d’un llarg període de treball,
van construir un sintetitzador analògic complet que podia sincronitzar-se amb ele-
ments lluminosos externs com ara un far.
A partir d’aquest instrument, van desenvolupar la performance Farophonía de los
cuatro elementos, partint de la idea que els fars actuen com a símbol de conne-
xió entre els quatre elements: des de la terra s’emet llum que viatja a través de l’ai-
re i que es perd en les profunditats del mar. A través d’aquesta performance,
Sonom crea una simfonia audiovisual que amplifica la percepció dels elements
naturals al voltant dels fars.
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6. Central de
Producció

La Central de Producció és l’òrgan intern d’Hangar que permet oferir, d’una
banda, assessorament i informació dirigida a artistes que comencen la seva car-
rera i, de l’altra, serveis de producció especialitzada per a projectes que dema-
nen una visió integral de les seves necessitats. Alguns d’aquests serveis són:

Oficina tècnica permanent d’assessorament en producció artística:
models de pressupost, optimització de pressupostos, models de pro-
jecte, consultes puntuals, consultes de viabilitat.

Producció integral de projectes: informes de viabilitat (en treball con-
junt amb els departaments tècnics, que fan l’estudi), pressupost os,
coordinació de la producció, etc.

Configuració d’equips de producció.

Coordinació de la integració dels diferents serveis d’Hangar: pro-
ducció, vídeo, laboratori d’interacció, espais, programació, etc.

Consultories de producció

Durant el 2008 hem consolidat l’equip de treball de l’àrea de producció amb la
incorporació de la Núria Marquès, un cop la Rocío Campanya focalitza la seva
responsabilitat en la gestió del plató i la sala polivalent. Això ens ha permès
poder oferir de manera més continuada els serveis d’assessorament de la
Central de Producció, cosa que es reflecteix en l’augment de sol·licituds de con-
sulta ateses.

Llistat de consultes ateses

DATA NOM ARTISTA TEMA
21/01/08 Mamoru Tsukada Consulta producció general
22/01/08 Ignasi López Producció dins Barcelona Producció
24/01/08 Sandra Álvaro Preparació projecte, pressupostos, producció
31/01/08 Núria Manso Consulta viabilitat tècnica
07/02/08 Christina Hotz Producció i distribució àudiovisual
19/02/08 A. Framis/ Ana C. Rubio Consulta de viabilitat tècnica
20/02/08 Ana Álvarez Errecalde Consulta producció projecte
06/03/08 Kike Medina Galán Consulta legal i preparació projecte
11/03/08 F. Pontes/N. Carvalho Consulta preparació convocatòria
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12/03/08 Teresa Elia Consulta producció projecte
12/03/08 Nuria Canal Consulta viabilitat tècnica
27/03/08 Carlos González Consulta producció projecte
27/03/08 Ariadna Estalella Preparació convocatòria
03/04/08 Gemma Montasell Preparació convocatòria
07/04/08 Joan Marc Batlle Consulta producció projecte
09/04/08 Otoxo productions Consulta producció projecte
10/04/08 Núria Manso Consulta producció
10/04/08 Juan Carlos Bracho Consulta producció projecte
14/04/08 Albert Negredo Consulta preparació projecte
23/04/08 Momu &Noes Consulta producció projecte
25/04/08 Raquel Labrador Consulta producció general
29/04/08 Idroj Consulta Pressupostos
30/04/08 Beatriz Sánchez Consulta pressupost i viabilitat tècnica
30/04/08 Daniel Jacoby Consulta preparació projecte
08/05/08 Joan Morey Cerca proveïdors
14/05/08 Emiliano Pastor Producció projecte escènic
15/05/08 Kikol Grau Consulta proveïdors
20/05/08 A. Framis/ Ana C. Rubio Cerca proveïdors
22/05/08 Carlos González Cerca Proveïdors
28/05/08 Kike Preparació projecte
17/05/08 Rosana Fernández Preparació projecte
26/06/08 Lilia Villafuerte Preparació projecte
26/06/08 Momu&Noes Producció projecte
01/07/08 Marcelo Maldonado Preparació projecte
10/07/08 Mercè Rissos Preparació convocatòria
11/07/08 Ricardo Iglesias Viabilitat tècnica
22/07/08 Chicks on speed Viabilitat tècnica
23/07/08 Juan López Viabilitat tècnica
24/07/08 Albert Corbí Viabilitat tècnica
05/09/08 Toni Tena Consulta tècnica
09/09/08 Cuatroperras.com Consulta tècnica
10/09/08 Rubén Verdú Preparació convocatòria
19/09/08 Rafael Miralles Preparació convocatòria
29/09/08 Lola Lasurt/L. Palmer Preparació convocatòria, pressupostos
30/09/08 Fran Blanes Pressupostos
01/10/08 Apaches Cerca proveïdors
15/10/08 Natàlia Sans Consulta viabilitat tècnica
16/10/08 Minja Gu Producció projecte
27/10/08 Leland Palmer Consulta gestió econòmica
28/10/12 A. Framis/ Ana C. Rubio Viabilitat tècnica
30/10/08 Nico Baixas Viabilitat tècnica
03/11/08 Charo Carril Viabilitat tècnica
07/11/08 La lleca Consulta producció projecte
12/11/08 Teresa Dillon Viabilitat tècnica, consulta producció general
13/11/08 José Luis Bravo Viabilitat tècnica, consulta producció
17/11/08 Olatz Vilariño Preparació projecte
20/11/08 Roc Parés Viabilitat tècnica
21/11/08 Marc Serra Preparació projecte, gestió econòmica
25/11/08 Raquel Labrador Preparació projecte
03/12/08 A. Ruiz Montesinos Pressupostos
04/12/08 Leil Mortada Producció projecte
05/12/08 Luis Bisbe Viabilitat tècnica
09/12/08 Tamara Kuselman Drets d'imatge
09/12/08 Alejandra Hernández Viabilitat tècnica
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A més a més, hem treballat en l’elaboració de documents d’assessorament en
producció que es poden consultar a la web d’Hangar. Aquests documents se
sumen a d’altres de ja disponibles i a poc a poc anem construint un repertori de
recursos de producció, centrat en aquests temes:

Com preparar un projecte per demanar un ajut de producció.
Gestió econòmica d’un projecte artístic.
Eines de planificació de la producció.
Informe 2007 sobre dinàmiques i necessitats de producció dels

artistes visuals.

Aquest servei està dirigit a tot tipus d’artistes, des dels que comencen la seva
carrera als artistes consolidats que necessiten una atenció especialitzada. Tota
la informació sobre les entrevistes amb els artistes és confidencial i ens dóna pis-
tes per organitzar jornades, seminaris o tallers al voltant d’aquelles temàtiques
sobre les quals hi ha una necessitat d’informació.

Durant el 2007, gran part de les consultes se centraven en aspectes relacionats
amb la gestió econòmica de projectes. És per això que enguany hem treballat en
l’elaboració d’una guia, que actualment té els següents apartats:

Quan i per què fer un pressupost?
Avantatges de fer un pressupost per si sol.
Avantatges de conèixer el cost real del projecte.
Estructura bàsica d’un pressupost.
El pressupost intern pas a pas: les despeses. Conceptes que se

solen oblidar.
Fiscalitat I: l’IRPF.
Fiscalitat II: l’IVA.
Requisits de les factures.
Elaboració de plantilles amb full de càlcul.
El pressupost intern pas a pas: els ingressos.
El pressupost en el temps: pla de tresoreria o pressupost de caixa.
El pressupost de caixa II.
El pressupost de caixa III.
Apunts sobre l’explotació econòmica d’una obra artística.
El pressupost i la cerca de finançament, recomanacions generals.

Signs of the City

Signs of the City – Metropolis Speaking és un projecte de 15 mesos de dura-
da que explora els signes de la ciutat europea tot construint un inventari visual
de quatre metròpolis representatives mitjançant l’ús de la fotografia digital i els
nous mitjans. Artistes professionals treballaran amb joves de Berlín, Londres,
Sòfia i Barcelona amb l’objectiu de generar una inventiva base de dades en línia:
un arxiu interactiu contemporani d’ús i accés gratuïts. El projecte, que tindrà lloc
des de l’octubre de 2007 fins al desembre de 2008, endega un estudi compa-
ratiu dels sistemes de signes de “l’altre” (ciutat europea, barri, grups socials) i
ens instiga a mantenir-ne un diàleg a diferents nivells. Aquest diàleg té lloc virtu-
alment i física: mitjançant imatges, a través d’una base de dades a Internet i com
un intercanvi entre joves, artistes, organitzacions d’art jove i institucions culturals.
Els seus resultats es presentaran en diferents mostres a l’espai públic i en espais
expositius de les ciutats participants. El projecte es complementa amb un pro-
jecte de recerca acadèmica encarregat específicament, una publicació multilin-
güe i una trobada internacional. D’aquest projecte ja vàrem informar abastament
en la memòria del 2007.

Durant el 2008 han tingut lloc el gruix dels workshops, organitzats per Artibarri i
Hangar, que formaven el nucli del projecte, i també l’exposició final, a l’Espai



Fotogràfic Can Basté. Durant la setmana de la inauguració va tenir lloc, a més a
més, el Lab2, una trobada internacional a Barcelona amb joves participants de
Barcelona, Londres, Berlín i Sòfia.

Workshops del projecte Signs of the City que han tingut lloc a
Barcelona:
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Organitzat per: Teleduca, membre d'Artibarri Participants
En col·laboració amb: SES Comas i Solà Sessions Ana Maria Idarrag, Alex Paul Quiñónez Castillo
Lloc: 18/10/08 Pedro Luis Monte Gutierrez, Hassan Khaula
Districte: Trinitat Vella 25/10/08 Aaron Martin, Joan Alexis Peralta Olivares
Dirigit per l'artista: Paula Kleiman 31/10/08 Bilal Mahmed
Participants: 12 08/11/08 Patri Martinez Lopez
Edats: 16 a 17 15/11/08 Verónica Amador
Sessions: 8 22/11/08 Jerson Gimenez
Sessions per setmana: 1 29/11/08 Nora Mohaud Salieron
Hores per sessió: 2 (15-17h) 06/12/08 Samuel Gomez
Data d'inici: 18/10/07

Organitzat per: TEB, membre d'Artibarri Participants
En col·laboració amb: Sessions Jahangir Miah
Lloc: 15/11/08 Satnam Singh Gaderia
Districte: Raval 22/11/08 Aysha Begum
Dirigit per l'artista: Javier Rodrigo 15/04/08 Aysha Begum
Participants: 8 16/04/08 Jaume Cordero
Edats: 12 a 18 29/04/08 Ibrahim Boshor
Sessions: 8 06/05/08 Gulam Arred
Sessions per setmana: 1 13/05/08 Mahomed Shahnawaz
Hores per sessió: 2 (18 a 20h) 20/05/08 Ahmined Waqas
Data d'inici: 15 novembre 2007/ 15 Maig

Organitzat per: Artibarri Participants
En col·laboració amb: Casal de Joves de Roquetes Sessions Nuria Arias Piquer
Lloc: 20/03/08 Cherlyn Reyes Ortiz
Districte: Roquetes 27/03/08 Michael Jhonatan Nieves Flores
Dirigit per l'artista: Almendra Salazar 02/04/08 Ibrain Ibura
Participants: 5 16/04/08
Edats: 14 a 20 23/04/08
Sessions: 8 30/04/08
Sessions per setmana: 1 07/05/08
Hores per sessió: 2(18 a 20h) 14/05/08
Data d'inici: 07/11/07

Organitzat per: Teleduca, membre d'Artibarri Participants
En col·laboració amb: Temps de barri, temps educatiu compartit Sessions Irene Villanueva,.
Lloc: 25/10/08 Enok Navarro,
Districte: Sants 02/11/08 Carol Castro,
Dirigit per l'artista: Núria Calafell 08/11/08 Joana Gòmez,
Participants: 5 15/11/08 Daniel Capella
Edats: 14 a 16 22/11/08
Sessions: 8 29/11/08
Sessions per setmana: 1 06/12/08
Hores per sessió: 2(17h30' a 19h30') 13/12/08
Data d'inici: 25/10/07

Organitzat per: Ubu TV Participants
En col·laboració amb: Casal d'Infants i Joves del Raval Sessions Dey Bibekanand, Ian Carla G. Bince
Lloc: 15/01/08 Diane Rose Aguilar Aragon Abderrahim Abil
Districte: Raval 22/01/08 Hazel Mendoza joy, Hermhel Cordial Isabel
Dirigit per l'artista: Pamela Gallo 29/01/08 Rose Ann Marie Escalona, Hossan Ali
Participants: 14 05/01/08 Roberto Becerra Kelvin De leon
Edats: 14 a 18 12/02/08 Francisco Javier Maturana
Sessions: 8 19/02/08 Javier Nieves Flores
Sessions per setmana: 1 26/02/08 Bilal Benrouhou
Hores per sessió: 2 (18 a 20h) 04/03/08 Hayuba Issah
Data d'inici: 15/01/08
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Organitzat per: Ubu TV Participants
En col·laboració amb: Serveis Civils del Raval Sessions Alekssandro Costa Araújo
Lloc: 15/01/08 Annamaria Banoviez
Districte: Raval 22/01/08 Rut Panusé Feijóo
Dirigit per l'artista: Javier Oliden 29/01/08 Camino Simarro Ortiz
Participants: 5 05/02/08 Nuria Rosado
Edats: 21 a 25 12/02/08
Sessions: 8 19/02/08
Sessions per setmana: 1 26/02/08
Hores per sessió: 2(18 a 20h) 04/03/08
Data d'inici: 15/01/08

Organitzat per: Consorci del barri de la Mina Participants
En col·laboració amb: Sessions Jose Antonio Ruiz Escribano
Lloc: 03/03/08 Zacarias Said El Alaoui
Districte: La Mina 10/03/08 Miriam Cortés Cortés
Dirigit per l'artista: Mapi Aramendia 17/03/08 Adrian Cortes Lorenzo
Participants: 5 24/03/08 Johana Jiménez Jiménez
Edats: 8 a 13 31/03/08
Sessions: 8 07/04/08
Sessions per setmana: 1 sessió cada 2 setmanes 14/04/08
Hores per sessió: 2(18 a 20h) 21/04/08
Data d'inici: 03/03/08

Organitzat per: Teleduca, membrr d’Artibarri Participants
En col·laboració amb: IES Vila de Gràcia Sessions Laia Laura Vives
Lloc: 09/01/08 Marta Soto, Alexandra Sánchez
Districte: Gràcia 16/01/08 Míriam Guerrero, Clara Rosell
Dirigit per l'artista: Núria Calafell 23/01/08 Mireia Acien, Clara Borràs
Participants: 13 30/01/08 Serapi Soler
Edats: 14 a 15 06/02/08 Oriol Careta Borràs
Sessions: 8 13/02/08 Lautaro Díaz Piola
Sessions per setmana: 1 20/02/08 Natasha Estrada
Hores per sessió: 2(16-18h) 27/02/08 Lucas Rodríguez
Data d'inici: 09/01/08

Organitzat per: Hangar Participants
En col·laboració amb: Ludoteca Maria Gràcia Pont Sessions Ana Bel
Lloc: 22/04/08 Eduard Carrasco
Districte: Poblenou 29/04/08 Gerard Beltran
Dirigit per l'artista: Andréas Lang 13/05/08 Aleix Petanas
Participants: 5 20/05/08 Kevin Taborda
Edats: 13 a 17 24/05/08
Sessions: 7 26/05/08
Sessions per setmana: 1 27/05/08
Hores per sessió: 1'30h (19 a 20'30h) i un dia sencer d'excursió
Data d'inici: 22/04/08

Organitzat per: Artibarri i Hangar Participants
En col·laboració amb: Sessions Ana Bel
Lloc: 14/07/08 Eduard Carrasco
Districte: Poblenou 16/07/08 Kevin Taborda
Dirigit per l'artista: Núria Marquès, Mapi Aramendia, Pamela Gallo21/07/08 Johana Jiménez Jiménez
Participants: 8 23/07/08
Edats: De 8 a 19
Sessions: 4
Sessions per setmana: 2
Hores per sessió: 2,5(17 a 19'30h)
Data d'inici: 14/07/08
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Exposició

La mostra final dels resultats del projecte va tenir lloc del 9 d’octubre al 8 de
novembre de 2008. La inauguració, el 9 d’octubre a les 18:30h. L’espai on es va
poder veure va ser la Sala Cava de l’Espai Fotogràfic Can Basté.

Entitats participants a Barcelona:

Hangar.org (organització i producció de l’exposició)
Artibarri (direcció pedagògica i organització de tallers)
Teleduca (organització de tallers)
Associació per a joves Teb (organització de tallers)
Kasal de Joves de Roquetes (organització de tallers)
Consorci de la Mina/Espai Jove (organització de tallers)
Ubu TV (organització de tallers)
Ludoteca Maria Gràcia Pont (allotjament de taller)
Espai Fotogràfic Can Basté (seu de l’exposició)
SES Comas i Solà (allotjament de tallers)
IES Vila de Gràcia (allotjament de tallers)
IES Fòrum 2004 (allotjament de tallers)
Casal dels Infants del Raval (allotjament de tallers)
Associació Servei Civil Internacional (allotjament de tallers)
Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (suport institucional
i finançament)
Goethe-Institut Barcelona (suport organitzatiu i finançament)

Agraïments:
Regidoria d’Usos del Temps/Districte de Sants-Montjuïc - Ajuntament de Barcelona
Fundació Jaume Bofill
La Capsa dels Jocs
Punt d’Informació Zona Jove
Districte de Ciutat Vella
Districte de Nou Barris
Barri de la Mina

Joves participants a Barcelona:
Aaron Martín, Abderrahim Abil, Ahmined Waqas, Aleix Petanas, Alekssandro
Costa Araújo, Alex Paul Quiñónez Castillo, Ana Bel, Ana María Idarraga, Andreu
Romaní González, Anna Maria Banoviez, Aroa Cortés Lorenzo, Aysha Begum,
Bilal Mahmed, Bilal Benrouhou, Camino Simarro Ortiz, Carol Castro, Cherlyn
Reyes Ortiz, Daniel Capella, Dey BibeKanand, Diane Rose Aguilar Aragón,
Eduard Carrasco, Enok Navarro, Ester García, Francisco Javier Maturana
Maturana, Gerard Beltran, Gulam Arred, Hassan Khaula, Hayuba Issah, Hazel
Mendoza Joy, Hermhel Cordial Isabel, Hossan Ali, Ian Carla G. Bince, Ibrahim
Boshor, Ibrain Ibura, Irene Villanueva, Jahangir Miah, Jaume Cordero, Javier
Nieves Flores, Jerson Giménez, Joan Alexis Peralta Olivare, Joana Gómez,
Johana Jiménez Jiménez, José Antonio Ruiz Escribano, Kelvin de León, Kevin
Gómez Reguera, Kevin Taborda, Mahomed Shahnawaz, Michael Jhonatan Nieves
Flores, Miriam Cortés Cortés, Mohamed Said El Alaoi, Neus Arias Piquer, Nora
Mohaud Salieron, Núria Rosado, Patri Martínez López, Pedro Luis Monte
Gutiérrez, Roberto Becerra, Rose Ann Marie Escalona, Rut Panusé Feijóo,
Samuel Gómez, Satnam Singh Gaderi, Verónica Amador, Zacarías Said El
Alaoui.

Artistes directors dels tallers:
Mapi Aramendia, Núria Calafell, Pamela Gallo, Paula Kleiman, Andréas Lang,
Núria Marquès, Javier Oliden, Javier Rodrigo, Almendra Salazar.

L’exposició
L’exposició que es va presentar a l’Espai Fotogràfic Can Basté recollia els resul-
tats dels 10 tallers realitzats a Barcelona, en els quals varen participar un total
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de 63 joves residents als barris del Raval, Sants, Gràcia, la Mina, el Poblenou,
Trinitat Vella i Roquetes. A la Sala Cava es van poder veure una selecció de les
fotografies preses pels joves participants, a més d’una mostra d’imatges de la
resta de ciutats europees participants: Berlín, Londres i Sòfia.

El workshop de producció

Aquest taller pràctic va tenir lloc a Hangar el juliol de 2008. Els joves participants
en els tallers previs van ser convidats a formar part del grup que seleccionaria
les imatges per a l’exposició i que crearia de manera lúdica alguns dels elements
que havien d’acompanyar les imatges, com ara xapes, coixins estampats amb
trànsfers i un gran mural creat de manera col·lectiva.
La Núria Marquès va dirigir la part de disseny de l’exposició, mentre que Mapi
Aramendia i Pamela Gallo disposaven els continguts pedagògics per als joves
participants, enfrontant així la dificultat que suposava la diferència d’edats dins
el grup, amb participants dels 8 als 18 anys. Es tractava de la primera vegada,
dins el projecte, on es barrejaven en un sol grup joves i nens dels diferents bar-
ris, aprenent junts que “és més fàcil fer fotografies que triar-les”.
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Produccions

En aquest apartat llistem aquelles produccions que s’han coordinat per complet
des de la Central de Producció,o bé que han necessitat diferents serveis
d’Hangar, també coordinats a través de producció.

Alexandra Navratil, Portrait over 30m
Vídeo HD, color/so, 2 min
L’Alexandra Navratil residia a Londres en el moment de la producció d’aquesta
peça, que volia enregistrar a Barcelona. Tota la gestió i preparació de la produc-
ció es va fer, doncs, a distància. El repte principal va recaure en cercar la localit-
zació idònia segons les especificacions de l’artista. Un cop trobat el lloc adequat
–que va ser al recinte del Fòrum–, el següent repte el marcava el poc temps dis-
ponible per organitzar-ho tot i les vacances d’estiu, que partien el calendari. El
fet de comptar amb els nostres col·laboradors, la Maite Fernández i en Pol
González, va ser una gran ajuda per a l’artista. Quan ella va arribar a Barcelona,
dos dies abans del rodatge, tot estava preparat segons les seves necessitats. El
rodatge va transcórrer sense incidents i el resultat va ser molt satisfactori per a
l’artista.

Descripció del projecte per Alexandra Navratil:
“Retrat d’un home que empeny una dolly portant una càmera. L’home empeny la
dolly al llarg d’uns 30m. La càmera apunta a l’espectador. Una altra dolly empe-
sa per algú altre en paral·lel filma l’escena. Les dues dollies han de ser empeses
a la mateixa velocitat i tan sincronitzadament com sigui possible. El fons és un
espai continu, que consisteix en paviment, mar i cel, o només paviment i cel. Llum
de dia.”

Crèdits de la peça:
Portrait over 30m
Video HD, color/so, 2 min, 2008
Direcció: Alexandra Navratil
Direcció foto i operador: Pol González Novel
Ajudant de càmera i so:Oriol Bosch
Maquinista principal: Sergio Barbal (MovieMen)
Maquinista II: Mirko Matisic (MovieMen)
Producció: Maite Fernández Betelu
Ajudant de producció: Fabio Giolitti
Postproducció: David Hoyo
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Alicia Framis, Welcome to Guantanamo
Diferents mitjans. CASM

La primera part d’aquest projecte es va presentar en el marc de l’exposició
col·lectiva Extraordinary Rendition, a la Galería Helga de Alvear de Madrid, que
incloïa també treball de James Casebere, Elmgreen & Dragset i Santiago Sierra
i que pretenia reflexionar d’una forma crítica sobre les mesures legals que l’ad-
ministració Bush duia a terme per reduir els drets bàsic del ciutadà amb l’excu-
sa de la “guerra contra el terror”.
En aquets cas, Framis va presentar en l’obra Welcome to Guantanamo Museum
un bloc de notes en el qual, barrejant ironía, tendresa, simbolisme i terror, plan-
tejava un futur probable en el qual les actuals instal·lacions de detenció america-
nes es convirtien en un museu. D’aquesta forma, mostrava des dels plànols fic-
ticis del complex fins a alguns dels objectes que s’hi podrien exhibir, des de la lli-
breria als aparells de tortura.

Per a l’exposició al CASM, el projecte va créixer amb una nova peça en la qual
continuava qüestionant la legitimitat de transformar els indrets de l’horror (com
va passar amb Auschwitz) en centres de turisme de masses i si aquests llocs ser-
vien efectivament per aconseguir que la història no es repeteixi.

Basant-se en una peça ja present a la primera part del projecte, un casc de moto
negre tallat de tal forma que deixa part del crani al descobert, i de la peça d’àu-
dio realitzada en col·laboració amb l’escriptor Enrique Vila Matas i el cantant ale-
many Blixa Bargeld, Framis va realitzar una obra tan senzilla en aparença com
potent i rica en significats: Guantanamo Museum: The List.

Crèdits de la peça:
Construcció maquetes i assessorament tècnic disseny industrial: Bartek
Zygmunt
Assessorament tècnica electrònica: Álex Posada
Assistent de producció: Núria Marquès
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Minja Gu & Yun Sabi, One & The Others
Projecte participatiu

Els artistes Minja Gu i Yun Sabi actualment estan gaudint d’una residència d’in-
tercanvi a Hangar. Es tracta de la convocatòria Hangar-Ssamzie Space (Seül).
La producció que han realitzat durant la seva estada consisteix en un projecte on
han cercat la participació d’altres artistes i persones amb formació actoral.

Es va fer una convocatòria pública de participació amb la següent informació:

De la mateixa manera que nosaltres observem altres persones, també som
observats. Atenent a la mirada d’altres persones podem mostrar, ocultar o can-
viar la nostra identitat, així com simular i actuar a fi de semblar diferents. De vega-
des, per tal de mostrar una personalitat concreta, posem molta atenció a com-
portar-nos i actuar d’una determinada manera. A la vegada, sovint atenem els
nostres propis “ulls interns” amb els quals ens observem i ens controlem a nos-
altres mateixos.

Un subjecte expressa la seva identitat en el seu context propi i en la seva relació
amb la gent i la societat. Aquest taller tracta de la “mirada”, com observar i ser
observat i la reacció o resposta que això genera, així com de la pròpia conscièn-
cia de la mirada.

Nombre de participants: fins a 15 persones
Dates: de l’1 al 5 de desembre de 19 a 20:30h
Lloc de trobada el 1r dia: l’estudi de Minja Gu a la 1a planta d’Hangar
Idioma: anglès (no és imprescindible)
Necessitats: càmera digital o càmera de telèfon mòbil
Inscripció: gratuïta
Com us heu d’inscriure: envieu una breu carta de presentació i les vostres dades
personals (és imprescindible afegir-hi el vostre telèfon) a produccio@hangar.org
/ ASSUMPTE:“Taller l’Un i els Altres”
Més informació: 93 3084041(ext. 22)
El termini de recepció de sol·licituds finalitza el dilluns dia 1 de desembre a les 13h

SESSIÓ 1
Es farà la introducció i presentació del taller. Cada persona crea una nova iden-
titat, la descriu i l’escriu (nacionalitat, ètnia, sexe, gènere, edat, feina, antece-
dents, lloc de residència, menjar favorit, preferència sexual, hàbits, traumes, expe-
riències, pares, germans i germanes, educació, alçada, pes, etc.).
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SESSIÓ 2
Activar la identitat creada
Tots agafem el metro. D’una parada a l’altra (entre dues estacions), cada perso-
na representarà la seva identitat seguint unes ordres. Tothom ha de recordar les
ordres donades, observar la resta d’actuacions i representar el seu propi paper.
La resta de passatgers del metro no poden notar que estem actuant, perquè tot
ha d’estar basat en un comportament normal quotidià.

SESSIÓ 3
La mirada
Tot el grup es reuneix en un espai petit. Sense parlar, tot el grup s’observa durant
aproximadament 15 minuts. El grup es desplaça a un altre lloc i repeteix la matei-
xa acció. L’espai serà cada cop més gran. En cada iteració, no podem oblidar la
nostra “identitat creada”.

SESSIÓ 4
L’amagatall
Jugarem a fet i amagar en un àrea gran, on sigui complicat trobar-hi la gent.
Ningú podrà oblidar la seva “identitat” i pensarà la manera d’amagar-se. La per-
sona que busca s’ha d’esforçar a trobar la resta. Es pot donar el cas que no trobi
ningú en el temps que dura l’acció. Si qui busca troba algú, li haurà de fer una
fotografia. Quan s’acabi el temps del joc tot el grup fa una visita als amagatalls
on cada persona explicarà la seva elecció del lloc, el perquè i allò que ha pensat.

SESSIÓ 5
Prova de resistència física
Cada persona realitza una prova de resistència física: córrer 100 metres, abdo-
minals, flexions...

SESSIÓ 6
Cada persona explica durant aproximadament 5 minuts la seva “identitat creada”.
Cal exagerar i donar importància als petits detalls.

AA.DD., diferents peces per al projecte Party Project, de J&B
Encàrrec d’Advanced Music

La gent d’Advanced Music ens van venir a veure per tal de produir una sèrie de
peces per a aquest projecte de J&B. Tractant-se d‘una producció comercial,
vàrem dirigir la proposta envers el fet d’implicar-hi artistes en el desenvolupa-
ment. Els equips de desenvolupament, així, es varen formar amb part dels tècnics
d’Hangar, col·laborant amb artistes. Hangar va proveir del marc jurídic i la coor-
dinació necessària als artistes durant el desenvolupament. Aquesta experiència
ha servit com a pilot per a actuacions futures en el cas de produccions que impli-
quin el treball d’artistes amb empreses.
Les peces produïdes varen ser finalment dues: Paint buckets i Mur tipogràfic.
Les detallem a continuació.
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Paint buckets

Sobre una pantalla es projecta un fons negre. Dos cubells de pintura virtual estan
disponibles per als usuaris, que la poden “abocar” sobre la pantalla. El sistema
detecta on “cau” la pintura i pinta la taca corresponent. Les taques s’acumulen
sobre la tela virtual i interactuen entre elles mitjançant un sistema de partícules.

Funcionament:
L’escena presenta una pantalla de 3x2 metres. Davant, a una distància predeter-
minada, se situa una zona d’interacció on els usuaris es col·loquen. Aquesta zona
es delimita mitjançant cinta o moqueta. Els usuaris tenen a la seva disposició els
cubells de pintura, que es troben directament a terra. Cada cop que algú “llen-
ça” una galleda de pintura, la pintura canvia de color. El cubell s’il·lumina del color
de la pintura virtual que “conté”. Quan el programa detecta que la pantalla està
molt plena de “pintura”, la pantalla es neteja, llesta per tornar a començar.

Crèdits:
Desenvolupament de l’electrònica: Álex Posada i Miguel Ángel de Heras
Programació software: Aleix Fernández
Muntatge dels cubs: Bartek Zygmunt

Mur tipogràfic
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Una pantalla tàctil, muntada en un suport adequat, presenta al públic una interfí-
cie interactiva mitjançant la qual es poden escriure missatges, que apareixeran
projectats en una pantalla, amb tipografies (creative commons) de tipus urbà i
estètica graffiti. A la pantalla es projecta un fons que mostra una paret amb tex-
tura. Sobre aquesta paret, es “pinten” els missatges que els espectadors van
escrivint a la pantalla tàctil. El programa es reinicia cada cert temps i presenta un
fons nou. En total, hi ha uns 20 fons diferents.

Funcionament:
Quan un missatge és enviat, el programa analitza la longitud del text i el classifi-
ca segons les següents categories: firmes (1 paraula), frases (2-15 paraules),
paràgrafs (més de 15 paraules). Les tipografies es van alternant entre missatges
i segons la categoria. Un algoritme que controla l’espai buit disponible per a “pin-
tar” el nou missatge el col·loca, tot creant una composició gràfica amb els mis-
satges del públic.

Interfície d’administració del sistema:

Opció de reset. Es tracta d’una combinació de tecles que podran conèixer algu-
nes persones de l’organització i utilitzar per reiniciar inmediatament la pantalla en
cas que sigui necessari. No se selecciona el missatge a esborrar, sinó que s’es-
borren tots i es canvia el fons.
Pantalla simple, format 3x2 m. Es projectarà amb una resolució de 1024x768 px.
És possible guardar les composicions realitzades en PNG (el programa genera
una captura abans de canviar de fons).

Crèdits:
Programació software: Eloi Maduell
Testeig: Álex Posada

Juan López, Hoy no aspiro a nada
Instal·lació audiovisual, projecte d’intervenció per a l’Espai 13 de la Fundació Miró

L’artista parteix d’una lectura personal dels collages de Joan Miró com a referent
per plantejar el seu projecte d’intervenció en aquesta sala de la Fundació Miró
dedicada a l’art emergent. En Juan López és conegut pels treballs d’intervenció
mural que ve realitzant durant els darrers anys, on modifica la visió d’un espai mit-
jançant cinta aïllant i vinils d’imatges fotogràfiques adherits als murs de la sala.
Per a aquest nou projecte, comptarà a més amb projeccions de vídeo, fent que
els personatges enregistrats en vídeo es “moguin” pels murs de l’espai.
El motiu principal per a aquest treball són els traceurs, que és com es denomina
els practicants del parkour, una disciplina esportiva que consisteix a desplaçar-
se pel mitjà urbà o natural, superant els obstacles que es presentin en el recor-
regut de la forma més fluïda i eficient possible i amb les úniques possibilitats del
cos humà. La idea d’en Juan és recrear una sèrie d’obstacles dibuixats a les
parets i que la projecció dels traceurs es “mogui” per la sala fent encaixar el per-
sonatge projectat amb el dibuix dels murs. El visitant podia veure un total de sis
projeccions sincronitzades, projectant traceurs sobre els obstacles dibuixats als
murs de l’Espai 13.

Hangar ha participat en la producció d’aquest projecte ajudant en la coordinació
del rodatge, cerca de proveïdors i organització de l’equip de professionals que
varen atendre l’enregistrament, a banda d’aportar-hi equipament divers. A més a
més, aquesta peça feia ús del sistema de sincronització de vídeo que el labora-
tori d’interacció ha desenvolupat, el qual permet als artistes sincronitzar múltiples
senyals de vídeo en alta resolució. Els tècnics del laboratori han aprofitat l’oca-
sió que suposava aquesta producció per polir encara més aquest sincronitzador
i actualment està disponible perquè qualsevol persona sense coneixements tèc-
nics el pugui instal·lar i fer servir.
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El projecte Hoy no aspiro a nada de Juan López es va poder veure del 2 d’octu-
bre al 16 de novembre de 2008 a l’Espai 13 de la Fundació Miró. Era la prime-
ra exposició del cicle Els vint-i-quatre graons, comissariat per Jorge Díez.

Hangar a Xarxaprod

Hangar ha estat un dels impulsors de la creació de la Xarxa d’Espais de
Producció Artística de Catalunya (www.xarxaprod.cat) i n‘és un membre actiu.

Els objectius d’aquesta xarxa, on hi són presents més d’una vintena d’espais i
centres de producció d’arts visuals de tot Catalunya, són:

1. Facilitar la informació i la comunicació entre tots els membres a fi de:
a) optimitzar al màxim els recursos de què disposa cada un d’ells i tots en
conjunt (equipaments, personal qualificat, residències, espais i eines de
difusió dels membres i dels projectes que gestionen),
b) facilitar el transvasament de coneixement especialitzat
c) i promoure l’intercanvi de programes sota criteris de complementarietat.

2. Buscar solucions conjuntes a les temàtiques específiques:
a) dels espais de producció d’arts visuals, amb la intenció de donar esta-
bilitat als projectes de cadascun dels membres,
b) i dels processos de creació contemporània, assumint la multiplicitat i
complexitat de la producció.

3. Assolir major visibilitat des de l’especificitat dels espais i un major reconeixe-
ment de la tasca que realitzen cadascun d’ells.

4. Contribuir a l’assentament d’estàndards de producció, la implementació de
bones pràctiques en producció i en el desenvolupament de la pràctica artística
en general.
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5. Facilitar l’accés dels creadors:
a) a eines que cada membre de la Xarxa per si sol no té a l’abast,
b) a un espai conjunt d’experimentació i risc en la creació contemporània,
c) a espais de trobada social i professional,
d) a l’oferta conjunta de serveis de suport i assessorament.

6. Crear una plataforma conjunta d’interlocució davant les administracions a fi de:
a) consolidar els actuals espais de producció i obtenir l’estatus d’interlo-
cutor expert davant de la planificació i creació de nous espais de produc-
ció i en temes referents a la ampliació de recursos per a la producció i
infraestructures;
b) ajudar a l’elaboració d’actuacions públiques de suport a la producció i
als seus processos;
c) mediar, juntament amb les associacions professionals, en la demanda
de nous espais per a la creació, segons les necessitats detectades en
l’àmbit d’influència de cadascun dels membres;
d) detectar l’aparició de nous espais de producció atenent a la naturalitat
de la seva gestació.

7. Treballar per l’obtenció i gestió de recursos que possibilitin projectes comuns
de la Xarxa, en forma de “projectes associats” o “projectes residents” que poden
ser puntuals o permanents.

8. Vetllar pel compliment del Codi de Bones Pràctiques dels centres de produc-
ció.

A més a més, es presentarà la web de la Xarxa, on es pot trobar un banc de
dades sobre els espais, on consten les adreces, els equips i els recursos de què
disposen i tota la informació referent a característiques, programes i calendaris
de cadascun dels membres. Aquesta eina té com a objectius facilitar als crea-
dors la recerca sistematitzada dels recursos i espais adequats a les seves neces-
sitats de producció i articular la comunicació i la col·laboració entre els membres
de la Xarxa.

Durant el 2008, hem participat en diferents trobades de la Xarxa.

- Trobada al CAN de Farrera. 13-15 de març de 2008
Presentació del projecte del Centre d’Art i Natura de Farrera a la resta de mem-
bres de la Xarxa. L’objectiu principal d’aquesta trobada va ser consensuar la ver-
sió final del document de Bones Pràctiques per als espais de producció. Aquest
objectiu es va aconseguir abastament. També es va decidir elegir fins a tres
representants, que a partir d’aleshores poguessin acudir a les reunions per fer
sentir la veu de la Xarxa. Es va acordar un sistema de votació i un termini.

- Trobada a La Rectoria.18 de juny de 2008
Presentació del projecte de La Rectoria a la resta de membres de la Xarxa. Un
cop elegits com a representants en Pep Dardanyà (Can Xalant), la Montserrat
Moliner (Nau Côclea) i en Lluc Mayol (Sadadestar), posem en marxa una campa-
nya de reunions amb representants de les administracions públiques. En aques-
ta reunió s’informa dels resultats i es preparen els propers passos a seguir per
consolidar l’estructura de la Xarxa.

- Trobada a La Escocesa. 7 d’octubre de 2008
Presentació del projecte de La Escocesa a la resta de membres de la Xarxa.
Avancem en el sistema de finançament i en dotar d’estabilitat a la Xarxa amb una
proposta d’activitat i de coordinadora tècnica.
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Participacions de Carme Romero durant el 2008

Rencontres Internationales

Del 9 al 12 de maig de 2008 la nostra cap de producció va participar en els
Rencontres Internationales, que enguany van celebrar una edició a Madrid. Les
seus dels Rencontres foren el MNCARS, el Centro Cultural El Águila, el
Ministerio de Cultura, l’Instituto Cervantes i la Filmoteca Española.

Cada any, els Rencontres Internationales proposen a París, Berlín i Madrid un
programa internacional entre el nou cinema i l’art contemporani (cinema, vídeo,
instal·lacions, net art...) tot explorant pràctiques artístiques emergents, proposant
un espai de trobada i intercanvi entre diferents punts de vista. En paral·lel, a
Madrid es proposava un cicle de debats i taules rodones. Curadors, directors i
programadors de museus i biennals europeus i de fora d’Europa eren alguns dels
convidats a aquests debats.

La participació de la Carme Romero es va centrar en la taula rodona que girava
al voltant del tema següent: “Especificitats i problemàtiques de les pràctiques
‘media art’: producció, exposició, conservació. Entre la realitat i la denominació
d’un camp artístic. Quin tipus d’estructura cal per acompanyar les formes emer-
gents i el treball dels artistes?”

Els altres participants van ser: Marisa Olson (editoria de Rhizome i comissària,
Nova York, EUA), Marcos García (comissari de Medialab-Prado, Madrid,
Espanya), Perttu Rastas (cap del Departament d’Imatge, especialitzat en arxius
media art, Helsinki, Finlàndia).

Topaketa 2008

Topaketa fou una maratoniana jornada de xerrades, presentacions i debats infor-
mals que es va celebrar el 29 de març de 2008 al Centre Civic Can Felipa de
Barcelona. El programa, en el qual una vintena d’artistes, comissaris i col·lectius
vinculats a la trajectòria del centre varen presentar públicament el seu treball, es
va composar d’una primera part dedicada a introduir el context i debatre sobre
la seva situació i d’una altra en la qual es varen tractar diferents aspectes rela-
cionats amb la producció i mediació de l’art avui. La iniciativa aspirava a crear un
espai de trobada i facilitar les xarxes d’intercanvi i coneixement i l’organitzava el
comissari basc Aimar Arriola.
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7. Activitats

17-19/01/08
Workshop de Pimpampum
Desenvolupament de mashups amb un plantejament artístic
Un mashup és una aplicació web que fa servir serveis d’informació oberts (APIS),
com ara flickr, youtube, amazon o blogs en general i altres, recombinant aquesta
informació per generar noves aplicacions.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/taller-pimpampum

24/01/08
Presentació d’Engranaje, de Bruno Vianna y ???
Demostració d’Engranaje, una interfície d’edició de pel·lícules en viu
El projecte es va desenvolupar amb les plataformes Pure Data i Processing, amb
el suport d’Hangar, en el marc del Màster en Arts Digitals de la Universitat
Pompeu Fabra.
http://www.youtube.com/watch?v=RL_-CJulzyI

24/01/08 - 01/05/08
Creació audiovisual amb software lliure
Grup de treball setmanal als Dijous Oberts. Direcció: Encosianima
El curs es va proposar fomentar l’ús del programari lliure en el món de la creació
audiovisual de forma aplicada i concreta. Per això es va desenvolupar com a taller
pràctic, amb l’objectiu final de crear i produir un treball audiovisual amb softwa-
re lliure. Durant els 3 mesos del taller, els participants es van acostar a la produc-
ció i creació amb programari lliure de la forma més natural i intuïtiva: la realitza-
ció d’un projecte concret fent servir aquestes eines com a mitjà productiu i sem-
pre amb el suport dels dinamitzadors del taller.
http://giss.tv/dmmdb/EsteticaLAB
http://encosianima.net/

7/02/08 - ????
Començament del grup de treball setmanal Processing a càrrec de
l’Aleix Fernández
Cada dijous als Dijous Oberts
Processing és un context per explorar l’espai conceptual emergent que ens ofe-
reixen els mitjans electrònics. És un entorn per aprendre els fonaments de la pro-
gramació informàtica dins del context de les arts electròniques i és també un
bloc de notes electròniques per desenvolupar idees.
http://www.processing.org
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14/02/08
Presentació d’Identity Project, de Heath Bunting
Identity Project és un obra de l’artista Heath Bunting on mostra com crear una
nova identitat jurídica.
http://www.kiwoo.org/blog/index.php/archives/2008/02/16/heath-bunting-en-
hangar/

11-15 /02/08
Workshop de Build @ Laboral, Gijón
Build: programació d’artistes
Introducció a la programació amb programari lliure per a usos creatius: des dels
fonaments conceptuals fins als exemples pràctics basats en Processing i Python.
Dirigit a creadors que desitjaven iniciar-se en la programació. Workshop impartit
per Yves Degoyon i Enrique Tomás
http://www.interactivos.org/mlm/programacion/

23.02.08
Jornada Ningunlugar: Sempre més: transitant en la innovació
sexo-afectiva

29/02/08 - 02/03/08
Workshop Dirigeix el Macba
A càrrec de Culture Workers

El workshop posava en comú els punts de mira, les necessitats, les inquietuds,
els posicionaments intel·lectuals dels actors i cadascuna de les seves visions
com una constant marea discursiva que vol omplir i buidar successivament el
sentit, el discurs i el paper del museu. Mitjançant la metodologia del workshop,
es va elaborar una proposta col·lectiva que pogués designar per si mateixa quins
havien de ser-ne els operadors i no pas a la inversa. Finalment, les propostes
generades es van presentar al concurs per al nou director del Macba.
http://www.hangar.org/dirigeelmacba/doku.php
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3-5/03/08
Taller Incompiuto Siciliano
Redefinició del territori, ús tàctic de la comunicació, gestió de l’ambigüitat. En
col·laboració amb The Influencers, dirigit per Alterazioni Video
Alterazioni Video és un col·lectiu d’artistes establert a Milà i a Nova York. Els seus
membres vénen de l’experimentació teatral, del mediactivisme i de les arts visu-
als i en conjunt formen un equip capaç de treballar àgilment amb mitjans tan dife-
rents com el documental, el vídeo antropològic i la instal·lació. I fins i tot redefi-
nir el seu paper de col·lectiu d’artistes, com en el cas del projecte Incompiuto
Siciliano (“Inacabat sicilià”), que va ser el punt de partida del taller.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/alterazioni-video-3
http://www.alterazionivideo.com
http://theinfluencers.org

31/03/08-02/04/08
Jornades In/Out Video
A càrrec de Glòria Martí
Jornades dedicades a artistes i autors de vídeo amb coneixements d’edició de
vídeo que volien ampliar-ne l’ús.
http://hangar.org/drupal/?q=content/inout-video

21-25/04/08
Workshop TOUCH : Interfícies tangibles @ Laboral, Gijón
Dirigit per Martin Kaltenbrunner i Álex Posada
Els participants van aprendre a construir i programar aquestes i altres interfícies
físiques: taules basades en Reactivision, taules multitouch FTIR, sensors dispo-
nibles via Arduino o càmeras i pantalles tàctils.
http://www.hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:touch

15-16/04/08
Seminari El cost real del teu projecte
Aquestes jornades volien donar eines per valorar econòmicament els recursos
necessaris per a la realització d’un projecte artístic. El pressupost és una eina
que ens permet conèixer el cost real d’un projecte i ajudar-nos a planificar i a
gestionar totes les fases de la producció.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/el-cost-real-del-teu-projecte

06-07/06/08
Nit*CASM / Hangar Obert : 24 hores non-stop
Mostra de 24 hores sense interupció d’artistes d’Hangar al Centre d’Art Santa
Mònica. Exposició, performances, presentacions.
http://hangar.org/drupal/?q=content/nitcasm-24-hores-non-stop

16-18/06/08
Workshop Creating Space amb Edwin van de Heide
En col·laboració amb el festival Sonar
Al taller es van explorar les proprietats espaials del camp magnètic per transme-
tre el so. Fent servir bobines des de 2 cm fins a la mida d’una habitació, podem
emetre camps magnètics sobreposats que transporten el so. Invertim per poder
navegar amb aquests camps i per interactuar-hi.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/taller-sound-light-amb-edwin-van-de-
heide-s%C3%B2nar

16-20/06/08
Workshop CONNECT Ports, Pipes & Sockets @ Laboral, Gijón
Dirigit per Santi Vilanova i Gerald Kogler
El taller Connect ensenyava l’estudi i el disseny de mètodes d’interconnexió
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entre hardware (sensors, càmeres, il·luminació, Arduino), software (aplicacions
d’àudio, vídeo, visualització de dades i llenguatges de programació com
Processing, Java i PHP) i xarxes (Internet, Bluetooth, telefonia mòbil) a fi d’oferir
als artistes audiovisuals i als programadors recursos que els permetessin l’ús de
diferents suports contemporanis com a transmissors de la seva obra. El taller els
introduïa també a l’ús de protocols com OSC, MIDI i DMX per a la confecció
d’obres creatives multimodals.
http://hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:connect

26-27/06/08
Workshop Art, innovació i empresa
Workshop en col·laboració amb Dissonàncies i el Centre d’Art Santa Mònica
Un lloc de trobada entre responsables de departaments d’I+D+i d’empreses i
artistes, una obertura dels entorns de treball dels dos sectors que permetés el
desenvolupament de pensament lateral a través de la connexió entre els proces-
sos productius tradicionals i els processos creatius.
http://hangar.org/drupal/?q=content/taller-art-innovaci%C3%B3-i-empresa

28 i 29/06/08
Blendiberia 2008
Trobada de la comunitat Blender a Espanya
La trobada incloïa una breu introducció a Blender (www.blender.org) per a aque-
lles persones interessades a conèixer aquesta suite 3D de codi lliure i també pre-
sentacions d’alguns dels desenvolupadors més destacats, com ara Pablo
Caedes i Pablo Vázquez, involucrats en el projecte Apricot (www.yofrankie.org).
http://hangar.org/drupal/?q=content/blendiberia-2008-hangar

30/06/08-05/07/08
Workshop Pure Data
Dirigit per HC Steiner
Aquest taller es va centrar a construir instruments utilitzant PD amb Arduino i
controladors de joc per a manejar so, vídeo i gràfics en temps real. Es tractava
d’importar dades a PD i convertir-les en una forma utilitzable, és a dir, mapejar
les dades per fabricar interaccions fascinants i presentacions interessants. Els
participants van aprendre a capturar dades del món real, processar-les per elimi-
nar el soroll i no fer cas dels detalls inútils, creant un flux de dades que permet
un control interessant dels mitjans.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/taller-hans-christoph-steiner

18-19/07/08
Trobada Generatech
Deconstrucció de les formes dominants de tecnoidentitat i desenvolupament de
noves formes de construcció de gènere.
http://generatech.ningunlugar.org/es/node/76
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05-10/08/08
Summercamp per a creadors digitals @ Laboral, Gijón
El SummerLAB 2008 va ser una trobada de creadors, hackers i artistes de tota
Espanya que treballen principalment amb entorns i eines lliures (FLOSS). El
SummerLAB va ser un esdeveniment participatiu, una oportunitat per treballar
junts en la frescor estiuenca d’Astúries. La seva organització reproduïx la mane-
ra com el software lliure és desenvolupat: no hi ha jerarquia, únicament la crea-
ció d’un context on el desig lliure i l’ajuda mútua fluïxen al servei de la creació.
El programa consistia en tallers, presentacions, performances i altres activitats
proposades i organitzades pels propis participants, des de la construcció d’ins-
truments de música i el desenvolupament d’un LiveCD fins a tallers sobre tècni-
ques de streaming o presentacions d’entorns de desenvolupament per a projec-
tes multimèdia como OpenFrameworks. La setmana es va tancar amb una vibrant
Jam AValgoritmika (música i video en viu).
http://hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:summerlab

19-21/09/08
Hangar Obert / TOP2008
Dins de la Festa Major de Poblenou
Inauguració el 19 de setembre de TOP 2008 a la Fundició (c/Pallars, 172) amb
les actuacions de Chicks on Speed, Meneo i Ultraplayback.
Artistes residents: Cristian Segura, Rubén Santiago López, Tjasa Kancler, Ana
Álvarez-Recalde, Joan Saló, Carlos González, Mar Canet, D_forma,
Bestué&Vives, Clarissa Cestari, Albert Corbí, TVBoy, Ana García Pineda, Radio
Paca, Bruno Bresani, Fran Blanes, Jorge Rodríguez.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/top-2008

26-28/09/08
Taller L’ull cec #1: Improvisació lliure
Amb Alfredo Costa-Monteiro

El propòsit d’aquest taller era iniciar els participants en algunes tècniques d’im-
provisació, ja fos a través d’un instrument musical o bé a través d’objectes. Es
van treballar conceptes propis del so com la textura, la dinàmica, el timbre i la
permanència i es van crear certes estructures i maneres de fer relacionades amb
l’escolta, l’intercanvi i la presa de decisions.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/ullcec1

02-08/10/08
LIGHTSCAPES (disseny d’iluminació interactiva)
Col·laboració amb Arquiset i amb el patrocini de Philips. Dirigit per James Clar i
Scott Fitzgerald
L’objectiu del taller era explorar les possibilitats que ofereixen les tecnologies
d’il·luminació més recents en combinació amb la programació informàtica per
desenvolupar nous llenguatges que utilitzen la llum a l’espai urbà de maneres
inèdites. Utilitzar sistemes d’il·luminació per traduir informació en temps real que
pugui ser interpretada pels ciutadans o desenvolupar dispositius de llum que res-
ponguin a l’activitat i el comportament dels usuaris. Aquestes van ser algunes de
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les estratègies que es van fer servir.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/arquifad-1
Wiki del taller: http://arquifad.fuckthemta.org

09/10/08
Inaguració de l’exposició Signs of the City @ Can Basté
Signs of the City – Metropolis Speaking és un projecte de 15 mesos de durada
que explora els signes de la ciutat europea construint un inventari visual de qua-
tre metròpolis representatives mitjançant l’ús de fotografia digital i nous mitjans.
Artistes professionals van treballar amb joves de Berlín, Londres, Sòfia i
Barcelona en la descoberta i exploració del seu barri i en la reflexió sobre la
construcció de signes en la ciutat europea contemporània, amb l’objectiu de
generar una inventiva base de dades en línia: un arxiu interactiu contemporani
d’ús i accés gratuïts.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/signs-city-0
http://www.urbandialogues.de/

19/10/08
Performance del col·lectiu D_forma
Dins del Festival de Tardor Escena Poblenou
Hangar va participar amb el Festival d’Artes Escèniques Escena Poblenou per
oferir a la seu d’Hangar una performance del col.lectiu D_forma. Aquest col·lec-
tiu combina perfectament les arts visuals i la recerca del no-res a través de les
identitas, buscant nous ponts entre els universos imaginats, augmentats i els
imaginats.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/escenapoblenou

24-26/10/08
Taller L’ull cec #2: Introducció a la síntesi sonora amb ordinador
Dirigit per Eduard Aylon
Introducció als elements fonamentals de l’àudio digital, el mostreig i els elements
bàsics del tractament del so. Disseny d’instruments de síntesi digital i la interac-
ció amb els instruments des de la comunicació externa a través de sensors i con-
troladors externs (HDI), ?ns al disseny d’interfícies grà?ques que permeten con-
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trolar els instruments dissenyats.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/ullcec2

03-07/11/08
Corpografies: diàlegs interdisciplinaris al voltant del cos
Amb el grup Cos i Textualitat (UAB)
Seminari de reflexió i debat al voltant del cos des d’una perspectiva interdiscipli-
nària que engloba discursos teòrics, realitats quotidianes i pràctiques artístiques.
Per això, els diferents nuclis temàtics es van desenvolupar mitjançant la conjuga-
ció de presentacions i el visionat de documentals, recitals i la presentació de per-
formance, afavorint així la necessària –i en efecte inevitable– permeabilitat entre
les diferents posicions de reflexió/creació en relació al tema del cos.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/corpografies

07/11/08 - 05/12/08
Et sona Poblenou? i LUSO-PHONIA
Hangar, Can Felipa, Niu BCN, La Fundición, Espai Ubú, Procurarte
Col·laboració entre Hangar, el barri del Poblenou i Procurate (Portugal). Artistes:
Julie Faubert, Bruno Vianna, Tiago Borges, Ivan Franco, Priscila Fernandes.
http://www.luso-phonia.org/
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/et-sona-poblenou-lusophonia-2008-0

14-16/11/08
Taller L’ull cec #3: Taller composicional so i espai
Dirigit per Paulo Raposo
L’art sonor i les intervencions en espais concrets (passejar i escoltar, interven-
cions arquitectòniques, instal·lacions, etc.) han rede?nit la nostra relació amb els
espais públics. El taller volia abordar el concepte d’activitat artística en una loca-
lització especí?ca tot integrant les pràctiques contemporànies de gravació de so
que cobreixen àrees com la performance, els enregistraments de camp, la impro-
visació i la documentació. Entenent l’emplaçament com a focus principal, l’artis-
ta, com a actor i instigador, cal que utilitzi el so com a mitjà per investigar les qua-
litats de l’espai que l’envolta i quin paper hi juga.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/ullcec3

12-18-25/11/08
Col·lecionisme: Cartografies reivindicadores de realitats pròpies
Cicle de taules rodones
A la societat contemporània, els models anteriors de comprensió i experimenta-
ció del món han esdevingut caducs i això ens situa enfront d’una necessitat d’a-
prendre a organitzar-se. El col·leccionista és un individu que transforma l’ús de
l’objecte per donar-li una nova lectura. Un subjecte que a partir de les seves
col·leccions d’objectes construeix la seva idea de món.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/collecionisme-cartografies-reivindi-
cadores-de-realitats-pr%C3%B2pies
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01-05/12/08
Taller L’Un i els altres
Dirigit per Minja Gu i Yun Sabi (Corea del Sud)
Aquest taller tractava de la “mirada”, com observar i ser observat i la reacció o
resposta que això genera, així com de la pròpia consciència de la mirada.
http://hangar.org/drupal/?q=content/taller-lun-i-els-altres

05/12/08
Presentació beques Telenoika 2007
Àlex Posada: Mitosis
Miguel Gozalbo: V13 .
Joaquin - Negativo: Próximos a un espacio artificial
Merche Blasco: Burbujas de coordenadas
Lucca - Husk 00: Qeve
Albert Callejo: Chladni Digital
Santiago Vilanova: Database Leeching
http://www.telenoika.net/

09-13/12/08
Taller As_tide: Estètica i ètica
Amb el projecte europeu As_tide
Un laboratori intensiu de pensament, creació i producció de continguts audiovi-
suals per a una emissió de televisió per Internet sobre la relació entre ètica i estè-
tica.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/astide-0
http://www.astide.eu/

19-21/12/08
Taller l’Ull Cec #4: Taller d’art generatiu dirigit per Roc Jiménez
El taller va introduir els participants a les tècniques generatives, començant per
una anàlisi històrica de les primeres obres de creació artística, així com exemples
que trobem en la pròpia natura, ?ns a entrar en teories de sistemes complexos,
teories de la informació, xarxes, teories de l’evolució, etc.
http://www.hangar.org/drupal/?q=content/ullcec4
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8. Projectes
independents
residents

Formació contínua per a artistes visuals

1. FORMACIÓ CONTÍNUA. MEMòRIA D’ACTIVITATS 2008.

La activitat de Formació Continua al 2008 no va començar fins al mes de juny
per manca de recursos econòmics. A partir d’aques mes es va començar a
treballar en el reinici de l’activitat formativa i en la renovació de la web i del
sistema d’inscripció online, gràcies al finançament de l’EADC ( Programa
d’Activitats) i del Ministerio de Cultura (Dirección General de Acción y
Cooperación Cultural). L’activat formativa durant el 2008, es va iniciar l’octubre i
va consistir, en primer lloc, en l’impartició dels cursos del l’Àrea Jurídica i Fiscal,
és a dir, els cursos: El contracte de l’artista i Gestió Fiscal i Econòmica de la
Pràctica Artística. També, dintre de la mateixa àrea, els seminaris, que suposen
una novetat dintre del programa: Introducció al full de càlcul i El Codi de Bones
Pràctiques Professionals a les Arts Visuals. Aquests cursos i seminaris es van
desenvolupar a Hangar (Centre de producció d’arts visuals).

Paral.lelament, i amb el finançament de la Fundación Arte y Derecho, es va
programar aquest darrer seminari, El Codi de Bones Pràctiques Professionals a
les Arts Visuals, a 7 ciutats catalanes: Mataró, Olot, Granollers, Girona,
Tarragona, Amposta i Vic.
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En els cursos de 2008 s’han format 112 alumnes. El preu de les inscripcions als
cursos va ser de 50€ i de 20 € als socis de l’AAVC. El preu d’inscripció al
seminari Introducció al full de càlcul va ser de 20€, 6€ per als socis de l’AAVC.
En el cas del seminari El Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts
Visuals el preu fou de10€ i fou gratuït per als socis de l’AAVC i per als socis de
les entitats o els alumnes de les escoles que van acollir el seminari arreu de
Catalunya.

2. PROGRAMACIÓ I COMUNICACIÓ DE L’ÀREA JURÍDICA
I FISCAL DEL PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER A
ARTISTES VISUALS.

Cursos programats a Barcelona:

GESTIÓ FISCAL I ECONÒMICA DE LA PRÀCTICA ARTÍSTICA.
7 sessions de 3 hores. Dilluns 3, 10, 17 i 24 i dimarts 5, 12 i 19 de novembre.
De 18 a 21h.
Lloc: Hangar
Curs orientat a dotar els artistes d’una base sòlida i específica que els permeti
gestionar eficaçment l’àmbit fiscal de la seva pràctica professional, així com
conèixer les metodologies bàsiques de gestió de la comptabilitat professional.

EL CONTRACTE DE L’ARTISTA.
5 sessions de 3 hores. Dies 14,15, 20, 21 i 22 d’octubre. De 18 a 21h.
Lloc: Hangar
Curs orientat a conèixer els codis de bones pràctiques i aprofundir en el conei-
xement de les eines de protecció legal dels drets d’autors i de les diferents tipo-
logies de relacions contractuals entre agents professionals del sector.

Seminaris programats Barcelona:

INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL
2 sessions de 3 hores. Dilluns 27 i dimecres 29 d’octubre. De 18 a 21h.
Lloc: Hangar
Seminari introductori a l’us full de càlcul en la realització de pressupostos i de la
gestió de la comptabilitat professional. Els alumnes obtindran nocions bàsiques
del programa excel i d’OpenOffice Spreadsheet (programari lliure). Recomanem
especialment aquest curs a tots aquells interessats en inscriures al curs Gestió
fiscal i econòmica de la pràctica artística.

EL CODI DE BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
A LES ARTS VISUALS.
2 sessions de 3 hores. Dijous 27 i divendres 28 de novembre. De 18 a 21h.
Lloc: Hangar
El seminari esta orientat a conèixer el codi de bones pràctiques i les diferents
tipologies de relacions contractuals entre agents professionals del sector. Una
introducció als principals conceptes i usos de la publicació Codi de Bones
Pràctiques Professionals a les Arts Visuals.
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3. PROGRAMACIÓ DEL SEMINARI EL CODI DE BONES
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A LES ARTS VISUALS A
DIFERENTS CIUTATS DEL TERRITORI.

EL CODI DE BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
A LES ARTS VISUALS.
El seminari esta orientat a conèixer el codi de bones pràctiques i les diferents
tipologies de relacions contractuals entre agents professionals del sector. Una
introducció als principals conceptes i usos de la publicació Codi de Bones
Pràctiques Professionals a les Arts Visuals.

MATARÓ
Lloc:Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró
Horaris: Dijous 25 de setembre de 16,30h a 19.30h
Divendres 25 de setembre de 16h a 19h

OLOT
Lloc: espai ZER01
Horaris: Dijous 2 d’octubre de 16,30h a 19.30h
Divendres 2 d’octubre de 16h a 19h

GRANOLLERS
Lloc: Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Espai d’Arts, sala La Miranda. Granollers.
Horaris: Dijous 16 d’octubre de 16h a 19h
Divendres 17 d’octubre de 16h a 19h

TARRAGONA
Lloc: EADT Escola d’Art i disseny de Tarragona.
Horaris: Dijous 23 d’octubre de 11h a 14h
Divendres 24 d’octubre de 16h a 19h

GIRONA
Lloc: Nau Côclea. Camallera, Girona
Horaris: Divendres 14 de novembre de 16h a 19h
Dissabte 15 de novembre 11h a 14h

AMPOSTA
Lloc: Museu del Montsià.
Horaris: Dijous 11 de desembre de 16,30 a 19,30 hores
Divendres 12 de desembre de 17 a 20 hores

VIC
Lloc : Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Horaris: Dimecres 17 de desembre de 16,30 a 19,30 hores
Dijous 18 de desembre de 16,30 a 19,30 hores

4. DIFUSIÓ DE LA ACTIVITAT

4.1. Renovació de la web i del sistema d’incripció on-line.

Amb antelació a l’impartició dels cursos es va efectuar una renovació total de la
web del projecte. En primer lloc es va ubicar en un nou servidor amb un nou
domini: http://formaciocontinua.aavc.net/. Fins a aquell moment la web estava
allotjada en el servidor d’Hangar i utilitzava un subdomini seu, això era una font
de confusió per als usuaris ja que es confonia amb les activitats d’Hangar.

En segon lloc es va procedir a canviar l’estructura de programació de la pàgina,
creada al 2006. L’estructura fou dissenyada i construïda a partir del sistema
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Texpattern, un gestor de continguts que aporta una serie de importants millores
respecte el sistema anterior, anomenarem les més remarcables:

- Permet a l’equip de coordinació actualitzar fàcilment tota la informació, sense
necessitat de recurrir a un professional tècnic. El resultat és una gestió dels
continguts molt més activa, immediata i econòmica.

- Permet establir un sistema eficaç de gestió i de visualització dels idiomes de les
pàgines.. La web de Formació és bilingüe, donat el perfil internacional i canviant
dels artistes que resideixen a Catalunya

- Més presència en els cercadors. Amb un sistema de incorporació de paraules
clau que facilita la cerca a partir dels continguts de les pàgines i dels articles
publicats.

- Un sistema d’inscripció online adaptat als cursos programats. Quan es
programa un curs i es publica a la web aquest incorpora un formulari d’inscripció
que un cop omplert envia les dades per correu electrònic al equip de gestió.
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4.2. Fulletons i enviaments

Al 2008 vam iniciar una campanya de difusió dels cursos creant un nova línia
gràfica per als fulletons de difusió, on hi figura la informació sobre els continguts
dels cursos i que remet a la web on els interessats poden ampliar la informació
sobre el programa. Es van imprimir 8 fulletons diferents. Un corresponia als
cursos i seminaris programats a Barcelona (Hangar) i els altres set són els
corresponents a cadascuna de les ciutats on es va impartir el seminari El Codi
de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals.

Del fulletó de cursos a Barcelona se’n van imprimir 5.000 unitats, de les quals
3500 va ser enviades via postal, a partir de les bases de dades de tots els socis
de la AAVC, usuaris d’Hangar, antics alumnes de Formació Contínua per a
Artistes Visuals i altres agents del sector. Els 1.500 restants van ser repartits
estratègicament en diferents punts de Barcelona ciutat i província: centres d’art
i museus, centres de producció, escoles d’arts i oficis, universitats amb estudis
relacionats amb l’àmbit de l’art i la creació.



133

En el cas dels fulletons del seminari itinerant El Codi de Bones Pràctiques es va
dissenyar un fulletó diferent per a cada ciutat on es va desenvolupar el seminari,
sempre amb la mateixa coherència gràfica e informativa. Es van imprimir un
nombre variable d’entre 200 i 800 exemplars de cadascun i es va fer una
tramesa postal amb les bases de dades de l’aavc i de diferents entitats culturals
locals. També es van repartir a diferents centres culturals i artístics d’aquestes 7
ciutats.

Per altra banda, la campanya de difusió es va complementar amb una serie de
trameses de e-mail informatius on s’enllaçaven les informacions amb els apartats
de la web que ampliaven aquestes informacions. Els e-mail es van enviar a més
de 3000 adreçes extretes de diferents bases de dades de artistes, mediadors,
centres culturals i artístics.



134

HAMACA 2008

Durant l’any 2008 ha prevalgut l’ampliació i la projecció internacional del
catàleg.

A Gener es va realitzar la primera actualització del catàleg a mà d’un comitè d’ex-
perts format per Laura Baigorri, Chus Martínez, Pedro Jiménez i Gabriel Villota.
Els artistes seleccionats van ser:

Antoni Abad
Actop
José Álvaro Perdices
Iñaki Álvarez
Usue Arrieta & Vicente Vázquez
Ion Arregui
Juan Pablo Ballester
David Bestué & Marc Vives
Jean Castejón Gilabert
Susana Casares
Ramón Churruca
Daniel Chust Peters
Delacrew
Andrés Duque
Lluís Escartín
Mauro Entrialgo
Patricia Esquivias
Alicia Framis
Virgina García
Carles Guerra
Felipe gonzález Gil
Francisco Grau
Iratxe Jaio
Oliver Laxe
Cova Macías
Sra. Polaroiska
Jesus Pueyo
Enrique Radigales
Fundación Rodríguez
Jorge Satorre
Solu (Mia Makela)
Juan Rayos
Jorge Tur
Nuria Vila
Manu Uranga
ZAP Producciones

L’ampliació va venir acompanyada d’una àmplia adquisició per part dels Centres
Culturals d’Espanya a Sao Paolo, Lima, Buenos Aires, Costa Rica, el Paraguai,
Xile, Montevideo i Santo Domingo.
A aquesta li han anat seguint múltiples serveis de lloguer temporal per a cen-
tres com el CGAI, New York University, TVE Metropolis, Lucca Festival, Festi-
val Zemos98, Mostra Internacional Films de Dones, Intermediae, 13 Biennal de
Cinema Español a Annecy, Museu d’Art Contemporani a Bordeaux, Universitat
de Barcelona (IL3), MNCARS, Sonar, Laboral, Instituts Cervantes a Pequín i
Estocolm, CASM, CGAI, Montehermoso, Dia Art NY, Intermediae, Casa Encen-
dida, Caixa Forum, IGOP, Mostra Live Cinema a Brasil, Fira Expotrastiendas a
Buenos Aires, Filmmuseum a Munic, Canal Sur Television, BIACS, Auditori de
Galícia, Programa Kassel Documentary Film and Video Festival, Ambaixada d’Es-
panya a Tel Aviv, etc.
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A més hem servit a diverses biblioteques com les de la Universitat de Cuenca
i de la Universitat d’Istanbul, i a l’arxiu audiovisual de la Diputació de Ponteve-
dra, entre d’altres.

Els anteriors serveis s’han anat intercalant amb nombroses presentacions del catà-
leg en festivals com el Film Festival de Rotterdam (on participarem també en l’ edi-
ció09 a finals d’aquest mes), Stuttgart i Oberhausen, i en centres com a Arsenal
de Berlín. Vam estar presents també al Media Lounge del Loop Festival i vam or-
ganitzar una trobada a les nostres oficines amb les principals distribuïdores de vi-
deoart internacionals EAI, VDB, Lux i Montevideo. També vam participar als
Reencontres Internationales a Madrid.

Durant l’últim trimestre de l’any, Hamaca va presentar el projecte i el catàleg als
diferents Centres Culturals d’Espanya de llatinoamèrica. Vam estar als CCE
del Brasil, Mèxic, Cordoba, Rosario, Buenos Aires i Lima, on a més de presentar
el projecte Hamaca va organitzar uns tallers que el col·lectiu ZEMOS98 va impar-
tir al Laboratorio de Arte Alameda a Mèxic, i que el dueto QQ va impartir al
Centre Cultural Borges de Buenos Aires i al CCE a Lima, coincidint amb la
nostra estada. Ens vam reunir amb diverses institucions i agents en els diferents
països per tal d’establir futurs llaços al llarg d’aquest any. Vam estar a l’Institut
Cervantes i alMuseu de Arte Moderno de Sao Paolo, a l’UNAM a Mèxic, als
Espais Fundació Telefònica a Buenos Aires i a Lima, entre d’altres. I vam co-
nèixer personalment a agents com Fernando Llanos, Jorge Munguia, Sarah Min-
ter, Jose Luis Barrios, equip de la Casa Vecina a Mèxic, Cuathemos Senties,
Rodrigo Alonso, Graciela Taquini, Jorge Laferla, Gustavo Galuppo, Gabriela Gol-
der i Andrés Denegri de Continente Video, l’equip de La Culpable a Lima, entre
tants altres. A Lima a més vam tenir l’ocasió de ser entrevistats per la Ràdio Filar-
monía i pel diari El Comercio (podeu veure l’article publicat aquí). L’interès i la re-
buda per part d’institucions, agents i públic que va assistir a les presentacions i
als tallers van assolir totes les nostres expectatives.

El col·lectiu A-Minima, responsable la publicació especialitzada en media art
www.aminima.net ens ha realitzat una investigació sobre “el mercat del netart” on
entrevisten artistes internacionals i on podrà consultar-se una genealogia entorn
de la compra/venda del net art. La investigació es penjarà a l’apartat “recursos
teòrics“ d’hamacaonline durant el 2009.

Durant aquest 2009 també s’activarà l’itinerància desenvolupada durant l’any 2008
del pack Historias Mínimas realitzat per Montse Badia sent un encàrrec de
l’Institut Cervantes per a que itineri per algunes de les seves seus, fins a ara con-
firmades Estocolm, Rio de Janeiro, Alburquerque, París i Tòquio.
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9. Dades
econòmiques
Director: Ignacio Somovilla

L’any 2008 ha suposat un quantitatiu augment del nostre pressupost general,
xifrat en uns 143.000€. Això s’explica, primer de tot, per la incorporació com a
finançador d’Hangar de l’AECID i també pel considerable augment dels ingres-
sos propis i per la participació d’Hangar com a soci en dos importants projectes
europeus, finançats pel programa Cultura 2007 de la Unió Europea.

Els tradicionals finançadores públics han mantingut les seves aportacions
econòmiques sense gaire canvis significatius.

El capítol d’ingressos propis del centre ha duplicat el seu volum. S’han vist incre-
mentats especialment en la Central de Producció, el lloguer d’espais, el servei
d’edició de vídeo i el del taller d’electrònica, aquest darrer vinculat estretament
amb l’activitat de la Central de Producció, la qual cosa referma encara més la
importància i el sentit d’Hangar com a centre de producció d’arts visuals, amb la
realització de projectes no només de petita escala, sinó produccions molt com-
plexes per a artistes i institucions no únicament radicades a Barcelona o
Catalunya.

Durant el 2008 hem anat millorant l’aplicació comptable introduïda i durant el
2009 s’integrarà el sistema de nòmines amb el nostre sistema de comptabili-
tat analítica, element que permetrà afinar encara més en les nostres previsions
de tresoreria i en l’anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes que desen-
volupem.
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RESUM ECONOMIC 2008

INGRESOS

Subvencions Publiques
Departament Cultura, Generalitat Catalunya 250.000 €
Institut Cultura, Ajuntament Barcelona 154.009 €
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 56.000 €
Cultura 2007 32.669 €
Ministerio de Cultura 12.000 €
Diputació Barcelona 10.000 €
Institut Ramón Llull 2.200 €
Subtotal 516.878 €

Mecenatge
Fundació Banc Sabadell 12.000 €

Ingresos Propios
Alquiler Talleres 18.243 €
Alquiler material 8.472 €
Medialab 2.279 €
Edició Video 25.856 €
Taller Electrónica 7.369 €
Alquiler espacios 13.113 €
Central de Producció 52.631 €
Subtotal 127.963 €

TOTAL 656.841 €

DESPESES

Funcionamiento 54.300 €
Sueldos y despeses tributaries 383.040 €
Comunicació 6.990 €
Comisió de Programas i Patronat 11.500 €
Adquisició de material 22.133 €
Programa de beques i intercambis 56.000 €
Programa d'activitats 82.000 €
Central de Producció 40.878 €

TOTAL 656.841 €
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Fet a Hangar

Índex

Titulo del proyecto: Up and down
Tipo de produción: Instalación
Artistas: Fernando Sánchez Castillo
Fecha: 2008
Lugar: Publicación Tiefenrausch

Titulo del proyecto: Up and down
Tipo de produción: Instalación
Artistas: Fernando Sánchez Castillo
Fecha: 2008
Lugar: Publicación Tiefenrausch

Titulo del proyecto: Las muertes chiquitas
Tipo de produción: Pelicula
Artistas: Mireia Sallarés
Fecha: 2008
Lugar:

Titulo del proyecto: Advanced Realities
Tipo de produción: Performance, teatro
Artistas: Conservas Barcelona
Fecha: 31.01.08
Lugar: Festival transmediale, Berlin

Titulo del proyecto: Realidades anvanzadas
Tipo de produción: Teatro
Artistas: Conservas Barcelona
Fecha: 13.02.08
Lugar: Sala Itaca, Madrid

Titulo del proyecto: Antzerkia Dantza
Tipo de produción: Teatro
Artistas: Conservas Barcelona
Fecha: 16.02.08
Lugar: LA Fundacion, Bilbao

Titulo del proyecto: Obey.humillados y ofendidos
Tipo de produción: Performance
Artistas: Joan Morey
Fecha: 27.02.08
Lugar: CGAC

Titulo del proyecto: 22@update breakfast
Tipo de produción: conferencia
Artistas: Jordi William Carnes, Pedro Soler, Sergi Bueno
Fecha: 28.02.08
Lugar: Auditorio, Barcelona

Titulo del proyecto: The influencers
Tipo de produción: exposicion
Artistas: Alteravazioni Video
Fecha: 28.02. – 01.03.08
Lugar:
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Titulo del proyecto: Culture Workers Workshops
Tipo de produción: Talleres
Artistas:
Fecha: 29.02. – 02.03.08
Lugar: Hangar, Barcelona

Titulo del proyecto: Zona alternativa
Tipo de produción: Festival de teatro, música, danza
Artistas: Rodrigo García, Olga Mesa, Sonia Gómez ,

Juan Navarro y otros
Fecha: 03.03.08
Lugar: Barcelona

Titulo del proyecto: 1:1
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Ruben Santiago
Fecha: 07.03 – 19.04.08
Lugar: DF_Arte Contemporanea

Titulo del proyecto: Alquimia
Tipo de produción: Expocición
Artistas: Ana Alvarez-Errecalde
Fecha: 07.03 – 31.03.08
Lugar: Centre Civic Drassanes, Barcelona

Titulo del proyecto: Advanced Realities
Tipo de produción: Performance, teatro
Artistas: Conservas Barcelona
Fecha: 12.03.-13.03.08
Lugar: Teatro, Barcelona

Titulo del proyecto: BCN producció
Tipo de produción: Presentción
Artistas: Carlos Albalá & Ignasi López, Efrén Álvarez,

Ana Garcia-Pineda, Rubén Grilo, Job Ramos
Fecha: 19.03. – 04.05.08
Lugar: La capella, Barcelona

Titulo del proyecto: Máquinas y Maquinaciones
Tipo de produción: Publicación de BCN producció’08
Artistas: Ana Garcia-Pineda
Fecha: 03.08
Lugar:

Titulo del proyecto: Nostalgia Periurbana
Tipo de produción: Exposición/publicación
Artistas: Ignasi López y Carlos Albalá
Fecha: 2008
Lugar: Publicación de BCN producció’08

Titulo del proyecto: Topaketa
Tipo de produción: Conferencia y debates
Artistas: Varias
Fecha: 29.03.08
Lugar: Centre Civic Vcan Felipa, Barcelona

Titulo del proyecto: Advanced Realities
Tipo de produción: Taller de documental creatiu
Artistas: Belkis Vega
Fecha: 03.08
Lugar:
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Titulo del proyecto: ARC08, La Caverna
Tipo de produción: Instelacion
Artistas: Betsué, Vives
Fecha: 03.08
Lugar: Galeria Estrany de la Mota

Titulo del proyecto: BCN EYE TRIP
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Francesc Ruiz
Fecha: 25.04.08-27.06.08
Lugar: Galeria Estrany de la mota

Titulo del proyecto: But if not
Tipo de produción: Presentaión
Artistas: Varias
Fecha: 11.04.-14.04.08
Lugar: Teatro, Barcelona

Titulo del proyecto: Herramientas libres para creadores
Tipo de produción: Talleres profesionales
Artistas: Martin Kaltenbrunner, Alex Posada
Fecha: 21.04. – 25.04.08
Lugar: Unidad Didáctica, Barcelona

Titulo del proyecto: Loop
Tipo de produción: Festival
Artistas: Apatches
Fecha: 15.05.-13.03.08
Lugar: Centro Civic, Barcelona

Titulo del proyecto: Horizon TV
Tipo de produción: Televisio alternativa
Artistas: Varias
Fecha: 25.05-29-06-08
Lugar: Capella de l`Antic Hospital de la Santa Creu

Titulo del proyecto: Jois Prestadas
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Miquuel Garcia
Fecha: 30.05 – 28.06.08
Lugar: Argenteria 66, Barcelona

Titulo del proyecto: Feira de Artes Perfomativas
Tipo de produción: Exposición colectiva
Artistas: Luso-Phonia
Fecha: 02.06.-05-06
Lugar: Tavira

Titulo del proyecto: Unidee 2008
Tipo de produción: enquentros, discusiónes, presentaciónes
Artistas: Carme Romero
Fecha: 16.6. – 16.10.08
Lugar: Cittadellarte Biella, Italy

Titulo del proyecto: Arbol de Diana
Tipo de produción: Theatro
Artistas: Alicia Framis
Fecha: 03.+10.+24.30.06.08
Lugar: Hangar, Barcelona
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Titulo del proyecto: Museología del horror
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Amanda Delgado, Maria Salguera, Pau de Nut,

Roció Franco, Maddalena Fragnito,
Javie Pérez-Emiliano Pastor

Fecha: 04.06.08
Lugar: Centre dÁrtSanta Mónica, Barcelona

Titulo del proyecto: DA CAPO
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Francesc Torres
Fecha: 06.06.08 – 28.09.08
Lugar: MACBA

Titulo del proyecto: 24 horas
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Varias
Fecha: 06. – 07.06.08
Lugar: Centre dÁrtSanta Mónica, Barcelona

Titulo del proyecto: Art, innovació I empresa
Tipo de produción: Seminari, taller
Artistas: Disonancias
Fecha: 25. + 26. + 27.06.08
Lugar: Centre dÁrtSanta Mónica, Barcelona

Titulo del proyecto: Momu & no es
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Eva Noguera, Lucía Moreno, Jordi Ribes
Fecha: 27.06. – 15.09.08
Lugar: Caixaforum, Barcelona

Titulo del proyecto: A Possibilidade do Outro
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Julie Faubert, Pedro Soler, Xavi Manzanares
Fecha: 03.+04.+05.07.08
Lugar: Clube de Tavira, Barcelona

Titulo del proyecto: Acte 8, Uncover
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Nuria Canal
Fecha: 19.07. – 13.09.08
Lugar: Nivell Zero, Barcelona

Titulo del proyecto: Generatech
Tipo de produción: Investigación, acción
Artistas: Nuria Canal
Fecha: 18.+19.07.08
Lugar: Hangar, Barcelona

Titulo del proyecto: SummerLAB
Tipo de produción: Tallers, performances, encountros de creadores

audiovisuals con herramientas libres
Artistas: Varias
Fecha: 05. - 09.07.08
Lugar: Unidad didáctica, Laboral, Gijón

Titulo del proyecto: Culture clash
Tipo de produción: Exposición
Artistas: TVBOY
Fecha: 08.08
Lugar: we love asbaek, Kobenhavn
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Titulo del proyecto: Fama de Warhol
Tipo de produción: Casting
Artistas: Fran Blanes
Fecha: 19.+20.+21.09.08
Lugar: Pasaje Klein

Titulo del proyecto: Top 2008
Tipo de produción: Puertas abiertas
Artistas: Varias
Fecha: 19.+20.+21.09.08
Lugar: Varias, Poble Nou, Barcelona

Titulo del proyecto: Duende presents
Tipo de produción: Presentación
Artistas: Alex Reynolds
Fecha: 21.09.08
Lugar: Café del Duende, Barcelona

Titulo del proyecto: Taller d´improvisació lluire
Tipo de produción: Introduccioón a les tecniquas de producción sonar
Artistas: Alfredo Costa-Monteiro
Fecha: 26.+27.+28.09.08
Lugar: Hangar, Barcelona

Titulo del proyecto: Luso-Phonia
Tipo de produción: Concierto
Artistas: Os N´Gapas, Richaz&Keke
Fecha: 19.09. - 05.12.08
Lugar: Vic, Barcelona

Titulo del proyecto: Interferencia sur 08
Tipo de produción: Arte en espacios publicas
Artistas: Varias
Fecha: 25. - 28.09.08
Lugar: Granada

Titulo del proyecto: Obsessions
Tipo de produción: Examples de redundáncia I persisténcia íclica
Artistas: Ana Garcia-Pineda
Fecha: 02.10. - 12.10.08
Lugar: L´Aparador, Museo Abelló

Titulo del proyecto: Lightscapes
Tipo de produción: Taller de diseño de la iluminación interactiva
Artistas: James Clar y Scott Fitzgerald
Fecha: 10.08
Lugar: Hangar, barcelona

Titulo del proyecto: Projectes deslocalitzats 2008
Tipo de produción: Presentación
Artistas: Isabel Andreu, LolaLasurt, Oriol Vilanova
Fecha: 02.10. – 28.11.08
Lugar: Sala dArt de la Secretaria de joventut, Barcelona

Titulo del proyecto: Els vint-iquatre graons
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Juan López
Fecha: 03.10. – 16.11.08
Lugar: Fundació Miro, Barcelona
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Titulo del proyecto: Dancing Salon
Tipo de produción: Exposición, performance
Artistas: Corina, Mis, Gemma, Teresa, Paco
Fecha: 04.10. – 11.10.08
Lugar: Espai E Art, Barcelona

Titulo del proyecto: Open Studio
Tipo de produción: Presentación
Artistas: Varias
Fecha: 05.10. – 31.12.08
Lugar: Cittadellarte Biella, Italy

Titulo del proyecto: City walk
Tipo de produción: Conferenciá
Artistas: Varias
Fecha: 05. – 06.10.08
Lugar: Festival center Steirische Herbst

Titulo del proyecto: NextKunst, Partners
Tipo de produción: Lecture
Artistas: Varios
Fecha: 09.10.08
Lugar: H.E.I.M.A.T.

Titulo del proyecto: Convocatoria de projectes d’arts visuals
Art JOVE 2008

Tipo de produción: Convocatoria artística
Artistas: -
Fecha: 10.08
Lugar: Sala d’Art de la Secretaria de Joventut

Titulo del proyecto: Escena Poble Nou
Tipo de produción: Presentaciones, performances
Artistas: Varios
Fecha: 16. – 19.10.08
Lugar: Poble Nou

Titulo del proyecto: Festa del programari lliure ‘08
Tipo de produción: Talleres, presentaciones, performances
Artistas: Varios
Fecha: 18.10.08
Lugar: Centre Civic Eudald Graells, Ripoll

Titulo del proyecto: Dancing Salon
Tipo de produción: Video e instalación
Artistas: Ayumi Matsuzakay Alba Navas
Fecha: 10.08
Lugar: Espai E art

Titulo del proyecto: LA confirmación
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Bestué-Vives
Fecha: 24.10.08
Lugar: CASM

Titulo del proyecto: Corpografies
Tipo de produción: Conferencias
Artistas: Varios
Fecha: 04. – 07.11.08
Lugar: Hangar



145

Titulo del proyecto: Inside22
Tipo de produción: Presentaciones, performances
Artistas: Varios
Fecha: 06 – 08.11.08
Lugar: Poble Nou

Titulo del proyecto: Luso-phonia
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Varios
Fecha: 07.11.08 – 03.12.08
Lugar: Poble Nou

Titulo del proyecto: STUDIO402
Tipo de produción: Exposición
Artistas: Yaiza NIcolas
Fecha: 07.11.08
Lugar: Samsie Space

Titulo del proyecto: HackTheDj!
Tipo de produción: Presentación
Artistas: Xavi Manzanares
Fecha: 21.11.08
Lugar: La fundició

Titulo del proyecto: Dies Laborables
Tipo de produción: Mesas redondas
Artistas: Varios
Fecha: 25-26.11.08
Lugar: Espai E art
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Recull de premsa

Publicación: Visualizing data / O’´REILLY
Fecha: 2008
Sección:

Publicación: BLOG unlikely
Fecha: 2008
Sección:

Publicación: Viaggiatori d’occidente
Fecha: 2008
Sección:

Publicación: EL Pais
Fecha: 27.02.08
Sección: Tendencias

Publicación: La Vanguardia
Fecha: 29.02.08
Sección: Cultura

Publicación: EL Pais
Fecha: 03.03.08
Sección: Cultura

Publicación: La Vanguardia
Fecha: 09.04.08
Sección: Tendencias

Publicación: EXIT
Fecha: 06.06.08
Sección: ARTE

Publicación: Calle 20
Fecha: 07/08-08
Sección: Arte

Publicación: IN.CULTURA
Fecha: 08/09-08
Sección: art contemporani

Publicación: La Nueva España
Fecha: 07.08.08
Sección: ESPECTÁCULOS, TV Y COMUNICACIÓN

Publicación: La voz de Asturias
Fecha: 07.08.08
Sección: Tema del día

Publicación: EL PAÍS
Fecha: 10.09.08
Sección: CATALUÑA
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Publicación: POINT.BCN
Fecha: 10.08
Sección: Activitats

Publicación: La Vanguardia
Fecha: 17.10.08
Sección: Cultura

Publicación: EL MERCURIO
Fecha: 29.11.08
Sección: VIDA.CIENCIA.TECNOLOGÍA

Publicación: La Vanguardia
Fecha: 03.12.08
Sección: Cultura/s
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Hangar
News_gener 2008

Al mes de gener a Hangar no hi ha rebaixes. Als tallers l'activitat està, com sem-
pre, a alt nivell. S'estan forjant moltes coses, hi ha molts processos en marxa i
sobretot hi ha recerca incessant de finançament per a les produccions dels artis-
tes residents.

Artistes residents

Núria Canal
La línia de treball actual de Núria Canal té el títol genèric Short Stories About
Meetings i està centrada en els afectes, les relacions interpersonals i la comuni-
cació.
Durant el mes de gener treballarà en dos projectes. El primer consisteix en una
màquina expenedora de números de telèfon procedents de la seva agenda par-
ticular.
Aquests números són dins d'unes boles que qualsevol pot agafar, i trucar (o no)
a aquest número de telèfon. El que succeeixi després ja forma part d'un conjunt
de possibilitats. Pot donar lloc a trobades, comunicacions o històries que són
provocats per ella però que es desenvolupen d'una forma atzarosa. Està treba-
llant en la gràfica de la màquina i aconseguint els permisos dels titulars dels
números de telèfon.
També està bolcada en la producció d'un vídeo en el qual entrevistarà a fans de
cantants melòdics, centrant-se en les seves emocions associades a la percepció
de la música i les conseqüències que té en la seva vida. Finalment, sostraient
l'objecte d'idolatria, s'acaba parlant sobre el desig sense objecte. El rodatge, que
començarà a l'abril, requereix per la seva complexitat tècnica d'una preproducció
molt ben planificada, tenint en compte a més que és la primera vegada que l'ar-
tista treballa amb un equip, ja que fins ara havia fet sempre els vídeos de mane-
ra individual. Quant al finançament, a més de buscar-lo en fonts privades, s'ha
presentat a les ajudes a la creació visual de la Fundación Arte y Derecho i a les
beques de creació del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.
www.arteyderecho.org
www.centrohuarte.es

Colectivo D_forma
A mig camí entre videojoc i atracció de fira, el col·lectiu està desenvolupant un
entorn virtual basat en les pors populars. Jugant amb la idea de paisatge/passat-
ge del terror, consisteix en un cotx d'atraccions de passatge del terror, amb una
pantalla per la qual es pot navegar a través d'un paisatge terrorífic, i interactuar
amb una sèrie de pors recreades en vídeo que seran pors reals, a partir d’una



sèrie d'entrevistes. La idea final és formar una espècie de cartografia social de la
por, com un documental antropològic convertit en una ficció de videojoc. El pro-
gramari està creat, però en aquest moment de la producció el que necessiten és
els diners per a la fase d'entrevistes, i per a crear el maquinari (el cotxe), l'adap-
tació del programa, etc.
Per això han sol·licitant una sèrie d'ajudes, de moment sense èxit, i esperen la
resolució de les beques Iniciarte, de la Junta d’Andalusia, mentre busquen altres
fonts de finançament.
Quant a altres notícies dels membres del col·lectiu, el dia 10 de gener s'emetrà
el vídeo Paraoffelias de Beatriz Sánchez al programa Territoris de TV3. També
presenten la performance Cargando de Apatches (Raquel Labrador i Noemí
Laviana) a finals de mes al Niu, un espai del Poblenou dedicat a la producció i
difusió de creació audiovisual, art digital i música electrònica independent.
Consulteu la data de la performance al web de Niu .
www.niubcn.com
www.deforma.net

Joan Saló
Fins a principis de febrer es pot visitar la Sala d'Art Jove de la Generalitat, on
Joan Saló exposa Escultura en moviment, el seu projecte deslocalitzat sobre el
conjunt escultòric de l’AP7. El seu projecte consistia en una investigació sobre
aquest grup d'escultures i es va formalitzar en una visita guiada per l'autopista,
en la qual es donaven les claus d'aquest conjunt d'escultura pública, realitzat mit-
jançant concurs en els anys 70, en el context d'efervescència econòmica d'un
país en plena transició.
Aquesta investigació i la visita guiada queden resoltes en un espai de consulta
amb informació i una videoprojecció.
Escultura de la AP7 El projecte en el qual Joan Saló treballarà més intensament
durant el mes de gener és el seu web, enginyosament anomenada Cuatro perras,
en la qual ha començat a col·laborar Daniel Jacoby.
Aquest web és un espai on compartir i sistematitzar tota aquesta informació que
ajuda els artistes a portar a terme el seu treball, és a dir, les convocatòries de
beques, ajudes a la producció i subvencions. Aquests diners que són la clau de
la supervivència de molts artistes i sense els quals resultaria molt difícil parlar de
producció artística contemporània.
http://cuatroperras.blogspot.com
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut

Escultura de la AP7

Miquel García
El dimecres 30 de gener participa al CCCB en el programa d’OVNI 2008,
Exodus, los márgenes del imperio amb el vídeo documental Antonio. El protago-
nista és un senyor de 70 anys que viu al Raval de Barcelona, un barri en ple pro-
cés de gentrificació, gràcies al qual probablement aviat es quedi sense casa.
Antonio lluita cada dia per dignificar el seu entorn i ajudar qui ho necessita, repar-
tint el menjar que li donen, recollint ferralla i objectes que es poden arreglar, o
netejant el racó enfront del seu local que és un niu de rates deixat de la mà muni-
cipal. Antonio, Artistas de la supervivencia, 2003
El vídeo Antonio pertany al projecte Artistes de la supervivència, en el qual
Miquel García cerca diversos testimoniatges de dignitat vital en entorns d'exclu-
sió social i marginalitat.



D'altra banda Escolta'm encara està present durant tot el mes en l'exposició de
projectes deslocalitzats de la Sala d'Art Jove de la Generalitat. Es tracta d'una
proposta que utilitza l'art com a estratègia de comunicació per tractar de sensi-
bilitzar la societat oïdora sobre les sensacions i necessitats del col·lectiu de per-
sones sordes. Escolta'm és un treball que duu desenvolupant des de fa una mica
més d'un any en col·laboració amb la ACAPPS (Associació Catalana per a la
Promoció de Persones Sordes).
www.desorg.org
www.acapps.org

Antonio, Artistas de la supervivencia, 2003

Tjasa Kancler
En el Palau Moja de Barcelona es pot veure part de la seva sèrie 50 retrats i el
vídeo Trànsit circular, dintre de la XV Biennal d'Art Contemporani Català, que
finalitza aquí la seva itinerància de dos anys per diverses localitats catalanes. Al
vídeo Trànsit circular es reconstrueixen seqüències quotidianes per fer-les
estranyes, i es crea així una metàfora sobre la representació de l'anonimat i la
rutina.
Pel que fa al seu projecte Paradigma, en aquest moment es troba treballant en
la definició de continguts i en la programació del web. Paradigma està basat en
el conflicte geopolític actual entre orient i occident, i tracta Tránsito circular,
2005, vídeoproyección de qüestionar el paper que tenen els mitjans de comuni-
cació com a font principal de coneixement d'aquest conflicte. Es proposa des-
vetllar les estructures de poder i control de l'espai informatiu, i els continguts que
ens ofereixen com a veritat mediatitzada per l'actual ordre mundial.
Tjasa Kancler se centra en la planificació de l'escut antimíssils a l’Europa de l'Est
i en la política de pressió sobre el pla nuclear d'Iran. El projecte es vehicularà a
través d'un suplement, una col·lecció de periòdics nacionals i internacionals, i
sobretot a través del web www.apendix.org, que contindrà notícies, textos i
material audiovisual sobre l'escut antimíssils de Jince (prop de Praga) i sobre la
situació a Iran, tan similar a la de l'Iraq pre-guerra. En aquesta etapa de recopi-
lació de contingut, Tjasa Kancler sol·licita la participació de totes aquelles per-
sones que vulguin col·laborar amb el projecte, enviant notícies, textos o material
audiovisual sobre la política nuclear d'Iran o la planificació antimíssils d'Europa
de l'Est, així com dades històriques o referències creuades sobre la guerra freda
i la carrera armamentística d'Estats Units i Europa. Qualsevol aportació o consul-
ta es pot fer a través del correu electrònic: tkancler@gmail.com

Tránsito circular, 2005, vídeoproyección



TV Boy
A la galeria Spazioinmostra de Milà tindrà una exposició amb el títol Love will tear
us apart, durant la segona quinzena de gener. El protagonista de la mostra és TV
Boy, un nano capgrosso i innocent que transita com pot per un món ple d'hos-
tilitats. TV Boy és un personatge que va néixer del grafitti i és l'alter ego de
Salvatore Benintende. El seu personatge i els seus dibuixos reben influències
del còmic, l'art i la cultura pop, Yoshimoto Nara, el cinema de terror de sèrie B i
l'skate, entre altres.
Reconeix el seu treball dins del surrealisme pop, i ho exposa sense distinció a
galeries, al carrer, a fàbriques abandonades o estampat en roba i objectes, amb
la intenció que arribi a la gent, i exercitant al màxim la capacitat de comunicació
del seu personatge.

En la Dorothy Circus Gallery de Roma i fins a finals de febrer
participarà en l'exposició col·lectiva City Slang, The Street
Comes to the Gallery.
TV Boy ha dissenyat una tassa per a Nescafé els beneficis
de la qual seran donats a l'organització humanitària Nuestros
Pequeños Hermanos, per finançar l'escolarització de 700
nens del carrer a Haití, un dels països més pobres del món.
Es pot comprar a través del web de l'organització.
www.spazioinmostra.it

TV Boy www.nphitalia.org

Ana Garcia-Pineda
Ana forma part del col·lectiu de comissariat Damas i inauguren el dia 11 de
gener a l’espai Abisal de Bilbao Copyzine. Es tracta d'un projecte-fanzine foto-
copiat, el primer número del qual surt ara a Bilbao, i es realitzaran els números
posteriors a les diferents ciutats per on itinere. Cada fanzine està compost d'una
part amb textos, cites i referències teòriques que es mantindrà a cada número, i
una segona part amb treballs gràfics de 25 artistes de cadascuna de les ciutats
on vagi. A l’espai Abisal es podrà trobar aquest primer exemplar de Copyzine i
una fotocopiadora, i cada visitant es podrà emportar el seu propi exemplar foto-
copiat.
La segona seu de Copyzine serà una sorpresa, i en això està treballant el col·lec-
tiu Damas.
www.espacioabisal.org



Els que se'n van

Sebastián Romo
Sebastián està acabant, ja des de Mèxic, l'escultura que exposarà dins de la sec-
ció Solo Projects, amb la galeria Hilario Galguera a ARCO'08. Es tracta de
Death at/in Blossom, una composició de peces que formen les parts d'un avió
realitzades en pissarra. Es tracta d'un vanitas barroc que conté tots els seus ele-
ments clàssics, com ara el rellotge, la copa, les flors o la calavera, i que formen
un tempus fugit contemporani, revisat des de codis actuals.
Sebastián Romo espera per a aquest any l'edició d'una publicació que recollirà
l'experiència de la trobada multidisciplinària Transacciones filosóficas, organitza-
da per l'Uqbar Foundation.
Presentava un estudi de xarxa de túnels de metro que contindrien a les seves
rajoles, com una mena d'enciclopèdia visual, tot el coneixement de la humanitat.
Death at/in Blossom
www.uqbarfoundation.org
www.galeriahilariogalguera.com

Death at/in Blossom

Joan Morey
Encara que s'ha acabat la seva residència a Hangar no se n'anirà del barri, ja que
ha trobat un local a Poblenou, al qual es trasllada a primers de gener.
Participa en l'exposició Intensidades, inconformismo, incorrección y rebelión
entre arte y escena musical, al Centre d'Art Torre Muntadas, del Prat de
Llobregat, visitable fins al 27 de gener.
Durant aquest mes encara es pot veure al Hall del Centre d'Art Santa Mònica,
un espai de consulta realitzat per Joan Morey en col·laboració amb Ricardo
Fumaral.
A més, Joan Morey està començant a perfilar la seva participació al Proxecto
Edición, iniciativa del CGAC, MARCO i Fundació Luis Seoane, que explora l'e-
dició com a suport, format i vehicle d'expressió i experimentació artística.
I el febrer, a ARCO, anirà amb la Galeria Horrach Moya al programa Performing
ARCO, nova secció de la fira dedicada a galeries que treballen amb artistes de
performance.
www.elmalejemplo.com
www.proxecto-edicion.net



Col·lectius amb seu a Hangar

Hamaca
Tancada la convocatòria Hamaca 07/08, durant el mes de gener es reunirà el
comitè d'experts que decidiran quins vídeos passaran a formar part del catàleg
d'Hamaca, la distribuïdora espanyola de vídeo i media art. El comitè està format
per Laura Baigorri, Chus Martínez, Pedro Jiménez i Gabriel Villota.
El febrer sabrem la llista d'artistes i obres que han estat seleccionats.
http://hamacaonline.net

Aquest mes a Hangar:

Intercanvis internacionals
Hangar té un programa d'intercanvis i residències internacionals que tenen com
a objectiu oferir a l'artista la confrontació i el debat amb contextos culturals i
socials aliens als seus propis per madurar, regenerar-se i enriquir el seu treball.
Totes les convocatòries estan obertes a artistes residents a Espanya i tenen
diversos terminis d'inscripció. Per consultar condicions, visiteu el web d'Hangar
(apartat beques).

Tallers
Taller de portes obertes del projecte Casastristes.org, del 2 al 5 de gener, inicia-
tiva del col·lectiu Derivart. El taller té com a objectiu proporcionar una visió àmplia
i general de la problemàtica de l'habitatge, per crear una base de dades pública
i fiable de les cases buides existents a Espanya i proposar alternatives a les polí-
tiques d'habitatge.
Taller de mash-up, impartit pel col·lectiu Pimpampum, del 16 al 18 de gener.
El taller parteix del desenvolupament de mash-ups amb un plantejament artístic.
Un mash-up és una aplicació web que utilitza serveis d'informació oberta com
Flickr, Youtube, Amazon o blocs en general, entre altres, i recombina aquesta
informació per generar noves aplicacions.

Pilar Cruz



Hangar
News_febrer 2008

Hangar a ARCO

Doncs sí, encara que no tingui estand propi, Hangar serà present a la fira amb
produccions d'artistes residents i exresidents i amb produccions d'artistes no
residents però produïdes al centre.
Dins del programa Performing Arco que acaba de sortir es presentarà una per-
formance de Joan Morey anomenada Pour en finir avec le jugement de Dieu,
produïda i presentada per la galeria Horrach Moya. Hi serà el divendres 15 de
febrer.
Dins del programa Solo Projects, hi serà Sebastián Romo amb el seu Death at/in
Blossom, projecte produït a Hangar i a Mèxic, presentat per la galeria Hilario
Galguera.
Hi serà també Antonio Ortega amb la galeria Elisabeth & Klaus Thoman, portant
un llenç de gransdimensions fet a Hangar, en la qual apareix Yola Berrocal com
La maja desnuda, obra que pertany al projecte Fe y Entusiasmo que promou el
concepte de popularitat com a estratègia de visibilitat.
També dins de Solo Projects la galeria Estrany de la Mota porta Marc Vives &
David Bestué, els quals han produït a Hangar un diorama amb vistes al centre de
la terra que és ni més ni menys que la segona habitació d'Acciones en el
Universo.
Dels artistes actualment residents a Hangar anirà a ARCO Jordi Ribes amb la
galeria Senda i Raquel Labrador, Beatriz Sánchez i Antonio R. Montesinos de
D_Forma, que presentan el seu treball en el llibre Arte en Andalucía para el S.
XXI.
A més a més, cal dir que Hangar estarà present en altres llocs de la fira: n’hi ha
prou de fer atenció als crèdits d’obres en els diferents estands i veureu que el
logotip d’Hangar apareix en més d’un...



Artistes residents

Col·lectiu D_Forma
El 28 d'aquest mes presenten a Madrid Émul@ dins de l'exposició Aptitud para
las armas a la Sala Amadís, de l’Instituto de la Juventud.
L'exposició no és una col·lectiva comissariada com de costum, sinó un projecte
ideat i coordinat per un grup d'artistes (entre els quals es trobava Antonio Ruiz)
que van ser seleccionats per participar en les Estancias Injuve para la Creación
Joven 2008, celebrades a Mollina, Màlaga.
A partir d'aquí sorgeixen una sèrie de processos que reflexionen sobre l'ingeni i
la creativitat popular, des de tàctiques de resistència per ocupar l'espai públic,
l'ús del llenguatge com a eina per reconstruir el món, fins a la inventiva que es
dóna en l'entorn social domèstic.
Un catàleg final oferirà diversos itineraris sobre aquest mapa de continguts, la
majoria d'ells articulats per treballs processuals que s'aniran documentant en una
sèrie de fanzines que es publicaran periòdicament.
Dins d'aquest marc, Émul@ ofereix un retrat en vídeo d'un personatge que anirà
definint els seus estats d'ànim mitjançant frases inconnexes i surrealistes. Això es
deu a l’aleatorietat de les seves fonts, ja que aquestes definicions seran preses
de blogs reals mitjançant l'agregació de continguts per RSS, convertint-se així
en una representació de les identitats, de vegades reals i de vegades emulades,
que es construeixen els usuaris de la blogosfera.
D'altra banda, a Beatriz Sánchez li han donat la beca Iniciarte de la Junta de
Andalucía per fer el projecte Coro para 50 cabezas.
Raquel Labrador i Noemí Laviana, que formen Apatches, estan iniciant Medusa,
un treball que unirà dansa, performance i vídeo. Com que el procés és tan impor-
tant com el resultat, documentaran tot el procés des de la preparació de la seva
primera posada en escena, que serà a Berlín els dies 17 i 18 de febrer.
Es presenta a Nova Delhi el DVD_Forma, del 15 al 17 d'aquest mes, dins del fes-
tival de videoart Global Art-Video del CeC&CaC (Carnaval of e-Creativity & chan-
ge-Agents Conclave) que arriba a la tercera edició. El DVD_Forma compila tre-
balls dels membres del col·lectiu i alguns convidats.
www.apatches.net
www.theaea.org/cec_cac/
www.lasalanaranja.com/cc/
www.dforma.net

Miquel García
Aquest mes té tres projectes en marxa:
1 euro, que consisteix en una acció micropolítica d'alteració sobre els sistemes
econòmics dels bancs. Cada dia va al seu banc i ingressa un cèntim. Es legal i
es pot fer. Però comporta una inversió de temps propi i aliè, una despesa en
paper i en altres conceptes, que fa replantejarse el valor del cèntim com a unitat
mínima del nostre sistema monetari i reflexiona sobre la situació econòmica.
Joies prestades, una proposta de joieria contemporània que parteix de la partici-
pació i investiga sobre com perceps la joia, el fetitxisme i el valor que li atorguem
als objectes pel que representen. Establirà un vincle amb/entre persones desco-
negudes, pel fet comú d’haver perdut una joia. Miquel realitzarà una interpretació
personal d'aquesta joia perduda a partir d'un qüestionari per esbrinar el que sig-
nificava per al seu antic propietari. Així passaran de joies perdudes a convertir-
se en joies prestades en la materialitat d'un objecte reinterpretat per Miquel. Si
has perdut una joia i vols participar en el projecte escriu a miquelnou@gmail.com
No tenir diners, o tenir-ne pocs, produeix en la majoria de la gent una sensació
d'exclusió de les suposades bondats de què gaudeixen els rics, si bé la majoria
d'aquestes bondats s'han dissenyat amb aquest fi excloent. L'accés fàcil i ràpid
a una gran quantitat de diners és un somni que per a la gran majoria de votants
es pot aconseguir amb el joc, que al cap i a la fi és la il·lusió de cada dia. La
il·lusió de la probabilitat ens recorda que som ben poc immunes a encegar-nos
amb aquesta remota possibilitat. De manera que Miquel imprimirà 2.581 cartells,
tots diferents, amb totes les combinacions possibles de la loteria primitiva, que
fan un total de 13.983.816 combinacions. Aquest projecte té un pla de finança-



ment col·lectiu: a canvi d'una petita quantitat s'obté un cartell amb 5.419 combi-
nacions de la primitiva que només tindràs tu. Per jugar cal enviar un email dema-
nant més info a miquelnou@gmail.com

Jordi Ribes
A banda d'ARCO, Jordi serà a partir del 22 de febrer al Centre d'Art Santa
Mònica, amb el Hall i el pòster. El Hall és un espai del CASM que neix amb la
intenció de servir de frontissa o pont entre el centre i el carrer, un espai d'acolli-
da que convida al públic a entrar, llegir i descansar: Per això encarreguen a dife-
rents artistes la concepció d'aquest entorn amable que trenqui amb la idea de
solemnitat de la institució. Jordi Ribes i Glòria Giménez s'encarregaran d'aquest
espai, que inauguraran el 22 de febrer. Glòria crearà un espai lúdic per a totes
les edats i Jordi un mural que ocuparà les 3 parets de l'espai.
A més a més, Jordi realitzarà el Pòster#7 del CASM. Per a cada inauguració, el
centre convida un artista o col·lectiu a realitzar un pòster, del qual es realitza una
tirada de 2.000 exemplars de distribució gratuïta.
Ambdues intervencions, pòster i mural, reben el títol Cuando el destino nos
alcance, citant una pel·lícula d'apocalipsi-ficció de l'any 1973, protagonitzada
per Charlton Heston i dirigida per Richard Fleischer. Això ja ens dóna pistes
sobre el tema del conjunt, cites de pel·lícules de ciència-ficció dels anys 70, una
dècada a la qual Jordi és molt afí, protagonitzades pels seus personatges Momu
i No Es i els homes barba.
Aquest seria el tercer pòster de Jordi distribuït al CASM. Els dos anteriors van
ser realitzats per a les Nit CASM – Hangar Obert, el 2006 i el 2007. El primer
era El póster de los hombres barba i el segon era El mundo perdido.
www.centredartsantamonica.net

Barbarella

TVBOY
Ja ha sortit el primer llibre de TvBoy, Start a Revolution Without Weapons, publi-
cat per l'editorial Drago, especialitzada en street art i art i fotografia contempo-
ranis. Al llibre, TvBoy realitza una irònica aproximació a Warhol, en una línia stre-
et pop, inspirada per dibuixos animats, còmic i televisió.
Acaba de llançar amb Inoxcrom una col·lecció de bolígrafs i material escolar, dis-
ponible ja a Espanya. Amb l'exposició individual que acaba de clausurar a
Spazioinmostra de Milà ha obtingut un gran èxit de premsa, entrevista a MTV
inclosa.
Fins al 22 de gener es pot visitar a Roma a la Dorothy Circus Gallery la col·lec-
tiva City Slang, en la qual participa TvBoy amb una selecció de dibuixos i pintu-
res, protagonitzades pel ninot del cap gran. Doog Noodle Soup Per celebrar el
llançament de la revista Look de Book, guia creativa d'art contemporani, els seus
editors han organitzat una exposició col·lectiva amb alguns dels artistes publi-
cats en el seu primer número, entre els quals es troba TvBoy. Es pot veure a
Miscelänea fins al 10 de febrer.
www.inoxcrom.com
www.dorothycircusgallery.com
www.dragolab.it
www.miscelanea.info



Ana García Pineda
Tot el mes de febrer estarà al taller treballant en el seu projecte seleccionat per
BCN Producció. És la segona edició d'aquesta convocatòria pensada per donar
suport a la producció de joves artistes de Barcelona. Després d'una convocatò-
ria, la comissió formada pels professionals Amanda Cuesta, Martí Manen i Eloy
Fernández-Porta van escollir 5 artistes entre els quals es troba Ana per desen-
volupar una producció. A banda del suport econòmic, també comptarà amb un
seguiment del procés de producció. La institució posa a disposició dels artistes
becats el seu know how, com se sol dir, en la mesura que cada projecte neces-
siti, la qual cosa provoca una retroalimentació imprescindible per crear unes
condicions òptimes de producció artística.

Tjasa Kancler
És realment la crisi nuclear iraniana una amenaça per a la seguretat mundial? O
suposa més aviat una amenaça per als interessos polítics i geoestratègics de
l'"Imperi"? I com s'articula aquesta situació a través dels mitjans occidentals?
Tjasa tracta sobre aquestes qüestions a través del seu projecte Paradigma, que
prova de qüestionar els continguts mediatitzats dins de les estructures de poder
de l'espai informatiu, enfocat sobretot cap a la planificació de l'escut antimíssils
a l’Europa de l'Est i sobre la política d'intervenció i pressió feta a Iran perquè sus-
pengui el seu pla nuclear. Tjasa es troba en una fase de recollida d'informació i
sol·licita a totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb el projecte,
enviant notícies, texts o material audiovisual sobre l'Iran o l'escut antimíssils de
la República Txeca, que enviïn aquesta informació a tkancler@gmail.com
www.apendix.org

Paradigma

Rubén Santiago
Aquest mes en participa en la col·lectiva Vídeo a la carta 2, de la Galeria DF de
Santiago de Compostela.
En aquesta exposició presenta Market, realitzat el 2006 a Oporto, ciutat en la
qual vivia en aquells moments. Davant de casa seva hi havia la ja desapareguda
galeria més antiga de la ciutat, una parada del mercat regentada per una senyo-
ra que cada dia muntava la parada i mostrava al carrer tots els quadres, de temà-



tiques populars (marines, paisatges, escenes familiars...). En el vídeo apareixen
reflectits tots els agents que componen el mercat de l'art contemporani, estava
la galerista-propietària de la parada, el col·leccionista, el crític, que era una indi-
gent que comentava cada quadre amb la galerista; apareix en un moment donat
l'intercanvi de diners, i naturalment es veu l’artista-mestre, un senyor gran que
acostumava a anar a veure si li havian venut alguna cosa.
En l'exposició de la Galeria DF també participa l'exresident a Hangar Ignacio
Uriarte. Quant a producció, Rubén Santiago està embarcat en un projecte d'ar-
queologia familiar, molt personal i intens: Blood Line. El seu avi va morir atrope-
llat per un cotxe a Manresa fa 54 anys. El projecte Blood Line consisitirà a recu-
perar la memòria del seu antecessor, traslladar les seves restes a la terra d'ori-
gen familiar, Galícia, i posteriorment realitzar una intervenció escultòrica sobre
aquestes restes. En la primera etapa del projecte, titulada Restitució absoluta,
Rubén documenta la figura de l'avi, les circumstàncies de la mort i l'exhumació.
La segona etapa, Transport i llei, evidencia el buit legal que existeix sobre aquest
assumpte, ja que en teoria està permès traslladar amb tren un difunt, però només
en un model ferroviari que es va deixar d'usar després de la Guerra Civil.
En aquest moment Rubén i la seva germana, advocada jurista, estan estudiant la
manera de canviar aquesta llei.
El procés es pot seguir a través de les imatges penjades a la web d'Hangar:
http://www.hangar.org/gallery/album483

Market

Nuria Canal
Continua amb Short Stories About Meetings, títol que engloba una etapa de la
seva producció en la qual accentua l'atzar, els encontres fortuïts, les relacions
humanes, la comunicació. A aquest conjunt pertany una peça que consisteix en
un expenedor de boles de plàstic. Dins d'aquestes boles hi haurà una adreça
electrònica pertanyent a la seva agenda, un contacte que et pot fer que et suc-
ceeixi una història. O no.
D'altra banda, Nuria s'ha embolicat, tot i no tenir-ne assegurat el finançament
encara: ha posat data a l'inici del rodatge de Daydream, un projecte sobre el
desig sense objecte, a partir dels testimonis de fans de cantants melòdics.

Acaba d'arribar a Hangar

Ana Álvarez Errecalde
Acaba d'aterrar a Hangar. Està preparant una exposició que veurem al Centre
Cívic Drassanes de Barcelona. Ana, que sempre ha treballat amb fotografia i
vídeo, començarà a utilitzar la instal·lació a partir de la idea de la il·lusió i expec-
tatives d'una noia vestida de núvia el dia del seu casament; fregant el concepte
de mail order brides, les núvies per catàleg de països de l'est que esperen millo-
rar la seva vida casant-se amb algú d'un país occidental.



A la instal·lació, que portarà el nom d'Alquímia i s'inaugurarà el març, inclourà un
poema amb una càrrega personal i familiar molt important per a ella.
Ha realitzat un vídeo documental sobre el treball en l'espai públic de l'artista
Jorge Rodriguez-Gerada, que ha estat presentat al MALBA de Buenos Aires i
que ara està intentant moure per festivals. Un fragment del vídeo, anomenat
Identidad (Maria), es pot veure a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=3WZx11lSAqA

Hangar - LAB

Cada dijous de 19 a 21h al Lab hi ha grups de treball oberts, als quals es poden
adreçar tots els artistes i creadors que vulguin posar en comú experiències i
resoldre dubtes, de manera gratuïta i sense preinscripció. Habitualment hi ha un
workgroup dirigit sobre electrònica aplicada a projectes creatius usant hardwa-
re lliure. El 24 de gener va començar el grup de treball setmanal de creació
audiovisual amb software lliure i a partir del 7 de febrer comença el grup de tre-
ball de Processing. Es tracta d'un entorn de programació de codi obert dissen-
yat per a les necessitats d'artistes que treballen amb imatges en moviment, ani-
mació o sistemes interactius, ja que pot llegir dades capturades per sensors,
importar i exportar arxius en 2D i 3 D i comunicar-se amb altres programes a tra-
vés de diversos protocols.
http://encosianima.net/index.html
www.onionlab.com

Col·lectius amb seu a Hangar

Hamaca
Hi ha moltes maneres d'ordenar un catàleg, i més enllà d'un ordre alfabètic o cro-
nològic, a la distribuïdora de vídeo i media art han resolt un producte que reor-
dena els seus fons segons criteris discursius de diversos professionals del sec-
tor. Es tracta d'El catàleg vist per, una selecció crítica -narrativa dels fons del
catàleg. La primera narració corre a càrrec de l'artista, escriptora i productora
cultural Virgínia Villaplana, que proposa una aproximació geopolítica de les arts
visuals a l'Estat espanyol en un programa de visionat en cinc parts.
www.hamacaonline.net/vistopor.php?id=109

Aquest mes llegeix sobre Hangar

Pablo Polite ha escrit a Art Signal Magazine un article en el qual parla sobre
Hangar com a supervivent de la desaparició d'espais per a artistes a Poble Nou,
a més de fer un repàs pels serveis que ofereix el centre i alguns dels artistes que
han passat per aquí.
http://www.hangar.org/docs/premsa/2008
http://magazine.art-signal.com/es



I més

Dirigeix el MACBA
Dies 29 de febrer, 1 i 2 de març.
Dirigeix el MACBA és un workshop que pretén generar una proposta per a l'ac-
tual direcció del MACBA. S'utilitzaran les dinàmiques del workshop per dur a
terme una metodologia de treball, des d'una jerarquia horitzontal, que ens perme-
ti una visió més àmplia de les necessitats que hauria d'incloure el museu i les
diferents formes de dur-les a terme.
Per participar en aquests tallers cal escriure un correu posant nom, cognoms i
DNI, abans del 22 de febrer, al següent mail: dirigeelmacba@gmail.com.
Organitzat per Jesús Rodríguez (Derivart) i Ania González.

Pilar Cruz
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Hangar
News_març2008

És una gran idea que les institucions en general i els consistoris en particular de-
diquin unes certes quantitats a donar suport als artistes locals. Però perquè un
context artístic sigui sa i que aquest suport sigui real és imprescindible que, a més
d’organitzar mostres o finançar festivals, hi hagi programes reals d’ajuts a la pro-
ducció. En aquest sentit, cal destacar la iniciativa Barcelona Producció, de l’Ins-
titut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, que compleix dos anyets i que dóna
suport a cinc joves artistes, entre els quals es troba la nostra resident Ana Garcia
Pineda. Els paga la producció i els ofereix a més una cosa impagable: seguiment,
ànim i consell.
L’Ajuntament de Ripollet oferirà aviat suport en producció a l’artista local i resident
a Hangar Joan Saló. L’Ajuntament del Prat de Llobregat també té una convocatò-
ria de producció, i hi ha un altre tipus de convocatòries com el Premi Miquel Ca-
sablancas, que ofereix un premi-beca de producció, o les beques Iniciarte de la
Junta d’Andalusia, entre d’altres. Tanmateix, un gra no fa graner i que uns quants
ajuntaments tinguin aquests ajuts no és suficient. Les polítiques municipals de su-
port a la producció haurien de ser periòdiques, constants i universals, igual que
el dret al vot.

Artistes residents

D_Forma
Alguns deformers participen al FEA, festival dins del concert de Los Lolos, grup
d’ultraradicals de la música que estan fent el salt des de estadis i manifas al món
més sofisticat de festivals i l’audiovisual, alhora que mantenen un estil que defi-
neixen com a “lolo lolo lo”. Això significa simplificar les lletres, abraçar-se al col·le-
ga i cantar a sac, per recuperar la diversió davant el virtuosisme d’una indústria
musical cada vegada més especialitzada. Si us pregunteu què pinten els defor-
mers en tot això, veniu el dia 15 de març a La Capsa, al Prat de Llobregat.
En altres esferes deixàvem al col·lectiu el mes passat, que inaugurava a la sala
Amadís dins de l’exposició no col·lectiva Aptitud per a les armes.
Aquí es presentava Emul@, que consisteix en un vídeo-retrat d’un personatge que
explica els seus estats d’ànim d’una forma aleatòria, agafats de blocs en temps
real mitjançant agregació de continguts per RSS. Es converteix d’aquesta mane-
ra en una representació de l’usuari de la blocosfera, un personatge d’identitat in-
ventada, surrealista i inconnex, gairebé normal i gairebé real.
Aptitud per a les armes és una iniciativa coordinada i comissariada pels mateixos
artistes participants, que editaran un fanzine periòdicament. El primer conté una
intervenció de cada artista i els posteriors s’especialitzaran per temes, com a part
de l’exploració d’aquests artistes sobre les formes que adopta l’enginy i la creati-
vitat popular. A més hi ha un bloc.



Finalment Beatriz Sánchez està planificant el procés de producció de la instal·la-
ció audiovisual i interactiva Coro per a 50 caps, que acaba de rebre una beca Ini-
ciarte.
Por último Beatriz Sánchez está planificando el proceso de producción de la ins-
talación audiovisual e interactiva Coro para 50 cabezas, que acaba de recibir una
beca Iniciarte.
http://aptitudparalasarmas.blogspot.com/
http://www.feafestival.net/
www.myspace.com/loslolosband
www.dforma.net

Emul@

Joan Saló
A Joan li acaben de comunicar que l’Ajuntament de Ripollet li produirà una peça
perquè participi dins de l’exposició itinerant Jo entre teu, comissariada per Tere-
sa Rubio i coordinada per Experimentem amb l’Art.
Aquest mes Joan és immers en Cuatro Perras. Estem a punt de poder navegar
per la nova Cuatro Perras, que estrena interfície i utilitats. Es tracta d’un web es-
pecífic de convocatòries ideades per Joan i desenvolupat en col·laboració amb
Daniel Jacoby. El nou format està acabat i la programació a punt, només queda
completar continguts. Seran com un tauler d’anuncis amb convocatòries en ac-
tiu, amb un apartat d’opinió que inclourà entrevistes, articles sobre les convoca-
tòries, recomanacions, i un apartat de recursos amb exemples pràctics de dossiers
seleccionats en premis i beques, exemples de pressuposts, o consells sobre com
ordenar un portafoli. En resum, un compendi d’informacions pràctiques per poder
dur a terme la ingent tasca de la recerca de recursos per a la producció d’art con-
temporani.
Totes les dades seran ordenades d’una manera senzilla i accessible, i encara que
està en principi pensada per a l’artista en els inicis de la seva etapa professional,
probablement acabarà sent un d’aquests webs que t’afegeixes a la barra de favo-
rits i vas mirant de tant en tant.
El domini (punt es) l’han sol·licitat al programa Jóvenes en Red, del Plan Avanza
(Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). A mig mes s’espera la resolució, amb la
qual cosa haurien aconseguit un any de domini gratis. Sort!
www.jovenesenred.es

Miquel Garcia
A principis de mes Miquel comença el seu treball de camp al Prat de Llobregat,
dins de la convocatòria 41º 19’ 47 ‘’ ‘ N 2º 6’ 11 ‘’ ‘ E, Experiències localitzades,
de La Capsa. Aquesta convocatòria pretén crear un espai de producció i reflexió
sobre qüestions de territori, i ofereix la producció i el suport a projectes que girin
entorn d’aquestes coordenades geogràfiques on se situa el Prat; al voltant de la
ciutat, les seves comunitats i les seves especificitats econòmiques i culturals.
Miquel, dins d’aquesta convocatòria, realitzarà un nou pas del seu projecte de llarg
recorregut Artistes de la supervivència.
Durant aquests primers dies realitzarà derives per la localitat amb l’objectiu de tro-
bar persones que hagin desenvolupat estratègies creatives de supervivència. El
Prat de Llobregat és un lloc adequat, ja que va rebre un abundant flux migratori a
la segona meitat del s. XX. En aquest context s’arriben a produir molts descarts de
persones que es veuen obligats a crear les seves pròpies solucions a problemes



diaris, molta gent que va venir de pobles d’Espanya a aixecar una societat indus-
trial que va acabar per segregar-les, persones que ara busquen el seu lloc al món.
Miquel treballarà amb aquestes persones amb una metodologia d’intercanvi i col·la-
boració, buscant la seva complicitat, buscant el seu ensenyament, buscant la se-
va implicació en el procés expositiu que tindrà lloc a la Torre Muntadas a partir del
maig i del qual donarem notícies per aquest mitjà.
www.lacapsa.org/convocatoria2008/

Tjasa Kancler
Està treballant en la programació del web del seu projecte Paradigma, impossi-
ble sense l’ajuda de Joan Pons, Pau Artigas i Jordi Serratosa.
Aquest web serà com una wiki on es podrà pujar material, relacionar fotos amb
notícies o vídeos i així crear diversos nivells de lectura a través del seu contingut.
Paradigma reflexiona sobre el conflicte geopolític entre Orient i Occident sintetit-
zat entorn del pla nuclear de l’Iran i l’escut antimíssils de la República Txeca i el
paper/poder dels mitjans de comunicació en l’esmentat conflicte.
A més de la programació continua recopilant material per al web, de manera que
si tens enllaços, notícies, fotografies o comentaris sobre la pressió internacional
contra l’Iran, o l’escut antimíssils, si us plau envia un correu electrònic a:
info@p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

TVBOY
Ja es pot aconseguir la seva primera monografia, Start a Revolution without We-
apons, publicada per Drago i distribuïda internacionalment. Si no la trobes en bo-
tigues no dubtis a anar a Amazon.
El llibre recorre la producció de Salvatore Benintende aka TVBOY a través dels
seus dibuixos, instal·lacions, grafits o objectes des d’on el ninot amb cap gros TV-
BOY i el seu gos s’enfronten amb la seva fragilitat i innocència al món terrible que
els envolta.
Salvatore es troba en aquest moment en una etapa de reflexió després de diver-
sos mesos d’exposicions, inauguracions i projectes diversos. S’està centrant a
produir obra nova, una sèrie en acrílic sobre paper de gravat, amb manifestes re-
ferències al pop art. Encara que tracta d’imitar la serigrafia, li interessa que es tras-
llueixi el traç humà i la gestualitat, i s’allunya del virtuosisme del surrealisme pop.
També li interessa la metanarració, per això el personatge TVBOY s’autoretrata
pintant l’obra, com en Yellow and Green Brushstrokes, un transsumpte del famós
quadre de Lichtenstein. També li interessen altres símbols procedents dels artis-
tes pop, de la publicitat o de la gràfica, que han entrat en l’imaginari col·lectiu, des
de la llauna de sopa Campbells al ninot de Michelin, símbols que Salvatore mani-
pula per adaptar-los al seu propi univers.
h t tp : / /www.amazon . co .uk/Tvboy -S t a r t -Revo lu t ion -Wi thou t -
Weapons/dp/8888493247
www.dragolab.it

Coberta Start a Revolution without Weapons



Momu & No Es
Podem veure l’últim treball de Monu & No Es al llibre catàleg de la Mostra d’Art
Jove 2007, de l’Instituto de la Juventud, que es va poder veure al Círculo de Be-
llas Artes de Madrid. Agraciades amb un Premi per a la Creació Jove Injuve 2007,
van poder realitzar Reina de les festes, un projecte a la localitat de Mave, que
consistia que Momu seria coronada reina de les festes i No Es guanyaria un con-
curs de disfresses, a canvi de batejar amb el nom del poble una estrella compra-
da per Internet.
A l’exposició hi havia diversos registres en vídeo, foto i text del que va passar a
Mave.
El catàleg està acompanyat d’un CD amb diversos vídeos d’alguns dels partici-
pants, que ajuda a fer-nos una idea més àmplia del que ha estat aquesta edició
de premis per a creadors joves, a més de contenir bona informació sobre els pro-
jectes premiats i els artistes.
Cal destacar, parafrasejant el comissari de l’exposició Armando Montesinos, que
per aquesta Mostra d’Art Jove ha passat la gran majoria d’artistes menors de 45
anys avui dia inserits eficaçment al món professional.
Esperem que als polítics de torn no se’ls ocorri pensar que aquests tipus de pre-
mis són una manera de desestimar diners públics.

Ana Álvarez Errecalde
Ana sempre ha treballat amb fotografia i vídeo, però aquest mes s’estrena amb el
format instal·lació en una exposició que, amb el títol Alquímia, s’inaugura el 7 de
març al centre cívic de les Drassanes de Barcelona. Aquesta instal·lació parteix
de la capacitat evocadora que conté un vestit de núvia, símbol de principi, d’il·lu-
sió, amb la propietat alquímica de transformar el comú en extraordinari, malgrat
que després de la seva esplendor vingui la mediocritat del quotidià. Una recerca
de l’amor veritable. A la instal·lació hi ha un poema de la seva germana, Bany Ál-
varez Errecalde, titulat Me abrocho al deseo, amb la qual estableix un nexe de
complicitat i unió en un intent de superar el dolor de la seva pèrdua recent.
D’altra banda, el seu treball en vídeo es troba itinerant per diversos festivals, com
ara:
Ana va realitzar una sèrie de vídeos documentals sobre un projecte d’art públic
de Jorge Rodríguez-Gerada titulat Identitad. Consistia a escollir un veí d’un barri
de diferents ciutats i fer-ne un retrat en carbonet, a mida gegant, en una paret del
veïnat.
El documental d’Identitad/Madrid ha estat seleccionat al Festival Internacional de
Cinema Documental Santiago Álvarez, a Santiago de Cuba, i en Videoformes de
Clermont, a França, ambdós durant el mes de març. El primer documental que va
realitzar s’anomenava Identitad (María) i acaba de ser seleccionat per participar
al San Francisco Women’s Film Festival (que mostra el millor del cinema de do-
nes), el mes d’abril.
http://www.cubacine.cu/festival/santiago.html
http://www.nat.fr/videoformes/VIDEOFORMES/total_cadres.html
http://www.sfwff.com/

Alquimia



Ana Garcia-Pineda
Ha passat els últims mesos treballant durament en Màquines i maquinacions i
1000 vegades sí, que són els projectes seleccionats per la convocatòria Barce-
lona Producció, els resultats dels quals es podran veure a partir del 19 de març
a La Capella, Institut de Cultura de Barcelona. Ambdós parteixen d’una acumula-
ció d’idees per millorar el món, a partir d’una investigació duta a terme per Ana,
l’objectiu de la qual és trobar solucions que contrarestin les nostres tragèdies
quotidianes, sense rebutjar cap informació susceptible de ser útil, i utilitzar el sub-
juntiu per convertir-lo en present, com a eina per enfrontar-se a una realitat poc
atractiva, sense que la impossibilitat sigui un impediment.
Màquines i maquinacions és un conjunt d’invents centrats en els desastres de
tercer grau, aquells que entenem com a anecdòtics però que poden arribar a con-
vertir-se en els protagonistes dels nostres melodrames casolans. L’objectiu és re-
descobrir tota una sèrie de proeses tècniques i físiques per descontextualitzar-les
i trobar noves aplicacions a aquests coneixements que es troben emmagatzemats
entre el nostre pensament lògic i la nostra cultura visual.
1000 vegades sí consisteix en un llistat de preguntes en condicional que seguei-
xen la lògica del desig. Qüestions com “si oblido que em vas deixar, em continua-
ràs estimant?”, “si el meu gos l’anomeno ocell, podrà volar? “ o “si compro totes
les varetes màgiques, m’apoderaré del món? “, que busquen construir sortides i
lògiques alternatives. Un ús del llenguatge per reconstruir el món en el plànol del
poètic.

Una maquinación

Ruben Santiago
Presenta a partir del dia 7 de març a la galeria DF de Santiago de Compostel·la
el projecte 1/1, iniciat a la ciutat de Nova York l’any 2007.
A través d’un procés extens i complex (ja la seva realització constitueix una acu-
mulació de delictes) l’artista exerceix una de les activitats exclusives dels estats:
encunyar moneda, i ho fa a partir de la divisa que durant el passat segle s’ha es-
tablert com a cànon mundial, i concretament la seva unitat mínima, el cèntim de
dolar.
Des de la seva aparició el 1909 aquesta moneda ha estat fabricada en coure, o
amb l’aparença de coure mitjançant l’ús de diferents aliatges més barats, incloent
l’acer en l’època de la Segona Guerra Mundial. Recentment, el preu del coure i la
mateixa naturalesa especulativa del sistema monetari han generat una paradoxa se-
gons la qual el valor del metall contingut en un cèntim és més gran que el de la prò-
pia moneda de curs legal, en monedes encunyades abans de 1982.
Així, fondre-les per vendre el metall com a matèria primera constitueix un negoci
rendible i un perill relatiu per a l’estabilitat del sistema econòmic.
En aquest projecte, Ruben Santiago realitza rèpliques de monedes de curs legal
usant com a matèria primera 100 monedes d’un cèntim de dolar, encunyades en-
tre els anys 1952 i 2007 i consumint en el procés més recursos dels que les ori-
ginals representen.
Al crim que constitueix destruir “diners moneda”, s’hi suma el segon delicte d’uti-
litzar el metall resultant per encunyar moneda falsa.
L’articulació de dues estratègies simbòliques amb un potencial desestabilitzador
d’un sistema monetari i la condició delictiva que impliquen, s‘endinsen en la radi-
cal línia d’investigació que Ruben Santiago està realitzant des de fa uns anys, en
què qüestiona els consensos que articulen la societat contemporània, així com la
percepció que en tenim.



www.dfarte.com

1/1

Residències de curta estada

Dorien de Wit
A Dorien el fascinen les coses que no es poden entendre, li interessa les mane-
res de mirar i entendre el món que ens envolta, sobretot la manera com tractem
les coses que simplement no entenem. En el seu treball planegen qüestions com
els límits de la nostra percepció, del nostre coneixement, del visible, les possibili-
tats de comprendre l’univers en el qual vivim malgrat estar limitats per un cos i uns
sentits.
Utilitza diversos mitjans, des del dibuix, el collage, la foto o el vídeo, usualment
construïts a base de fragments trets de diferents fonts, com el Youtube o els do-
cumentals.
Estarà un mes i mig a Hangar gràcies al premi de vídeo atorgat per TENT Rotter-
dam, que cada any escull un nou jove artista graduat en vídeo o animació per po-
der desenvolupar una peça a Hangar durant un parell de mesos.
www.doriendewit.nl

View (detall instal·lació)

Mamoru Tsukada
Estarà a Hangar durant un mes en virtut d’un programa de creadors en residèn-
cia a centres d’art llançat pel Tòquio Wonder Site - Institut d’Art Contemporani i
Intercanvi Cultural Internacional.
Mamoru va fer un viatge per l’Oceà Àrtic a Canadà i es va trobar amb un radar
que formava una estructura de línies al cel. El curiós és que aquesta forma al cel
l’havia somiada alguns dies abans. En les imatges que va prendre a l’Àrtic super-
posa colors inspirats per les experiències i sentiments que està vivint durant la se-
va estada a Barcelona. El treball de Mamoru, que es desenvolupa bàsicament a
través de la fotografia, crea imatges ambigües i es deixa influir per les estructures



ocultes que troba o intueix en els llocs pels quals passa. Es pot veure una mostra
del seu treball al web de la Tomio Koyama Gallery.
www.tokyo-ws.org/english
www.tomiokoyamagallery.com/index/eng

Cave Painting IV: Drywall (en procés)

Col·lectius amb seu a Hangar

Hamaca

El nou comitè d’Hamaca’08, format per Laura Baigorri, Pedro Jiménez, Chus Mar-
tínez i Gabriel Villota, ha seleccionat els artistes següents perquè passin a formar
part del catàleg d’Hamaca i participin de tots els seus serveis:
Antoni Abad, Actop, José Álvaro Perdices, Iñaki Álvarez, Usue Arrieta & Vicente
Vázquez, Ion Arregui, Juan Pablo Ballester, David Bestué & Marc Vives, Jean Cas-
tejón Gilabert, Susana Casares, Jorge Cosmen, The Chanclettes, Ramón Chur-
ruca, Daniel Chust Peters, Delacrew, Andrés Duque, Lluís Escartín, Escoitar.org,
Mauro Entrialgo, Patricia Esquivias, Alicia Framis, Virgina García, Carles Guerra,
queridoantonio, Felipe gonzález Gil, Francisco Grau, Iratxe Jaio, Oliver Laxe, Co-
va Macías, Sra. Polaroiska, Jesus Pueyo, Enrique Radigales, Fundación Rodrígu-
ez, Jorge Satorre, S lu (Mia Makela), Juan Rayos, Jorge Tur, Nuria Vila, Félix Viscarret,
Manu Uranga y ZAP Producciones.
Per consultar més informació sobre aquests artistes, sobre el catàleg d’Hamaca,
o els serveis d’aquesta distribuïdora de vídeo i art multimèdia consulteu el web
www.hamacaonline.net

Radio Paca
Radio Paca no és una ràdio normal, com aquestes de radiofórmula o d’Internet
que tenen una multitud de programes de tot tipus, duts per gent amb els més va-
riats interessos i gustos. Radio Paca no té una graella de programació.
Els truquen de diferents esdeveniments i els cobreixen, elaboren programes mo-
nogràfics i col·laboren amb altres col·lectius, organitzacions o iniciatives per realit-
zar càpsules que pengen al seu web i que es poden descarregar i escoltar en
qualsevol moment i lloc. Radio Paca compleix tres anys el pròxim 8 de març, el dia
de la dona treballadora, i per celebrar-ho faran un programa al Convent de Sant
Agustí, cobrint el festival Femelek, de música electrònica feta per dones, un espai
de reconeixement i difusió de discjòqueis i productores. Atenció que el festival se-
rà els dies 6 i 7 i hi haurà música, visuals, exposició i taller.
www.radiopaca.net

Pilar Cruz





Hangar
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L'experiència que produeix l'intercanvi és fonamental per al desenvolupament i
l'aprenentatge, per això moltes institucions de l'àmbit de l'ensenyament faciliten
i encoratgen l'intercanvi dels seus estudiants amb aquest objectiu. Si a la noció
d'intercanvi se suma la noció de desplaçament, els objectius d'aprenentatge i
experiència es veuen incrementats.
Durant una mica més d'una setmana del mes d'abril un grup d'artistes del Màster
de Belles Arts AKV St. Joost de Holanda va estar treballant amb artistes de
Barcelona, entre els quals es trobaven alguns dels residents d'Hangar (Miquel
García, Tjasa Kancler, Antonio Ruiz de D_Forma, Carlos González, Ana Álvarez-
Errecalde i Rubén Santiago). Els resultats d'aquest intens intercanvi i els projec-
tes i treballs que se’n van derivar es van presentar al Centre d'Art Santa Mònica
acompanyats d'un vídeo realitzat per Margot Van Ham, que va documentar l'ex-
periència.
En aquest intercanvi han estat col·laborant amb els responsables del màster
diverses institucions i entitats com Hangar, laPinta, CASM, Metáfora, Piramidon,
Citymined i Almazen. Aquesta interactuació transversal entre aquestes entitats
produeix fluxos d'intercanvi molt interessants també d’àmbit local, de manera que
el benefici ja no recau només en els usuaris immediats –els artistes partici-
pants–, sinó que també abasta l'àmbit local, i provoca una situació molt interes-
sant de treball en comú com a amfitrions d'aquest intercanvi que va rebre el nom
But if not, not.

Artistes residents a Hangar

Miquel Garcia
Es troba en una fase de recollida de material per al projecte de joieria participa-
tiva Joies Prestades, que reflexiona sobre el fetitxisme i el valor afegit dels objec-
tes per allò que representen; però també pretén reconsiderar el que entenem
com a joia i la seva relació amb el cos que la llueix i l'espai per on transita. Tota
aquella persona que hagi perdut una joia pot participar-hi, escrivint un correu
electrònic a miquelnou@gmail.com
Dins del seu treball per a La Capsa al Prat de Llobregat, ja ha realitzat les derives
pel territori per localitzar les persones que seran els Artistes de la Supervivència
per a la convocatòria 41º 19' 47" N 2º 6' 11" E Experiències Localitzades.
Al mes d'abril estarà gravant les entrevistes a aquestes persones i negociant quin
tipus d'intercanvi durà a terme. Artistes de la Supervivència consisteix en una
sèrie de vídeos d'entrevistes a persones que per aquelles coses de la vida es
veuen obligades a inventar estratègies per a la seva pròpia supervivència, per
dignificar les seves condicions de vida. Al Prat de Llobregat, hi haurà un intercan-
vi de Miquel Garcia amb aquestes persones, ja que intervindran en el mateix pro-
cés expositiu que tindrà lloc al Centre d'Art Torre Muntadas i a l'espai públic d’El
Prat a partir de maig.



D_forma
El certamen Digitalmedia tindrà lloc a La Nau, a València, del 17 d'abril al 17 de
maig. Organitzat per La Sala Naranja, pretén mostrar les interconnexions entre
l'artístic i el tecnològic mitjançant un conjunt de propostes el punt en comú de
les quals és la utilització, l’aplicació i la dependència del potencial del món de l'e-
lectrònica. Aquestes propostes vénen des de diverses disciplines, com la imat-
ge digital, les instal·lacions multimèdia, el videoart, el net-art, la música electroa-
cústica, la música experimental, Vj i la performance multimèdia, entre altres for-
mats derivats de la varietat i diversitat dels llenguatges tecnològics i la seva
capacitat d'interacció comunicacional.
En aquest certamen els D_forma presentaran diverses peces: Onironautios, de
Beatriz Sánchez, una instal·lació interactiva que afavoreix la percepció, creativitat
i activitats motores i cognitives de l'usuari mentre a la pantalla es projecten figu-
res de nedadors en moviment.
La segona peça que es presentarà serà Gente Isla, de Raquel Labrador i Noemí
Laviana (Apatches), un vídeo en temps real amb imatges subaquàtiques de per-
sones dins de caixes de vidre, realitzat amb programari Pure Data.
La tercera peça és Émulo, un retrat videogràfic d’un personatge quasi real, que
recopila en temps real frases corresponents a estats d'ànim provinents de blocs,
mitjançant l’agregació de continguts per RSS.
A més d’aquestes tres peces es presentarà també la nova edició del DVD_forma,
que recopila treballs dels integrants del col·lectiu i d’alguns invitats.
Beatriz Sánchez ha realitzat el vídeo B*Rain [Animalías] per presentar-lo dins del
festival Cosmopoética.
Cosmopoética és una trobada internacional de poesia que es consolida en la
seva cinquena edició i que se celebra durant el mes d’abril a Còrdova. Apropa la
cultura, i concretament la poesia, al carrer mitjançant un ampli programa d’activi-
tats. Entre aquestes hi ha una sèrie de projeccions a l’espai públic, com el vídeo
B*Rain [Animalías], basat en el Golconde de Magritte: un paisatge urbà en el
qual plouen senyors amb gavardina i barret, un exercici de pluja d’idees surrea-
lista.
I per últim, Raquel Labrador presenta el vídeo Prêt a changer automne/hiver al
centre cívic de la Barceloneta, dins de l’exposició La mirada exposada, a partir
del 10 d’abril.
www.dforma.net/onironautios
www.dforma.net/websAPATCHES/genteisla
www.dforma.net/emulo
www.digitalmediavalencia.com
www.cosmopoetica.es
www.raquellabrador.com



TVBOY
Salvatore Benintende aka TVBOY estarà durant el mes d'abril al taller pintant
una sèrie de teles en gran format per a una exposició col·lectiva a Roma, a
l'Auditori Parco de la Música, de la qual parlarem al newsletter de maig. El pro-
tagonista dels quadres serà l’alter ego de Salvatore, el ninot TVBOY, i el seu gos,
en postures que reprodueixen símbols de la iconografia popular, com Micky
Mouse, o component escenes inspirades en algunes de les imatges més reco-
negudes del pop art, adaptades al seu propi univers.
A mitjan mes participa en un esdeveniment de live painting, patrocinat per
Samsung, durant la fira del moble de Milà.
Salvatore acaba de tancar un acord amb la marca italiana Rifle Jeans per produ-
ir la línia de roba TVBOY clothing, dissenyada amb els seus dibuixos, que es pre-
sentarà el juny al Pitti Uomo de Florència i el juliol al Bread & Butter de
Barcelona.
www.rifle.it
www.tvboyclothing.com

Joan Saló
Mentre espera resoldre assumptes tècnics, està treballant en els continguts de
la seva web Cuatroperras, un portal dedicat a les convocatòries, les beques, els
concursos i les subvencions sense les quals seria absurd parlar de producció
artística contemporània. En aquest web, i amb una interfície senzilla i accessible,
Joan Saló, en col·laboració amb Daniel Jacoby, anirà penjant convocatòries, ter-
minis i quanties, a més d'altres materials i eines.
Joan Saló ha començat a treballar en una sèrie de Pongos, a mig camí entre
l’horterada i el preciosisme objectual del decoratiu. Seran una sèrie d'invents
tipus Mac Gyver que faran referència als seus propis mites i fantasmes. Durant
el mes d'abril començarà a preparar la peça que participarà dins de l'exposició
itinerant comissariada per Teresa Rubio Jo entre tu, de la qual parlarem més
endavant.

Carlos González
Està projectant una escultura que consisteix en una representació a escala real
d'una motocicleta. Estarà construïda amb peces i restes d'altres motocicletes
rescatades del desballestament, i tindrà un mecanisme en el qual el motor imiti
el moviment circulatori i regular d'un cor. Amb aquesta peça pretén reflexionar
sobre les relacions en la producció que s'estableixen entre l'obrer, que amb el
seu treball manual compacta sediments de diferent procedència per fabricar un
objecte en sèrie, i l'usuari final d’aquest objecte, que l’adequa i hi projecta la seva
personalitat, i el converteix en un bé de consum.



Ruben Santiago
Fins al 19 d'abril es podrà visitar a la galeria DF de Santiago de Compostel·la el
projecte 1:1.
En aquesta exposició Ruben Santiago exerceix una de les activitats exclusives
dels estats, ni més ni menys que encunyar moneda, en concret cèntims de dòlar.
Des que aquesta moneda va aparèixer el 1909 ha estat fosa a coure, o en aliat-
ges de coure segons l'evolució econòmica, les crisis i les bonances del sistema
econòmic nord-americà al llarg del s. XX. En aquests moments, a causa del preu
del coure i a la mateixa naturalesa especulativa del sistema monetari, es recupe-
ra una paradoxa que ja s'havia produït a inicis dels anys 70: el valor del metall
contingut en un cèntim és més gran que el seu valor com a moneda de curs
legal.
Fondre aquestes monedes per vendre el metall com a matèria primera resulta
tan perillós per a l'estabilitat econòmica del país que el 2006 el Govern dels
Estats Units va aprovar lleis contra la foneria d'aquestes monedes i va establir el
límit de quantes poden transportar-se més enllà de les fronteres.
A 1:1 Ruben Santiago realitza rèpliques de monedes de curs legal, i obté 60
cèntims a partir de la foneria de 100 cèntims com a matèria primera, després de
consumir en el procés més recursos que els que aquestes monedes represen-
ten. Amb aquest acte conjuga dues estratègies simbòliques: de desestabilitza-
ció del sistema monetari i el doble delicte de destruir moneda i encunyar-la.
D’aqueta manera aprofundeix en la línia d'investigació que Ruben Santiago està
realitzant durant els últims anys, en què qüestiona els consensos que articulen
la societat contemporània així com la percepció que en tenim.



Ana Garcia-Pineda
A Vilafranca del Penedès, a la Galeria Palmadotze Ana, participa en l’exposició
4 x 12 y el gato, que pertany al projecte de llarg recorregut Paperback (edicions
barates), comissariat per Amanda Cuesta. Paperback, que explora l'ús de l'edi-
ció gràfica com a suport artístic i qüestiona els estàndards en els formats de difu-
sió i promoció gràfica de la institució art, en aquesta exposició de Palmadotze
editarà un joc de cartes. Cada pal d'aquesta baralla serà realitzat per cadascun
dels quatre artistes participants: Efrén Álvarez, Rubén Grilo, Mariona Moncunill i
la mateixa Ana Garcia-Pineda, que elaborarà per al seu pal una sèrie de micro-
contes que girin al voltant del ser, estar i semblar, microhistòries sobre metamor-
fosi, escissions, mutacions i atraccions que tinguin una relació més o menys
directa amb el número al qual correspongui cada carta.
Durant tot el mes d'abril encara podrem veure a La Capella l'exposició que mos-
tra el treball realitzat per Ana Garcia-Pineda i la resta d'artistes participants en la
convocatòria BCN Producció'08. Ana Garcia-Pineda presenta dues
instal·lacions: 1000 vegades sí i Màquines i maquinacions, amb la premissa
comuna del desig de convertir el subjuntiu en present i reclamar la lògica que
regeix el llenguatge.
De BCN Producció sorgirà un catàleg i una publicació que reunirà una sèrie de
reflexions i assajos sobre els models de producció en art, que es generaran al
llarg d'unes jornades de treball els dies 25 i 26 d'abril.
www.palmadotze.com
www.bcn.cat/lacapella

Jordi Ribes
Inaugura el 26 d'abril una exposició individual a la galeria DF Arte
Contemporánea de Santiago de Compostel·la, titulada El món perdut, com el lli-
bre d'Arthur Conan Doyle que tracta sobre una expedició en terres sud-america-
nes on encara viuen animals prehistòrics.
A través del dibuix i el mural, i servint-se de personatges i citacions procedents
del cinema, la literatura o el còmic, Jordi Ribes crea un món que es podria eti-
quetar dins del gènere fantàstic o de ciència-ficció. En El món perdut barreja ani-
mals prehistòrics amb citacions cinematogràfiques i personatges recurrents del
seu treball anterior, aparentment aleatoris, com si s'haguessin escapat de la ima-
ginació d'un nen.
El mateix univers personal ple de referents del gènere del fantàstic és el que
mostra Jordi Ribes durant aquest mes als murs del Hall del Centre d'Art Santa
Mònica de Barcelona. La intervenció consisteix en un mural que desenvolupa
una narració sota el títol Quan el destí ens abasta. Consisteix en una sèrie d'es-
cenes inspirades en pel·lícules dels anys 60 i 70, protagonitzades pels personat-
ges habituals en l'obra de Jordi Ribes. Una d'aquestes escenes es veu continua-
da en un pòster editat pel CASM que el visitant pot emportar-se a casa.



Núria Canal
A finals de mes començarà el rodatge de Daydream, un projecte sobre el desig
sense objecte, a partir de testimonis de fans de cantants melòdics. Aquestes
fans parlaran sobre l'experiència emocional viscuda a través de la música i les
conseqüències que aquestes vivències tenen en la seva vida.
També està buscant persones vinculades al seu entorn personal que hagin vis-
cut una gran passió, ja sigui des de la distància, des de la impossibilitat o des
del silenci. Persones que hagin viscut relacions d'amor unilaterals i que estiguin
disposades a explicar-les.
Els dos projectes estan inclosos dins de la línia de producció desenvolupada per
Núria Canal anomenada Short Stories About Meetings, centrada en el món dels
afectes, les relacions interpersonals i la comunicació.

Ana Álvarez Errecalde
Està acabant un curt documental a base d'animació fotogràfica, realitzat a partir
d'una intervenció efímera a l'espai urbà de l'artista Jorge Rodríguez-Gerada. El
vídeo va ser rodat a Vitòria, convidats pel Centre Cultural Montehermoso, i es
dirà Identidad: David.

Col·lectius amb seu a Hangar

Hamaca
La distribuïdora Hamaca ha estat convidada a participar a l'Observatori Andalús
de Noves Tecnologies i Creació Audiovisual. Aquest esdeveniment està coordi-
nat pel col·lectiu ZEMOS98 dins del context de la desena edició del festival
audiovisual ZEMOS98.
L'Observatori neix amb la convicció que el futur de la indústria audiovisual i digi-
tal està en els continguts, i reuneix a Sevilla professionals del sector audiovisual
amb un interès comú per a la innovació i l’aplicació de les noves tecnologies en
el desenvolupament del seu treball.
www.zemos98.org/observatorio
www.hamacaonline.net

Klein Hangar

Klein Hangar és un espai diàfan de 90 metres quadrats, pròxim a Can Ricart, que
es lloga a artistes visuals perquè puguin preparar, desenvolupar i gestionar pro-
jectes, amb estades entre 1 i 6 mesos.
Durant aquest mes hi ha treballant al Klein Hangar dos artistes: Francesc Ruiz,
que prepara l'exposició BCN EYE TRIP, que s'inaugurarà a la Galeria Estrany de
la Mota el 25 d'abril, i Fran Blanes, que a més d'editar vídeo va preparar una ins-
tal·lació al mateix Klein Hangar amb cinta adhesiva en què redimensionava l'es-
pai de treball i l'espai públic.

Hangar LAB

RYBN
Aquest col·lectiu treballa en Anti Data Mining, una investigació artística, socioe-
conòmica i geopolítica, així com un procés arqueològic en temps real centrat en
els fluxos d'informació que defineixen en gran part la societat contemporània.
Les tecnologies Data Mining s'han utilitzat per incrementar beneficis en activitats
comercials i financeres des de finals dels 80, i actualment s'estan aplicant en
diversos camps no econòmics, com ara missions humanitàries, investigació o



seguretat. L'avanç d'aquesta eina coincideix amb l'increment exponencial de
dades digitals a través d'Internet i les tècniques de digitalització i arxiu, sempre
en un ordre econòmic, social i polític.
RYBN ha emprès un projecte d'investigació amb Data Mining, amb la intenció
de crear treballs artístics. Desviant-se dels objectius originals, les eines Data
Mining s’usen per crear una sèrie d'imatges de la nostra societat, retratada a
través dels seus fluxos d'informació, extrets de bases de dades d'Internet. El
resultat són visualitzacions digitals basades en principis cartogràfics, actualitza-
des en temps real.
www.rybn.org

Pilar Cruz
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Nit*CASM

Dues vegades a l’any Hangar s’obre al públic per mostrar el que ocorre als tallers,
al Medialab, a la sala polivalent, al plató, a la sala d’edició... Un centre de produc-
ció que mostra les seves produccions. Lògic.
Des de fa un parell d’anys aquesta jornada de tallers oberts s’està fent al Centre
d’Art Santa Mònica (CASM), escenari ideal per ubicació, mesures i esperit. Aques-
ta edició de Nit CASM serà un 24 hores non stop. Coordinat per Aimar Arriola,
es podran veure en les 3 plantes del Centre performances, selecció de vídeos fets
a Hangar, selecció de vídeos de la distribuïdora Hamaca, presentació del projec-
te de Ràdio Paca amb les dones preses de WadRas - Ràdio Chevere, audiovisu-
als... També es mostraran els últims treballs dels artistes residents, peces realitzades
per a l’ocasió o que documenten els seus processos productius.
La marató comença el dia 6 de juny a les 20 hores i acabarà 24 hores després.

Artistes residents

Momu & No Es
Es troben preparant una exposició individual per a la Sala Montcada de la Funda-
ció La Caixa. Aquesta intervenció, que tanca el cicle Eufòria. Casos d’optimisme
extrem, comissariat per David Armengol, incideix en la idea de l’eufòria i l’optimis-
me exagerat (no per entusiasta menys desencisat), com a mitjà a través del qual
alguns artistes s’enfronten a una realitat rígida, precària i poc satisfactòria.
A més, aquest mes hem pogut veure per primera vegada a Barcelona el seu pro-
jecte La reina de les festes, dins de la fira de videoart Loop, amb els vídeos El
pop, El tràiler i El documental, a més de fotografies i altres materials relacionats
amb el nomenament de Momu com a Reina de les Festes a Mave, un poble de
Palència amb el seu corresponent concurs de disfresses que va guanyar No Es
vestida de pop.

Ana Álvarez-Errecalde
Ha recondicionat el seu taller com a plató on fotografiarà nus de dones per a una
instal·lació, un projecte ambiciós i de llarg abast que pretén retratar un mínim de
40 dones de diverses edats. En aquesta fase inicial està contactant, mitjançant
l’infal·lible mètode del boca-orella, amb les participants, de cossos, aparences i
motivacions molt diferents. Part del procés de treball serà mostrat en vídeo durant
la Nit*CASM.
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Jordi Ribes
Té una exposició individual a la Galeria DF de Santiago de Compostel·la, que va
inaugurar just després del també resident a Hangar Rubén Santiago.
El títol del solo xow de Jordi és El món perdut, en línia de continuïtat quant a títol
i temàtica amb el seu últim pòster, realitzat per al Centre d’Art Santa Mònica. A la
galeria hi haurà dibuixos i murals de dinosaures i diversos personatges en esce-
nes de pel·lícules de ciència-ficció, una constant en el treball de Jordi.
Poc després de la inauguració a Santiago, exposava un mural al novíssim Centre
d’Art 2 de Maig de Móstoles, concebut per allotjar el fons d’art de la Comunitat
de Madrid. Amb el títol Levantamiento, el centre commemora el bicentenari dels
aixecaments del 2 de maig mentre presenta la col·lecció d’art i les intervencions
de 3 artistes: Esther Partegàs, Fernando Sanchez Castillo i el mural de Jordi Ri-
bes que recrea el famós Afusellaments del 3 de maig de Francisco de Goya.
www.madrid.org/centrodeartedosdemayo
www.dfarte.com

Joan Saló
Per fi podem veure la interfície definitiva de Cuatro Perras, estrenant domini pro-
pi, noves convocatòries, molta informació interessant i ben ordenada, i disseny
senzill, bonic i accessible. Un cercador de convocatòries, beques i premis, amb
un apartat d’opinió i un apartat de recursos per a artistes que s’anirà ampliant a
poc a poc. Un dels plus que té el seu nou disseny és que apareixen en un lloc ben
visibles les quanties de les convocatòries i ordenades per terminis de venciment,
i això va molt bé per organitzar-se. Té cada entrada un enllaç a la web-font o a les
bases. www.cuatroperras.es
Joan acaba de produir una peça amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Ri-
pollet, anomenada La gran muralla. Per realitzar-la, Joan ha recorregut tota la pro-
víncia de Barcelona fotografiant-se davant de restaurants xinesos que es diguessin
La Gran muralla. La instal·lació es presenta dins de l’exposició itinerant Jo entre
tu, coordinada per Teresa Rubio per a Experimentem amb l’Art. La mostra, que re-
flexiona sobre la construcció de la nostra pròpia identitat en relació amb els altres
i proposa un recorregut per diferents formes de convivència entre el jo i l’altre, se-
rà a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural de Ripollet durant tot el mes de maig.
www.ripollet.cat/asp/llistat_noticies.asp?ID=9810
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Miquel García
Al Museu de l’Eròtica, dins del marc del Loop Festival 08, s’ha pogut veure una
reedició que Miquel ha realitzat d’un vídeo seu anomenat Je t’aime, amb la famo-
sa cançó de Gainsbourg versionada per Merche Blasco.
I mentrestant ultima l’edició de diversos vídeos d’Artistes de la supervivència, que
va començar a Barcelona, va passar per Lisboa i Medellín, i ara desenvolupa al
Prat de Llobregat. Es tracta d’un projecte en procés, una sèrie documental sobre
persones que sobreviuen en difícils circumstàncies, ja sigui per qüestions econò-
miques, socials o emocionals; i les estratègies que desenvolupen per sobrepo-
sar-se a aquesta situació i dignificar-se a si mateixos i al seu entorn.
Al Prat ha treballat amb diverses persones com Álvaro Ruiz, que es dedica a as-
senyalar els errors i les manques urbanístiques de la barriada de San Cosme, nas-
cuda els 70 per reallotjar “chabolistas”, i reivindicar-les a l’oficina d’Atenció al
Ciutadà.
També ha treballat amb Joaquín Pérez, mecànic jubilat que ha construït un parc
d’atraccions de joguina al seu garatge i l’obre als veïns, o Félix Baroni, que mai no
ha realitzat una exposició però que amb els seus dibuixos documenta la quotidia-
nitat del barri, els edificis, la situació de les persones grans i altres qüestions que
el preocupen.
Artistes de la supervivència va ser seleccionat en la convocatòria 41º 19’ 47” N
2º 6’ 11” E Experiències Localitzades i s’inaugura el 23 de maig al Centre d’Art
Torre Muntadas.
www.lacapsa.org

D_Forma
El col·lectiu és present aquest mes al Loop Festival per partida doble. D’una ban-
da, Apatches (Raquel Labrador i Noemí Laviana) amb una proposta denominada
Entre Tiempo, que presenta part del procés d’exploració que estan duent a ter-
me sobre les possibilitats de l’ombra com a personatge escènic i el seu poder
d’evocació sobre el temps i la memòria.
També es podrà veure el vídeo Paraoffelias de Beatriz Sánchez.
Ambdues propostes, al centre cívic Barceloneta, el dijous 15 de maig a partir de
les 21 h.
Beatriz Sánchez aquest mes finalitza el seu Coro para 50 cabezas, que va acon-
seguir una beca Iniciarte de la Junta d’Andalusia. Es tractarà d’una instal·lació au-
diovisual i interactiva que mostra clips de vídeo de rostres humans que es
combinaran mitjançant un programa informàtic a cop de gotes d’aigua. Aquest
cor reflexiona sobre la individualitat en un món de ciutats superpoblades, i perta-
ny a una sèrie de treballs que investiguen les possibilitats d’experimentació artís-
tica de les eines interactives, i empra la representació de la figura humana com a
suport.
www.dforma.net



Ana Garcia Pineda
Participa en l’exposició col·lectiva de vídeo Fràgil dins del Loop 08 Festival.
La mostra, comissariada per Maite Lorés i Keith Patrick, explora a través del tre-
ball de 40 joves artistes de diversos països la complexitat del concepte fràgil i el
que representa quant a sentir-se vulnerable, exposat, fugaç... en temes com el
medi ambient, les relacions humanes, la memòria o el món material.
Fràgil alterna peces curtes amb altres de més extenses, en les quals domina una
narrativa basada predominantment en la imatge visual i el so.
Es pot veure a Espai Ubú fins al 7 de juny.
www.espaiubu.com

Carlos González
Treballa en dues produccions. D‘una banda, està projectant una escultura que se-
rà una representació a escala real d’una motocicleta a partir de peces rescata-
des del desguàs o de motos abandonades. Tindrà la moto un mecanisme amb un
motor que imiti el moviment circulatori d’un cor. El projecte reflectirà les relacions
que s’estableixen entre l’obrer que fabrica un objecte en sèrie i el consumidor que
projecta la seva personalitat sobre el consum de l’esmentat objecte.
El moment actual d’aquest procés de producció és el de recerca, recollida i se-
lecció de peces, assumpte no fútil ja que ha de localitzar i adquirir totes les pe-
ces d’una moto, i en algun cas fins i tot resoldre problemes legals.
La segona producció és una sèrie de currículums falsejats en els quals combina-
rà identitats falses, adreces d’empreses seleccionades a l’atzar i fotos de desco-
neguts per crear diferents models de curriculum vitae d’ús comú.

TVBOY
Participa en l’exposició col·lectiva Scala Mercalli a Roma, a l’Auditori Parco de la
Música. L’Escala de Mercalli és un sistema usat per al mesurament de terratrè-
mols segons els danys que fan a estructures i edificis, i aquest concepte dóna tí-
tol a una megamostra de street art italiana en la qual, en paraules del comissari
Gianluca Marziani, la crítica social, el rigor ètic i la intel·ligència conceptual es
transmeten amb la potència del resultat estètic.
A finals de mes participarà en la 5a edició de la fira Kunstart Art Fair Bolzano amb
la galeria milanesa Spazioinmostra.
www.kunstart.it
www.scalamercalli.it

Rubén Santiago
El mes de maig és al festival Loop, d’una banda amb el seu vídeo Future, al Mu-
seu de la Ciutat de Barcelona, i en la col·lectiva Fràgil, a l’espai Ubú.
A València Rubén participa amb el seu vídeo Collective en Estètiques del desas-
tre, comissariada per Daniel Reyes, i organitzada per Magatzems Wall & Vídeo i
Revista Art i Crítica. Sota la noció de desastre consumat, Estètiques del Desas-
tre presenta vídeos d’artistes xilens i espanyols que tracten la construcció dels
desastres globals narrats des d’iconografies locals.
www.arteycritica.org
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Tjasa Kancler
En la Cambra de Comerç de Sassari, Itàlia, participa Tjasa dins de la mostra Gio-
vani & Artisti, amb l’obra Campo de dispersión, on conjuga el sistema de signes
i la sintaxi que elaboren les diferents possibilitats combinatòries dels objectes.
Al festival Loop, dins del minicine room de la Galeria dels Àngels s’ha mostrat el
vídeo Eslabones Ausentes. Una narració fragmentada que incideix en el caràcter
subjectiu de la transmissió i recepció de continguts relacionats amb el Pròxim
Orient, especialment a través del filtre dels mitjans de comunicació.
www.promocamera.it

Acaba d’arribar a Hangar:

Julie Faubert

La seva residència a Hangar és dins del marc de l’intercanvi Québec-Catalunya i
desenvoluparà un projecte d’instal·lació sonora en la qual intentarà pertorbar els
diferents nivells d’escolta que existeixen entre el privat i el públic, qüestionant l’ac-
tual dissolució d’aquests dos espais, fins fa poc molt ben definits.
El so té un paper fonamental en el seu treball des de l’any 2002. Intenta crear un
àmbit auditiu complex i falsificat per un cúmul de fragments sonors, provinents de
temps i espais diversos.
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Col·lectius amb seu a Hangar

Hamaca
Va ser a la tercera edició de Mostra’t, una mostra de treballs audiovisuals produ-
ïts o distribuïts fora del circuit convencional de la indústria audiovisual. També van
participar en la taula rodona Distribuir, exhibir, difondre: repensant espais i estra-
tègies, taula que tractava sobre les formes i els espais per exhibir i fer circular les
obres audiovisuals que transgredeixen d’alguna manera les limitacions establer-
tes per tradicions formals històriques i que no tenen cabuda dins els circuits d’es-
trena a les sales comercials. A la taula també hi participaven Toni Serra d’OVNI,
Elena Oroz de Blogs & Docs, Pablo Morales d’Interdocnet, Carolina López de
Xcèntric i Juan Jiménez de ZEMOS98.
www.mostrat.org

Ràdio Paca
Ràdio Chevere és un projecte conjunt de Ràdio Paca amb algunes de les preses
de WadRas, el centre penitenciari de dones de Barcelona. Escolta-les a http://ra-
diochevere.org

Pilar Cruz
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Un no parar. Així va ser la Nit CASM, 24 hores de visibilitat de la producció que
es dur a terme a Hangar. Els tallers oberts són traslladats a un altre context físic,
i es mostra l’estat del treball que normalment es fa de portes endins.
Hi havia exposició de treballs d’artistes residents, performances, presentacions dels
projectes i col·lectius que estan treballant a Hangar, produccions de vídeomade in
Hangar, material de consulta, instal·lacions, audiovisuals i ràdio en viu. Si vols sen-
tir el programa que Fluido Rosa de Radio 3 va realitzar en directe fes clic a
http://www.hangar.org/nitcasm/08-06-07_FLUIDO_ROSA_HANGAR_OBERT. mp3
Si vols veure fotos fes clic a www.hangar.org/nitcasm/fotos

Hi ha altres moviments que s’estan produint per Hangar just abans que comenci
la calor de veritat i les proverbials vacances. Moviment amb la nova Comissió de
Programes, que és el comitè d’experts que decideix coses com la resolució de les
beques d’intercanvi, o quins artistes entraran en residència a un taller d’Hangar.
La nova Comissió de Programes està formada per als pròxims dos anys pels artistes
Luis Bisbe, Carles Guerra i Marcel·lí Antúnez i els comissaris Pilar Parcerisas i
David Armengol.

I el següent moviment és mediàtic: Hangar estrena una mediabase, el Canal Hangar
amb vídeos d’arxiu d’activitats i conferències, entrevistes a artistes residents i al-
tres canals amb material divers, com el Si t’he vist no t’aguanto TV, amb progra-
mació mensual variada i més interessant que la TDT. La porta Kikol Grau i de
moment hi ha perletes com l’informatiu No t’aguanto TV presentat per la gran Rocío
Campaña, que riu-te d’Ana Rosa, o el delirant Jason Total Massacre.
http://canal.hangar.org/
http://canal.hangar.org/kikol



Artistes residents

Ana Álvarez Errecalde
Acaba de rebre una beca de producció de la Generalitat de Catalunya per elab-
orar una instal·lació fotogràfica, que en aquests moments està en fase de prepro-
ducció, i que presentarà durant l’any en curs.
I una altra gran notícia, el seu vídeo Identidad: David ha rebut el primer premi en
la categoria “Millor idea” de la tercera edició de Función Vídeo, un festival de
minimetratges, peces realitzades amb elements mínims: càmera de fotos digital o
telèfon mòbil. Aquest festival de cinema “de butxaca” es va celebrar al Maumau
Undergroud, Barcelona, el passat dia 14 de juny.
Identidad: David és un documental sobre una acció efímera a l’espai públic de
Vitòria realitzada per l’artista Jorge Rodríguez-Gerada. La peça es pot veure al You-
tube www.youtube.com/user/filmchickproductions
A més, tots els vídeos del palmarès del festival Función Vídeo es poden veure des
del web del festival www.funcionvideo.org

Tjasa Kancler
Per fi surt a consulta el web p-a-r-a-d-i-g-m-a.net, el projecte en el qual Tjasa tre-
balla des de fa alguns mesos.
Es tracta d’un espai de comunicació alternatiu que va sorgir al voltant de la prob-
lemàtica sobre la construcció d’un escut antimíssils a l’Europa de l’Est en previsió
de possibles atacs de països com ara l’Iran o Corea del Nord.
En la situació de conflicte geopolític entre Orient i Occident de l’actual ordre
mundial, el paper dels mitjans de comunicació, la informació, les imatges i les idees
que aquests subministren suposen una font de consciència d’un temps passat re-
cent i de la posició social actual.
Paradigma és un web de construcció col·lectiva, una wiki que suposa un arxiu d’in-
formació provinent de diverses fonts: empreses mediàtiques tipus Yahoo o Google,
webs de mitjans independents, pàgines contrainformatives, blocs d’activistes…
amb comentaris, fotos i vídeos. La finalitat és posar èmfasis en la importància del
context en les notícies, qüestionar la realitat i prendre distància crítica respecte a
la construcció de la informació.
Els usuaris poden agregar textos, vídeos i altres materials i etiquetar-los en cate-
gories com ara terrorisme, pla nuclear, Europa de l’Est, desarmament, democrà-
cia o propaganda.
Paradigma facilita la transversalitat en la consulta dels continguts, el contrast de
les fonts, el debat i una experiència diferent del consum de notícies i l’experiència
de la comunicació del conflicte entre Orient i Occident.
www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

Ana Garcia-Pineda
Està seleccionada en el Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Pollença, in-
stituït fa més de 40 anys pel Museu de Pollença amb el propòsit de donar suport
als nous llenguatges i manifestacions que es donen en l’art contemporani, i que
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ha anat formant una important col·lecció a través d’adquisicions d’algunes de les
peces que formen aquest certamen, seleccionades per un jurat format per Alicia
Murría, Manuel Olveira, Karmelo Bermejo i Mariano Navarro.
Ana presenta el vídeo Tácticas de combate i l’edició de Máquinas y Maquina-
ciones, peça que va elaborar per a BCN Producció fa poc temps.
Alguns dels artistes amb els quals Ana comparteix “cartell” en l’exposició del Museu
de Pollença són Julia Montilla, Jeleton, Maider López o Gustavo Marrone, entre al-
tres.
www.culturapollensa.com/es/
www.culturapollensa.com/es/

Momu & No Es
Després d’alguns mesos d’intensa producció i molt treball ha arribat l’hora que
Momu & No Es inaugurin la seva individual a la Sala Montcada –quarta expo del
cicle Eufòria, casos d’optimisme extrem, comissariat per David Armengol.
L’exposició, titulada 1979-1982, es tracta d’una instal·lació en la qual uneixen
vídeo, escultura, text i performance. Tots els elements conjuguen un període de la
Història recent, recuperant elements oblidats mitjançant tècniques historiogrà-
fiques. Així creen un relat que es pot classificar com a realitat-ficció, gràcies a la
barreja amb elements coneguts per l’espectador, per explicar-nos què va passar
realment en aquest període de temps.

D_Forma
Antonio R. Montesinos està preparant una intervenció anomenada Chambao per
al FIB-Art de Benicàssim. El mot chambao a Andalusia s’utilitza per definir una
construcció precària i improvisada que serveix per donar ombra i aixopluc, con-
ceptes dels quals se servirà Antonio per recrear una construcció a la platja que
compleixi aquestes característiques. Vegeu-ho a http://fiberfib.com/fibart/2008/an-
tonio-r-montesinos/



D_Forma havia participat a la mostra Aptitud para las Armas, projecte en el qual
es tenia previst que cada artista participant edités un fanzine. Ara ja tenim en línia
el fanzine dels Dformers, que versa sobre la por i es pot descarregar fàcilment i
gratuïtament del web
http://aptitudparalasarmas.blogspot.com/
La Dformer Raquel Labrador participa amb el vídeo Avaliable for a limited time
only en l’exposició Otoimatge, resultant d’una trobada entre artistes japonesos i
espanyols, a la sala d’exposicions de la Universitat Politècnica de València.
També participa en l’exposició Alicia | Aicila, Identidades digitales, a la Galeria
Santa Fe de Bogotà. www.napgallery.com l www.raquellabrador.com
I finalment Beatriz Sánchez va produir per a la Noche Blanca del Flamenco a Còr-
dova el vídeo Quelo de Garatas (ball del desordre, en caló), on uns vestits creats
per la dissenyadora Juana Martín s’apoderen de les bailaoras que els vesteixen.
http://media.grupojoly.com/0000094500/0000094743.pdf
http://www.dforma.net/
http://www.dforma.net/

TVBOY
Salvatore acaba de treure al mercat la primera línia de roba de TVBOY, realitzada
en col·laboració entre TVBOY i l’estilista Maicol Ravaioli. Produïda per Sicam In-
ternacional i distribuïda per Progetto Gieffe, es presentarà al públic professional
al Bread & Butter Barcelona durant la primera setmana de juliol.
Aquesta primera col·lecció és un total look amb línia masculina i femenina, i inclou
samarretes, pantalons, jerseis i diversos accessoris.
Per altra banda, juntament amb l’arquitecte Amedeo Miranda està realitzant dues
escultures dels personatges TVBOY i Nico. Serà una edició limitada de 50 peces
de cadascú.
Per últim es troba preparant una nova producció, ja que estarà tot l’estiu on the
road entre diverses exposicions a Dinamarca, Cuba i el Líban.
www.breadandbutter.com
www.thetvboy.com/

Estades curtes
El fotògraf Tarek Hefny es troba a Hangar com a resultat de la Beca d’intercanvi
CIC-Hangar del Caire, des de maig fins a juliol. Durant els mateixos mesos l’artista
Vahida Ramujkiç estarà com a resident al Caire.

made by Pilar Cruz



Hangar
News_Estiu 2008

Inter - Canvis

Sempre han estat juliol i agost mesos caracteritzats per la pertinaç sequera infor-
mativa cultural. Tot i això els fòrums estan que treuen fum per les últimes notícies
de la ciutat: gent que va i ve, centres que es reconverteixen, polítiques culturals
remogudes, moviment de pescadors. A Hangar també tenim moviments d’artis-
tes, alguns no tenen plans per a l’estiu, uns altres passaran aquestes setmanes
treballant, al taller o muntant exposicions. En aquests mesos en els quals alguns
se’n van o decreixen la seva activitat, s’aprofita l’espai de tallers i entren artistes
per a estades curtes i produccions concretes.
El juliol ens hem d’acomiadar d’en Jordi Ribes i de Momu & No Es, que finalitzen
el seu període de residència.
També acomiadem, encara que temporalment, a Núria Canal, que actualment ex-
posa a Barcelona el projecte Uncover, que va guanyar la convocatòria de difusió
de la creació 2008 de la Fundació Suñol.
En el seu lloc ve durant dos mesos Albert Corbí, que treballa registrant en foto i
vídeo les seves intervencions en l’arquitectura.
També estaran amb residències breus Clarissa Cestari, Carlos Granados, Cris-
tian Segura, Mar Canet i finalment David Bestué i Marc Vives, els quals muntaran
una producció per al que serà l’últim cicle d’exposicions del Centre d’Art Santa
Mònica.



Artistes residents

Ana Álvarez Errecalde
Ana va tenir la idea per al projecte Talles, en el qual està treballant des de fa di-
versos mesos, arran de l’anunci de la unificació de talles del Ministeri de Salut. A
poc a poc va evolucionar profunditzant en altres problemàtiques que pertoquen a
la identitat i al cos de les dones.
Talles consisteix a fotografiar una cinquantena de dones nues, dones amb les més
diverses mesures, procedències, edats, fisonomies i inquietuds. A més de refle-
xionar sobre el simbòlic i l’estandardització del cos humà, Talles vol provocar una
situació d’empatia, d’experimentació sobre què significa estar en la pell de l’altre.
El procés de producció no ha estat fàcil, ja que trobar cinquanta persones que
vulguin posar despullades és una tasca àrdua. No obstant això, a base d’amigues
d’amigues i el sempre efectiu boca-orella, les 50 sessions s’han pogut realitzar
sense cap més problema.
El fet de tenir un espai a Hangar i la realització de les fotos al mateix taller de
l’artista ha ajudat a crear aquest clima de confiança imprescindible: la intimitat
provocava el diàleg, enriquit per l’intercanvi d’històries personals.
Passant a altres produccions, un fragment del documental realitzat per Ana Iden-
tidad/Madrid va ser passat per RTVE i es pot consultar al Youtube i aquí:
http://www.rtve.es/camaraabierta

D_Forma
El dformer Antonio R. Montesinos ha estat seleccionat per participar a Intracity
08.
Intracity és una convocatòria biennal promoguda per 7 municipis dels voltants de
València que conformen el Consorci Xarxa Joves.net. Intracity persegueix establir
llaços d’unió entre la ciutadania i el seu municipi, així com dels municipis entre si.
Es tracta d’una selecció d’intervencions efímeres en l’espai públic, amb caràcter
itinerant. Antonio desenvoluparà Narraciones caminadas, basat en la idea del ca-
minar com a forma de narració, com a forma de pensar l’espai i apropiar-se’l. En
cada municipi realitzarà una deriva, tractant de conèixer-lo mitjançant el passeig i
la conversa amb la gent, de la qual sorgirà informació bàsica per viure al lloc, i al-
tres històries sobre la mateixa ciutat. De resultes de tot això quedarà una radi-
ografia a través d’un web amb tota aquesta informació, un mapa amb el trajecte
de cada deriva, i uns adhesius a l’espai públic que marcaran les fites del recor-
regut.
Abans de tot això, qui va tenir la sort d’anar a la platja de la Torrassa de Benicàs-
sim a les dates del FIB va poder gaudir de la instal·lació Chambao, una arquitec-
tura efímera feta amb materials molt comuns a les platges, a manera de refugi,
aixopluc i ombra, realitzada per Antonio per a FIB-Art’08.
http://www.joves.net/campanyes/intracity
http://fiberfib.com/fibart/info/intro/
Una altra bona notícia per al col·lectiu, la Dformer Raquel Llaurador ha rebut una
Beca INJUVE per realitzar durant el 2008 el projecte La aventura de la araña, en



el qual a través del web 2.0 realitzarà un estudi comparatiu entre la identitat real
i virtual de diferents persones, i per al qual convida a qui ho desitgi a participar.
Si t’interessa pots contactar a través del web de D_Forma http://dforma.net/

TVBOY
Fins a finals de juliol és present en la mostra Scala Mercalli, El terremoto creati-
vo del street art italiano, a l’Auditorium Parco della Música, a Roma. www.scalamer-
calli.it
I durant aquests dos mesos d’estiu Salvatore TVBOY se n’ha anat de gira mun-
dial. Primer recalarà a l’Havana junt amb el col·lectiu Artkitchen per participar en
el Festival Internacional de Poesia, pintant murals als carrers de la ciutat.
A continuació anirà a Copenhaguen, on té prevista una exposició individual a la
galeria We Love Asbaek. I finalitzar l’estiu al Líban, on participarà en una exposi-
ció col·lectiva.
www.weloveasbaek.com
www.thetvboy.com

Ana Garcia Pineda
Per a BCN Producció 08 va realitzar els projectes 1.000 veces si i Máquinas y
maquinaciones. Aquest últim té dos cicles de vida; d’una banda, la instal·lació en
sala, que es va poder veure durant l’exposició que va tenir lloc el març a La
Capella i, de l’altra, un llibre del qual s’han editat 500 exemplars i que no és un
catàleg, sinó un altre suport per al projecte. El llibre conté una selecció d’algunes
de les idees que Ana proposa per “salvar el món”, una sèrie d’utilitats utopicopoè-
tiques que farien possible una existència millor: Màquina per saber quan besar i
quan donar la mà,
Màquina perquè l’Alzheimer només afecti els teus records tristos, Màquina per de-
struir la lletra de totes les cançons pops o Màquina perquè els lletjos tinguin re-
compensa, són algunes de les propostes amb què fer front a les tragèdies
quotidianes. El llenguatge és una arma carregada d’humor, amb el qual res no és
impossible.
Per als locals, el projecte en la seva versió llibre es pot adquirir a les llibreries es-
pecialitzades de la ciutat. Per als qui viuen fora de Barcelona és possible adqui-
rir un exemplar a través de Belleza Infinita. www.bellezainfinita.org



Tjasa Kancler
Durant aquests mesos ampliarà el contingut que es pot trobar al web del seu pro-
jecte Paradigma, un arxiu d’informació provinent de diverses fonts com a premsa,
televisió, Youtube o blocs, que es construeix com un wiki. Els usuaris estan con-
vidats a aportar material sobre el conflicte geopolític actual entre Orient i Occi-
dent, per construir una reflexió col·lectiva sobre l’esmentat conflicte, el paper que
els mitjans de comunicació hi tenen i la manera en què consumim la informació.
A paradigma.net els continguts són agregats pels usuaris i etiquetats amb diver-
ses paraules clau com Europa de l’Est, terrorisme, pla nuclear, l’Iran o sancions.
Una vegada etiquetats es relacionen de manera gràfica, ja que es posicionen en
un mapa segons les variables de la resta de continguts, buscant les relacions de
proximitat i associacions creades a partir de la successió de diverses consultes.
www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

Miquel Garcia
L’any 2007 va començar a treballar, quasi paral·lelament, en Interferencias i It’s
not my country, dos projectes que tractaven des de dues òptiques diferents el te-
ma de la immigració i el desplaçament. Però ambdós tenen dues coses en comú
entre si i amb la resta de projectes d’en Miquel; d’una banda, que estan basats
en el testimoni en primera persona de l’objecte d’estudi pertinent i, de l’altra, que
ambdós són projectes de llarg recorregut, amb diferents derivacions i resolucions
expositives, que van des de l’audiovisual a l’objectual, passant pel document o la
cartografia.
A Interferencias la investigació està centrada en les experiències d’immigrants, la
seva relació amb el lloc d’acollida i amb el lloc d’origen i els seus amics i familiars,
així com el testimoni d’aquests, a partir del qual es descobreixen interferències o
alteracions provocades per la por, la desconfiança, la protecció o la imaginació.
A It’s not my country el focus se centra en les conseqüències d’una situació d’a-
llunyament o no pertinença al lloc on es viu, ja sigui per exili, immigració o des-
plaçament per guerra, que provoquen en el subjecte una sensació de no lloc.
Del projecte Interferencias ja va realitzar una part a Mislata, València, i ara acaba
de tornar d’una residència al MCO de Porto, Portugal, on ha realitzat la segona
part del projecte en col·laboració amb associacions d’emigrants de les excolònies
portugueses.
Pertany a It’s not my country el mural que acaba de pintar en les jornades de por-
tes obertes de Can Xalant, Mataró, i que es podrà veure durant la resta del 2008.
I pertanyen a ambdós projectes els dos elements que ha exposat Miquel en la
col·lectiva Don’t Worry, Be Curious, al Casino Luxembourg. Estaran exposats fins
a mitjans de setembre el mapamundi de post-it de Interferencias i el vídeo I’m not
afraid, protagonitzat pel jove palestí Ala’a Manyer del projecte It’s not my country.
www.casino-luxembourg.lu
http://mcoart.com

Momu & No Es
Fins a mitjan setembre són presents a la Sala Montcada del Caixafòrum de
Barcelona amb una exposició individual que pertany al cicle Eufòria, casos d’op-
timisme extrem.
L’escriptura de la història rep el nom d’historiografia. El rigor en l’ús dels mètodes
i instruments històrics assegura la màxima fidelitat en l’escriptura dels fets, i fa que
aquests passin a formar part del relat hegemònic i oficial de la història.



Així que utilitzar mètodes historiogràfics com l’estudi de fonts orals o l’excavació
arqueològica pot ajudar a dotar de veracitat uns fets que, en el cas que ens ocu-
pa, pertanyen a l’àmbit de la ficció.
Momu i No Es investiguen d’una manera acadèmica un episodi de la nostra histò-
ria recent. L’objectiu és tractar d’explicar i donar a conèixer un episodi bèl·lic que
va tenir lloc entre finals dels anys 70 i principis dels 80, i que es coneix com les
guerres èlfiques.
Per això recorren a testimonis, cultura material i excavacions amb els quals inten-
ten dilucidar aquest conflicte que va acabar amb tota la raça èlfica sobre la faç de
la terra, per a finalment interpretar-ho mitjançant unes cròniques que es publica-
ran al catàleg.

Radio Paca
Durant aquest any el projecte fort del col·lectiu ha estat Radio Chevere, una ràdio
per Internet realitzada amb les dones del centre penitenciari de Barcelona Wa-
dRas. Dinamitzades per Marcela Abuaff i Fernanda Zanuzzi, el grup de dones es
reunia els divendres a la tarda per preparar i gravar el material per als programes
que, després de les revisions oportunes, són editats i penjats al web http://ra-
diochevere.org
Arran d’aquesta experiència se’ls va trucar del centre penitenciari de Brians per
desenvolupar allí una experiència similar. Durant aquests últims mesos Marcela ha
estat anant a la macrocàrcel per formar les participants i donar el primer impuls a
Radio Horizonte, que s’activarà després d’estiu. A http://blocs.fias.cat/radioom-
nia ja hi ha alguns arxius d’àudio per escoltar. Dintre de la programació hi haurà
programes de hip hop, de poesia, programes que tracten temes que preocupen
a les preses com les drogodependències, programes d’opinió sobre fets d’actua-
litat, segons interessos i gustos de cadascuna. També la simple salutació a com-
panyes, comentaris sobre la situació que viuen o el que faran en sortir… a mig
camí entre teràpia, mig d’expressió i crida d’atenció; una ràdio que, com diuen els
seus responsables, la fa la droga, la metadona i els antidepressius.

Tarek Hefny
Tarek és fotògraf i ha estat tres mesos en Hangar gràcies al programa d’intercan-
vi Hangar – CIC del Caire. Treballa entorn de quatre grans projectes, d’alguna ma-
nera units pel concepte d’allò públic. D’una banda la sèrie 2 Colour Cities, recollida
en una publicació, on registra taxis egipcis. En tot el país és el mateix model de
cotxe: el clàssic Peugeot 504, i es diferencien simplement per un codi de dos co-
lors propi de cada ciutat, que els limita a poder, en general, circular només per
aquella ciutat i la seva àrea d’influència. Aquestes imatges representen una car-
tografia del país mitjançant els seus taxis i taxistes. En la sèrie Urban Room utilit-
za els conceptes d’espai públic i privat, invertint-los, creant espais de llar en la via
pública realitzats amb elements del mobiliari urbà. La sèrie Façade, la qual està
desenvolupant a Barcelona, tracta sobre com les façanes dels edificis serveixen
d’orientació i punts de referència, i com a través d’aquestes et relaciones amb la



ciutat. Tarek ha observat que a Barcelona es dóna una gran importància simbòli-
ca a l’arquitectura, de manera que la connexió del ciutadà amb determinats edifi-
cis és molt forta; la ciutat està molt unida simbòlicament amb la seva arquitectura.
Per a aquesta sèrie ha realitzat centenars de fotos cada dia de la seva estada, que
una vegada acabat l’intercanvi, ordenarà i seleccionarà per preparar una exposi-
ció. www.tarekhefny.com

Artistes residents a Hangar Klein

Fran Blanes
De vegades cal parar un moment, mirar el que has fet fins ara, veure cap on vols
anar i quins de les teves armes duràs per arribar-hi. Aquesta és la situació de Fran
ara mateix, que se serveix de la seva estada a Hangar Klein per reordenar i editar
el treball que ha realitzat durant diversos anys, i perfilar camins de professionalitza-
ció dels seus projectes futurs. Entre altres coses, en el temps que duu a Klein ha
pogut editar un vídeo documental sobre l’ofici de l’afilador, i està desenvolupant un
projecte escultòric pop-conceptual, juntament amb la comissària Laura Planas, que
de moment ja estan movent per diverses convocatòries. Anomenat La heladera cul-
tural, tracta d’establir un diàleg entre la producció industrial i la producció cultural,
i visualment parteix de la imatgeria popular de símbols religiosos.

Bruno Bresani
Participa en l’exposició It’s not easy a l’espai cultural Exit Art de Nova York. Exit
Art va demanar a artistes, activistes i públic en general que responguessin a la
pregunta “Què vol dir verd per a tu?” Les gairebé dues-centes respostes en for-
ma de fotografia, text o dibuix formen l’exposició, que sorgeix a partir de com in-
terpretem el gir cap al verd que viu la societat i les empreses, i la pressió de
l’escalfament global que ha creat la necessitat que adoptem pràctiques “verdes”,
sovint sense reflexionar-hi. www.exitart.org
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TOP2008

Tot just estem deixant enrere les calors i ja estem en plena feina, ja que Hangar
participa en el TOP2008, o el que és el mateix: Tallers Oberts del Poblenou.
El TOP és una iniciativa que se suma a les festes populars del Poblenou, impul-
sada per diferents espais expositius i de creació del barri.
Es tracta d'obrir les portes al veïnat perquè pugui descobrir que, malgrat la trans-
formació urbanística tan potent que està patint, encara queden al Poblenou nu-
clis de resistència creativa.
Els tallers d'Hangar i d'Hangar Klein romandran oberts el dissabte 20 i el diumen-
ge 21 des de les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda.
Podrem veure el treball en curs dels residents, a més de la projecció d'un recull
de vídeos seleccionats pels mateixos artistes, titulat Qui som? D'on venim? On
anem?.
Hi haurà una connexió en directe en streaming amb el Festival Surpas de Port-
bou, que es podrà veure al plató d'Hangar.
També es mostraran obres creades específicament per a l'ocasió, com han fet
Bruno Bressani i Mar Canet. El seu Contenidor dels amors impossibles estarà
esperant rebre records i il·lusions perdudes de tots els visitants que vulguin apor-
tar anònimament el nom del seu amor platònic.
Una altra intervenció específica és la que han preparat Clarissa Cestari, Fran Bla-
nes i Bruno Bressani, que es diu Motius per desaparèixer, i que aborda el suïcidi
d'una manera cínica, indicant motius per suïcidar-se extrets de les estadístiques
de suïcidi de Barcelona, ciutat amb l'índex de suïcidis entre els joves més alta
d'Espanya.
La inauguració de TOP2008 serà divendres 19 a La Fundición, on les Chicks on
Speed actuaran després d'haver passat una setmana realitzant la seva última pro-
ducció a Hangar.

Per veure el programa complet: www.laescocesa.org/top2008



Artistes residents

Ana Alvarez Errecalde
Gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya Ana ha pogut realitzar en
els últims mesos el projecte Tallas, consistent en un registre fotogràfic de cossos
despullats de dones de diversos tipus, edats i procedències. Tallas reflexiona so-
bre els problemes de salut que comporta la persecució d'un ideal físic impossi-
ble. Parla de la diversitat real de tipus de dona, i cataloga cossos reals. Provoca
empatia empenyent-nos a vestir-nos amb altres cossos, a posar-nos a la pell de
l'altre, elaborant vestits a partir d'aquestes fotos.
El projecte va sorgir arran de la notícia de l'acord entre el Ministeri de Salut i els
empresaris tèxtils espanyols per a l'homogeneïtzació del tallat de la roba.
Al TOP2008 mostrarà un vídeo-muntatge amb tots els cossos de les dones que
han participat a Tallas, així com alguns dels vestits que ja ha produït.

Tjasa Kancler
Durant aquest estiu Tjasa ha viatjat a la República Txeca i Polònia, coincidint amb
la visita que Condoleezza Rice va fer a aquests països per signar el Tractat sobre
la instal·lació d'una base de radar de defensa antimíssils nord-americà en territo-
ri txec.
Els EUA planeja construir-hi una base de radar, al districte militar Brdy, a uns 90
quilòmetres al sud-oest de Praga, que es complementarà amb una base de mís-
sils interceptors a Polònia. El 70 per cent dels ciutadans txecs s'oposen al projec-
te i estan exigint un referèndum. Els activistes de No a les Bases (Ne Zakladnam)
han instal·lat una paradeta durant tot l'estiu a la plaça de Wenceslao a Praga per
oferir informació alternativa, donar visibilitat sobre el rebuig de la població txeca a
aquest projecte i recollir firmes en contra de l'escut antimíssils.
Tjasa va estar amb aquest grup d'activistes filmant les seves activitats i fent en-
trevistes, així com als habitants de Jince, la localitat més pròxima a la que seria la
ubicació de l'escut. Va filmar també la manifestació a Praga el dia de l'arribada de
Condoleezza Rice, i altres materials, amb la finalitat de realitzar un vídeo-assaig.
Posteriorment es va traslladar a Polònia per conèixer la situació polonesa respec-
te a la qüestió de l'escut. Va coincidir amb l'esclat de l'última crisi entre Occident
i Moscou per la invasió russa de Geòrgia, fet que ha accelerat l'acord per instal·lar
la part de l'escut antimíssils de Polònia. Malgrat que havia estat rebutjat pel pri-
mer ministre Donald Tusk el mes anterior, finalment es construirà en la polonesa
ciutat de Slupsk. En aquesta localitat també ha gravat la manifestació que s’hi va
fer i diverses entrevistes a opositors a Varsòvia i Polònia.
En aquests moments Tjasa està escrivint el guió i seleccionant les seqüències per
realitzar aquest vídeo-assaig. Part d'aquest material en brut serà presentat als Ta-
llers Oberts del Poblenou els dies 20 i 21 de setembre.
www.p-a-r-a-d-i-g-m-a.net



D_Forma
El col·lectiu D_Forma està seleccionant material per al segon volum del DVD_For-
ma de videoart. El primer volum contenia treballs dels integrants del col·lectiu i
d'alguns convidats, i va ser presentat en diversos festivals i convocatòries. A qui
li interessi formar part del segon pot escriure a
info@dforma.net
Raquel Labrador ha obert ja l'espai virtual per al seu projecte col·laboratiu Aven-
tura de la araña, que consisteix en un estudi comparatiu entre la identitat real i la
que utilitzem per a l'espai virtual. Per participar o per a més informació, entreu a
www.myspace.com/laaventuradelaaranya
Antonio R. Montesinos estarà del 25 al 28 de setembre al festival d'intervencions
artístiques a l'espai públic Interferencia Sur, a Granada. Allà presenta el projecte
Áreas Gráficas, amb tres intervencions: Sambori, Sólo en la ciudad, i Nota al pie;
amb les quals intenta contaminar els llocs normals mitjançant petits parèntesis en
les actituds imposades com a normals, per crear així espais de desig i comunica-
ció www.interferencia.info
Beatriz Sánchez acaba de finalitzar el projecte Coro para 50 cabezas, que va ser
becat pel programa Iniciarte de la Junta d'Andalusia. Aquesta vídeo-instal·lació es
presentarà durant el TOP 08 als tallers d'Hangar. Hi ha un fragment a
www.vimeo.com/1481117

També acaba de rebre una ajuda del Departament de Cultura de la Diputació de
Còrdova per a la producció d'un projecte audiovisual que es dirà Miss Nude.
Apatches (Noemí Laviana i Raquel Labrador) actuaran al Festival Baumann de Te-
rrassa. El dia 18 de setembre presenten el seu últim projecte, Entretiempo, i el dia
25, la vídeo-performance Cargando, a les 24 hores al Jazz Cava de Terrassa.
www.festivalbaumann.com

Ana Garcia Pineda
Està treballant en la seva intervenció a l'Aparador del Museu Abelló de Mollet del
Vallès, dins del cicle Obsessions, exemples de redundància i persistència cícli-
ca. Aquest cicle, comissariat per David Armengol, proposa diversos exemples d'ar-
tistes que utilitzen la repetició constant i els comportaments obsessius a l'hora de
definir el seu treball, les seves inquietuds i interessos en el camp de l'art.
Ana proposarà la peça Romperlo tot i que faci tiroriro, un exercici d'alquímia que,
jugant amb els codis musicals, intentarà transformar unes coses en altres. Comp-
tarà en la inauguració, el dia 2 d'octubre, amb la col·laboració de l'Escola de Mú-
sica de Mollet, que oferirà un concert en directe.
http://obsessionsblog.wordpress.com



Carlos González
Carlos està produint diverses peces, que podrem veure pròximament.
La primera d'aquestes és una reflexió sobre el consum dels objectes i la seva pro-
ducció. Utilitzant l’objet trouvé, es tracta de la reconstrucció d'una motocicleta
amb peces trobades pel carrer de motos abandonades, i utilitzant també altres re-
sidus trobats. Una vegada finalitzada, la tornarà a abandonar al carrer per regis-
trar el pas del temps fins que les peces tornin a l'estat original en què les va trobar.
La segona peça que està preparant es dirà Parentesco, i consistirà en la interven-
ció amb materials pictòrics en l'àlbum fotogràfic patern.
La tercera peça en la qual treballa es dirà Tablón de anuncios, i per fer-la també
està recollint material, anuncis de particulars que troba pel carrer.

TVBOY
Salvatore Benintende està a punt d'inaugurar exposició individual, Melting Pop,
street art, pintura i instal·lació; serà el dia 18 de setembre a la Galeria Safia de
Barcelona. Com el mateix títol indica, es tracta d'una selecció de pintures i instal·la-
cions protagonitzades per l'alter ego de Salvatore, el TVBOY, en unes escenes
en les quals fa constants referències estètiques al còmic occidental i a la il·lustra-
ció japonesa, composicions influïdes per les obres mestres de la història de l'art
i altres cites a la cultura popular. Així, TVBOY aconsegueix parlar sobre el món
contemporani a través d'alguns dels elements que han format la cultura clàssica.
www.galeriasafia.com
També té durant aquest mes l'exposició individual Culture Clash a la Galeria We-
loveasbaek de Copenhaguen. Una vegada acabada l'exposició, la galeria partici-
parà amb TVBOY a la fira Art Copenhagen. www.weloveasbaek.com
I finalment, fins al 20 de setembre, participa en la col·lectiva Very Contemporary
Exhibition a Berna, al centre de producció Progr www.progr.ch
Per veure imatges de tots els esdeveniments i les exposicions en els quals ha par-
ticipat TVBOY durant aquest estiu, visiteu el web www.thetvboy.com

Rubén Santiago
Durant tot l'estiu i fins al 14 de setembre ha participat amb el vídeo Future a ITCA
2008, la Triennal Internacional d'Art Contemporani, organitzada per la National
Gallery de Praga.
La Triennal, sota el títol Re-Reading the Future, mostrava al palau Veletr_ní el treball
de 200 artistes de diverses disciplines, buscant centrar-se en tendències que s'a-
llunyessin dels corrents dominants en art contemporani www.ngprague.cz/itca/
Rubén ha realitzat la intervenció PAN-pan al CGAC amb motiu de l'exposició Si-
tuación, que celebrava els 15 anys del museu gallec, i s'ha pogut veure fins a prin-
cipis de setembre.
Rubén va transformar la sala d'exposicions en un obrador d'hòsties sense consa-
grar, en el qual un operari fabricava hòsties que eren posades a disposició del pú-



blic de la mostra. D'aquesta manera proposava la recol·locació d'un símbol reli-
giós universal en un objecte de consum, simple aliment o souvenir, que qüestio-
na l'ecumenisme de la maquinària artística. www.cgac.org
I, a Barcelona, participa amb el vídeo Daily en la col·lectiva Projecte Gènere 2,
que es podrà visitar fins a mitjans d'octubre. Amb aquesta mostra, l'Espace Cul-
tural Ample, en col·laboració amb el Circuit Festival i la Fundació Privada per al
Desenvolupament de l'Art Contemporani, ofereix un diàleg entre diverses discipli-
nes sobre la transformació del concepte de gènere.
www.espace-ample.com

Jorge Rodríguez Gerada
Jorge acaba d'arribar a Hangar per a una residència curta; estarà tot el que que-
da de l'any treballant en diverses seqüències del seu projecte de llarg recorregut
Identidad. El setembre se'n va al festival Interferencia Sur de Granada, on partici-
parà amb aquest projecte, que consisteix en una sèrie d'intervencions a l'espai
públic, en les quals dibuixa grans retrats murals de veïns de la localitat en mitjan-
ceres. Dibuixa persones anònimes, pertanyents a aquest àmbit ciutadà, però re-
tratats amb la retòrica i les eines de les grans personalitats públiques, iconitzant-les.
Aquest projecte ha estat realitzat a Madrid, São Paulo, Buenos Aires i Barcelona,
entre altres ciutats, i compta amb la documentació en vídeo d'Ana Alvarez Erre-
calde a cada localitat a la qual treballa.
Jorge estarà durant aquests mesos desenvolupant una investigació, becat per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, que vol celebrar el seu 40è aniversari amb un pro-
jecte artístic que fomenti la participació de diferents disciplines universitàries.
Aquesta investigació, anomenada Identitat Composta, consistirà a realitzar un “re-
trat robot”, una tipologia de cara que encarni els trets mitjans de l'estudiant tipus
de la UAB. El mètode utilitzarà l'escaneig de diferents rostres d'estudiants i de-
senvoluparà un algoritme que permeti oferir una representació d'aquesta faç “mit-
jana”, amb la col·laboració del Departament d'Informàtica i el Departament
d'Estadística. Tot el procés i la informació recollida es documentarà en un web,
un vídeo i, finalment, es realitzarà un mural de caràcter efímer als Campus i una ti-
rada limitada de serigrafies.
Al TOP 08 mostrarà part del material documental dels seus projectes, i algunes
pistes sobre el següent estadi del projecte Identidad, en el qual es planteja fer el
salt del retratat anònim iconitzat al retratat famós amb la seva mateixa condició
efímera. www.artjammer.com

Marc Vives i David Bestué
Als tallers d'Hangar estan treballant en la vídeo-instal·lació La confirmació, pro-
duïda específicament per al Centre d'Art Santa Mònica. Serà l'últim cicle d'expo-
sicions d'aquest centre d'art contemporani abans de la seva polèmica reconversió.
La confirmació consisteix en un viatge iniciàtic per una sèrie de situacions vitals
que formen la superació de l'adolescència i la inclusió simbòlica a l'edat adulta,
encara que aquest viatge en el fons pugui ser experimentat per qualsevol en qual-
sevol moment de la vida. Per això el vídeo estarà rodat en un plató construït al ma-
teix centre, pel qual el visitant acompanyarà el protagonista, en aquest periple, que
acaba tornant al punt de partida després de superar unes proves vitals, amb con-
notacions socials i col·lectives. Així es qüestiona l'efectivitat d’aquestes proves
com a procés de maduració.



Cristian Segura
El treball de Cristian reflexiona sobre la producció d'arxiu i la construcció de mu-
sealitat, sobre com es construeix la maquinària entorn d'un bé simbòlic i com
aquest bé simbòlic es tradueix en indústria cultural i patrimoniable. En enfrontar-
se a aquestes qüestions, no només des d'una posició com a artista, sinó també
com a teòric, gestor i curador, la seva obra es converteix en una plataforma àm-
plia d'investigació i creació, en la qual utilitza els mitjans més diversos, des del di-
buix, a la vídeo-instal·lació, passant per l'escultura, l'art sonor o el diàleg, amb altres
disciplines, sempre des de l'especificitat quant al lloc, i moltes vegades amb un
caire autobiogràfic.
Serà a Hangar fins a finals de setembre produint Patinar en el MACBA, fotogra-
fia i vídeo-instal·lació sobre l'ús inesperat de l'espai circumdant al MACBA, cen-
trat en els skaters i la seva relació amb l'edifici de Richard Meier.
A finals de mes anirà a Buenos Aires, on ha estat convidat per la Direcció d'Arts
Visuals de la Nació Argentina a comissariar l'exposició Interfaces, a les sales del
Fons Nacional de les Arts.
www.boladenieve.org.ar/node/133

Albert Corbí
Les accions bàsiques sobre les quals parla el conjunt d'obra d'Albert són subjec-
tar, sostenir, segellar, contenir i reparar. Aquests infinitius són aplicats a l'arquitec-
tura, exterior i interior. Quan les aplica a l'arquitectura exterior aquestes parlen
d'allò públic, del poder, i de la violència amb què es dibuixa el dins i el fora, men-
tre que quan les aplica a l'interior reflexiona sobre la identitat i el paradoxal cost
de l'autenticitat i del diferenciar realitat i virtualitat.
Albert està preparant una intervenció que desenvoluparà a l'octubre a la porta
d'entrada de l’FNAC de la plaça de Catalunya, mentre al mateix Hangar intenta
desenvolupar la idea de subjecció de volums buits amb cinta adhesiva. www.al-
bertcorbi.com

Clarissa Cestari
Durant la seva residència a Hangar ha elaborat l'obra pictòrica Blau Ftalo i Blan-
co de Titan, que forma part de la seva investigació pictòrica que qüestiona el caràc-
ter material de la pintura. Juga amb el traçat espontani, mínim en mida i procedent
del subconscient, i ho amplia a gran escala, perdent així el seu caràcter íntim, trans-
formant el gest espontani en alguna cosa sistemàtica.
La segona producció realitzada durant la seva residència ha estat Diari de la fal-
ta d'inspiració, diari en fotografia i dibuix que registra el seu pas per Hangar, obra
que continua en procés fins que finalitzi la seva estada, a finals de setembre. Una
mostra de les fotos d'aquest diari es pot veure a:
www.clarissacestari.blogspot.com



Joan Saló
Continua millorant el servei i omplint de continguts el web Cuatro Perras, aquest
interessant lloc de referència per a qualsevol artista que vulgui assabentar-se de
tota mena de convocatòries i recursos de producció. La informació ve clara i ac-
cessible a través d'una classificació per tipus de convocatòria, disciplina a la qual
es dirigeix, quanties, i deadlines.
A més, Joan col·labora amb Experimentem amb l'Art en un projecte educatiu per
a Sant Boi de Llobregat, en què establiran vincles entre l'escultura pública i la
col·lecció d'art del municipi.
www.cuatroperras.es

Artistes residents a Hangar Klein

Fran Blanes
L'interès artístic de Fran es tradueix en molt diversos formats, i suports, que van
des de l'obra conceptual a la performance, passant pel vídeo, el documental, el
dibuix i la fotografia. L'absurd i l'humor són part essencial de la seva forma de pre-
sentar-se a la societat.
Durant la seva estada a Klein ha realitzat treball de foto i vídeo, i ha participat al
passat festival Maçart, festival de cultura contemporània de l'Empordà, a Maça-
net de Cabrenys.
També ha realitzat intervencions escultòriques efímeres al seu taller i a la Nit CASM,
i ha desenvolupat el projecte escultòric anomenat La Heladera cultural, que està
presentant a diverses convocatòries.
Dins d'allò performàtic, Fran va participar al Festival Espontani del Centre d'Art
Santa Mònica amb Me siento Nor-mal.
Ha estat promovent el documental Sóc català, que últimament ha rebut l'atenció
de mitjans de comunicació com Cadena Ser i El País, i que aborda la història d'al-
guns catalans que van emigrar a l'Argentina durant el segle XX, com el propi be-
savi de l'artista. El documental reflexiona, així, sobre la identitat, intenta recuperar
la memòria històrica i recull el testimoni de persones grans que encara es vincu-
len al seu lloc d'origen a través d'organitzacions com els casals de diferents ciu-
tats argentines.
www.elpais.com/articulo/cataluna/Soc/catala/elpepiespcat/20080910elpcat_4/Tes



Bruno Bressani
Participa a la V trobada de sensibilització artística De puerta en puerta, a la loca-
litat toledana de Villafranca de los Caballeros, que sota el lema “Diàleg intercultu-
ral” ofereix l'obra de 19 artistes de diversos països a les portes de les cases de
veïns de la localitat. www.depuertaenpuerta.com
Al festival Schimiede 08 d'Àustria participa amb Social Victims, col·lectiu fundat
el 2008 juntament amb la performer sueca elliPnelli i el fotògraf austríac aruna-
kaji, amb els quals realitza projectes crítics amb el sistema del món occidental.
http://schmiede.ca
I a principis de setembre Bruno va participar al Vídeo Festival de Kansk, Sibèria.
http://www.festival-cannes.ru/eng
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A l’Espai Fotogràfic Can Basté està exposat fins a principis de novembre Signs
of the City - Metropolis Speaking, un projecte que des de fa un any explora el
sistema de signes i símbols de la ciutat europea a través d’un inventari visual rea-
litzat a través de fotografia digital i noves tecnologies, a Londres, Barcelona,
Berlín i Sofia.
Un conjunt d’artistes ha estat examinant i registrant signes, símbols i facetes de
les seves ciutats per documentar així la vida urbana i conformar un puzle visual i
imaginatiu de la ciutat europea. L’accés a la base d’imatges del projecte és lliu-
re i gratuït a través del web www.citipix.net
El projecte finalitzarà amb una avaluació sociològica coordinada pel Centre for
Urban and Community Research del Goldsmiths Collage, Universitat de Londres.
Signs of the City - Metropolis Speaking és una iniciativa de l’associació cultural
Urban Dialogues, i Hangar ha participat en la coorganització junt amb diverses
institucions de les ciutats participants.
www.signs.urbandialogues.de



Minja Gu
L’artista estarà tres mesos a Hangar amb la beca Hangar-SSamzie Space, Seül,
Corea del Sud. El treball de Minja aparenta ser fràgil i íntim, gairebé indistingible
de la vida quotidiana. Junt amb l’artista Yunsabi elaborarà un projecte durant els
tres mesos de residència a Hangar. El seu treball més recent és The world of job,
sobre la recerca de feina a Taipei, Taiwan. En aquesta ciutat l’idioma oficial és el
xinès mandarí, encara que en realitat s’usi majoritàriament el taiwanès, i fins i tot
altres llengües. Per reflectir la dificultat que persones no taiwaneses trobin allà
una feina a causa de les barreres idiomàtiques, Minja va utilitzar els caràcters
xinesos que signifiquen “busco feina” i es va dedicar a la recerca de treball de
diverses maneres, provant les seves habilitats de trobar una feina des de la seva
posició d’estrangera, i plantejant la percepció de l’artista com a professional.
Minja Gu va trobar feina a Taiwan i The world of Job es pot veure a la Biennal de
Taipei actualment en curs.

Julia Montilla
Durant el mes d’octubre Julia estarà ocupant un dels tallers d’Hangar, produint
una instal·lació que formarà part de la mostra individual que prepara per a la
Galeria Toni Tàpies a partir de desembre.
Segons l’artista, el projecte tracta sobre advocacions marianes i identitat nacio-
nal; sobre com l’aparició de la Verge, com a icona femenina de caràcter religiós,
legitima i protegeix un estat catòlic en processos revolucionaris anticlericals.
L’exposició prendrà com a exemple els esdeveniments que van tenir lloc al muni-
cipi guipuscoà d’Ezkioga, el 1931, arran de les aparicions marianes. Aparicions
no reconegudes per les autoritats eclesiàstiques, i que van ser conseqüència
d’un canvi de règim, de la dictadura de Primo de Rivera a la Segona República,
que acabarà finalment, encara que per poc temps, propugnant i aprovant la sepa-
ració entre Estat i Església.



Marc Vives i David Bestué
Estan acabant les peces que formaran la videoinstal·lació que produeixen espe-
cíficament per al Centre d’Art Santa Mònica, titulada La Confirmación.
Es tracta d’un viatge iniciàtic ple de simbolismes de passatge entre l’adolescèn-
cia i l’edat adulta. El recorregut, rodat en un plató al mateix centre, està jalonat
per proves a superar tant pel protagonista del vídeo com per l’espectador que
l’acompanyarà, que serviran de ritual de pas a la maduresa. La confirmación
forma part de l’últim cicle d’exposicions del Centre d’Art Santa Mònica, i es
podrà veure des del 24 d’octubre fins al 4 de gener.
D’altra banda, el MUSAC els ha convidat a participar a la fira d’art FRIEZE, del
15 al 19 d’octubre, dins del programa Intangible Actions, comissariada per
Agustín Pérez Rubio. Presentaran Moments of Intensity, una sèrie de 15 accions
que suposen una metàfora de les accions quotidianes, en concret de les que
sorgeixen al voltant de la dinàmica d’una fira d’art.
També seran presents a la tercera edició de la Young Artists Biennal de
Bucarest.
www.centredartsantamonica.net
www.friezefoundation.org

Ana Garcia Pineda
Des de principis d’octubre i fins a mitjan desembre Ana presenta a l’Aparador del
Museu Abelló, de Mollet del Vallès, la instal·lació Romperlo todo y que haga
tiroriro.
La intervenció, a l’aparador del museu, utilitza els postulats alquímics de la con-
versió d’elements impurs en substàncies perfectes. En aquest cas la transmuta-
ció de la destrucció del món en un esdeveniment festiu, però utilitzant els codis
i la notació pròpia del llenguatge musical per aproximar-se als drames existen-
cials del quotidià.
Romperlo todo y que haga tiroriro forma part del cicle Obsessions. Exemples de
redundància i persistència cíclica, que fa visibles certs mecanismes de repetició
constant i explora aquestes compulsions en el treball artístic.



Cristian Segura
A principi de mes inaugurava a Buenos Aires la mostra Interfaces 10, co-comis-
sariada per ell i per Gustavo Insaurralde a la seu del Fondo Nacional de las Artes,
que acull l’obra de 7 artistes argentins. Interfaces és un programa de la
Secretaria de Cultura de Nació i el Fondo Nacional de las Artes dissenyat amb
l’objectiu d’estimular l’encreuament d’experiències locals en el camp de les arts
visuals d’Argentina.
Cristian demana que participem en la següent votació: es tracta del Premi 10
anys de Bola de Neu, un concurs de la Fundació Start i la Fundació Telefónica.
Els concursants seran els artistes integrants de www.boladenieve.org.ar, i es pre-
miarà tant la producció artística com els perfils personals al web, a través d’un
procés participatiu de votació al lloc web del projecte.
Vota Cristian! (a més, fent-ho participes en el sorteig d’un ipod Nano) a
http://www.boladenieve.org.ar/votar_artista/133

Nuria Canal
Acaba de tancar la seva exposició Uncover a la Fundació Suñol, que consistia
en una instal·lació de fotografia i una complexa xarxa de fils només visible des
d’alguns punts; gairebé una metàfora del procés creatiu de Nuria, un complex
entramat d’accions i narratives, que només de vegades es visibilitza a les seves
produccions. La mostra va ser clausurada amb una improvisació realitzada sobre
la instal·lació per la ballarina de dansa contemporània Sol Picó. Ara Nuria prepa-
ra fragments de vídeo d’aquesta improvisació per penjar a Internet.
D’altra banda, dins de la producció del seu vídeo Daydream, està elaborant el
guió, visualitzant i seleccionant material que va gravar amb 16 dones per crear la
narració de les seves històries personals amb el conjunt de totes elles.

Bruno Bressani
Entre els festivals i mostres en què Bruno participa en aquests dies assenyala-
rem els següents:
Cortocircuito, del dia 23 al 25, és un festival de curts llatins que pretén represen-
tar la varietat d’elements, idees i perspectives de les cultures llatines. Organitzat
pel King Juan Carlos I of Spain Center of New York University.
http://www.cortocircuito.us/
Vintena edició del Festival de Cinema de Girona, apartat de Creació, el dia 10
d’octubre. www.gironafilmfestival.com
Acorda Film & Videoart Festival, a Lisboa www.movimentoacordalisboa.com
INSONORA, la quarta mostra d’art sonor i interactiu que té lloc en diversos
espais de Madrid. En concret a Off Limits del 10 al 21 d’octubre, al programa
Hablar en Arte que oferirà l’escolta dels Premios en el Aire IV d’art sonor.
www.in-sonora.com



Ana Álvarez Errecalde
El seu vídeo Identidad/Madrid, que recull el treball a l’espai públic madrileny de
l’artista Jorge Rodríguez Gerada, ha estat seleccionat al Festival de Vídeo i Arts
Digitals de Girona (VAD) que s’esdevindrà entre el 15 i el 19 d’octubre.
I a finals de mes presentarà la sèrie fotogràfica Alquímia a la fira d’art Estampa,
convidada per l’Ajuntament de Móstoles i el Centre Cultural Caleidoscopio per
al seu estand al recinte firal Juan Carlos I de Madrid.
A més, continua immersa en el procés productiu del projecte Tallas, subvencio-
nat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ens empeny
a posar-nos a la pell de l’altre i reflexionar sobre les conseqüències de la recer-
ca d’un ideal físic, mentre qüestiona l’homogeneïtzació de talles i la regulació del
cos de la dona.
www.vadfestival.net

Rubén Santiago
A Barcelona, fins a mitjan octubre, es pot veure el seu vídeo Daily a l’Espace
Ample dins de l’exposició col·lectiva Proyecto Género 2.
Participarà a finals de mes en la fira Preview Berlin, amb una nova peça i una
sèrie de dibuixos, representat per la galeria DF. També participa en el Vídeo Art
Program de la fira comissariat per Sabine Schütze.
Rubén participa, amb una entrevista sobre el concepte de producció, en la publi-
cació de l’Espazo Documental que es presenta aquests dies. Espazo
Documental és una iniciativa vinculada al Proxecto-Edición del CGAC, MARC i
Fundació Luis Seoane, que fa balanç d’allò desenvolupat durant tres anys en
aquest espai de documentació, junt amb texts i entrevistes a més de 25 creadors
contemporanis.
www.espace-ample.com
www.previewberlin.de
www.espazodocumental.net

Jorge Rodríguez Gerada
Acaba de tornar del Festival Interferencia Sur on ha realitzat una intervenció efí-
mera en l’espai públic del seu projecte Identitat, consistent a retratar ciutadans
anònims en grans proporcions a les mitgeres d’un edifici.
Ara començarà amb Identidad Compuesta, per a la Universitat Autònoma de
Barcelona, en un dels edificis on elaborarà un mural de 15 metres amb un retrat
únic compost pels trets de diversos rostres d’estudiants. Per crear aquest retrat
s’escanejaran aquests rostres i, amb la col·laboració d’investigadors de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria, s’elaborarà un programa que calculi la mitjana
dels trets d’aquests estudiants, la qual cosa conformarà un retrat tipus o retrat
robot de l’estudiant universitari.
Finalment, Jorge va crear un logotip barrejant la imatge del burro català amb el
logo del Partit Demòcrata dels Estats Units, a fi de donar suport a la candidatu-
ra d’Obama entre els votants nord-americans residents a Catalunya. El logotip
imprès a samarretes serveix, a més, per recaptar fons per a la campanya. La ini-
ciativa ha tingut repercussió al diari El País i altres mitjans de comunicació.

D_Forma
Aquest mes els membres del col·lectiu D_Forma participen en diverses convo-
catòries:
A l’exposició 2 nd modstyle, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de
Sevilla, que es podrà visitar fins al març de 2009, hi participen Beatriz Sánchez
i Antonio R. Montesinos.
Beatriz, a la vegada, participa a la fira Estampa 2008, representada per la gale-
ria Tulaprints. Junt amb Noemí Laviana i María Viñas presentaran, dins d’Escena
Poblenou, la performance creada específicament Work in Princess que es pre-
senta a Hangar el 19 d’octubre.
Al Festival de Vídeo i Arts Digitals de Girona (VAD) es presentaran dues peces
de Beatriz Sánchez, a més Apatches entren a concurs en l’apartat d’espectacle



audiovisual amb el seu últim muntatge, Entretemps, en el qual conjuguen la
dansa, la performance i els visuals per crear una atmosfera irreal que transporta
a les entranyes d’un personatge els sentiments del qual es veuen representats
pels elements escènics
Per la seva part, Antonio R. Montesinos continua realitzant el projecte
Narraciones Caminadas, dins d’Intracity 08, que itinerarà per diverses localitats
valencianes, després d’inaugurar-se a Torrent, a partir de mitjan octubre. També
ha estat finalista al Certamen Andaluz de Artes Plásticas i opta al Premio
Especial Andalucía en Formación Artística amb el projecte Comportamientos.
Raquel Labrador continua amb la producció de La aventura de la araña, entre-
vistant-se amb els col·laboradors del projecte a València, Madrid i Barcelona.
I finalment, la d_former Mónica Ruiz participarà a la XII Muestra Internacional de
Performance que es desenvoluparà al centre ExTeresa de Arte Actual de Mèxic
DF. Presentarà Accidentes Controlados, que explora els nous camps d’investi-
gació i creació relacionats amb el cos i les seves descodificacions en la societat
contemporània.
www.dforma.net

made by Pilar Cruz
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Et sona Poblenou?

Amb aquest títol de doble sentit diversos espais del Poblenou han desenvolupat
una programació que va començar el setembre i acabarà amb l’any 2008. Es
tracta d’un cicle d’activitats que relacionen art i so, a través de presentacions,
performances i tallers en espais com La Fundició, Espai Niu, Espai UBU o el
mateix Hangar.

És en aquest context que s’integra Luso-Phonia, una mostra col·lectiva fruit de
la col·laboració anual entre el centre cívic Can Felipa i Hangar. Aquest any es reu-
neixen peces i instal·lacions d’artistes lusons, en les quals s’evoca la improvisa-
ció, l’aleatorietat, la deriva, el subjectiu i l’error, processos que s’associen també
a les avantguardes de la música negra. Luso-Phonia mostra una renovació sobre
els processos que privilegien l’individualisme i l’afirmació de l’autor, al mateix
temps que aposta pel diàleg al barri. Diàleg imprescindible en un barri escenari
de batalles en el passat i el present.
www.luso-phonia.org



Artistes Residents

Jorge Rodríguez Gerada
Jorge va realitzar un mural en una hectàrea de terreny erm en el que serà el Zoo
Marítim de la zona Fòrum a Barcelona.
Es tracta d’una intervenció efímera d’art públic, en la seva línia habitual de retrats
en proporcions gegantines en l’espai públic. Però en aquesta ocasió inverteix la
dinàmica de les seves últimes actuacions: en lloc de retratar algú desconegut
per iconitzar-lo ha utilitzat el rostre que ja s’ha convertit en icona mundial, el del
primer president de raça negra a la Casa Blanca. El títol, Expectation, no pot ser
més eloqüent, ja que al·ludeix al missatge d’esperança que s’ha colat en una gran
part de la població mundial, i amb aquesta obra Jorge ha cridat l’atenció dels mit-
jans i de passada ha aixecat debat entre veïns i barcelonins, amb opinions per a
tots els gustos. La peça desapareixerà amb el temps, però mentrestant és visi-
ble des de l’aire i des del Google Earth.
No només ha estat recollit en la premsa nacional, també els mitjans i les agèn-
cies internacionals li han dedicat atencions: CNN, New York Times, The
Washintong Post, Reuters, EFE, etc.
Expectation ha estat possible gràcies al suport d’empreses com COPCISA-
INNOVIA, ESTEYCO o Ciments Molins, entre altres.
www.elpais.com/articulo/cultura/mensaje/Obama/convierte/figura/iconografica/
lpepucul/20081027elpepucul_1/Tes
www.rtve.es/noticias/20081026/cara-obama-sin-fronteras/183889.shtml
www.lavanguardia.es/lv24h/20081025/53566282392.html



Tjasa Kancler
Tjasa presenta p-a-r-a-d-i-g-m-a.net al Caixafòrum de Barcelona, dins del progra-
ma d’activitats multimèdia i Dissabtes CXF.
Es podrà veure el dia 15 de novembre, a partir de les 19 hores i de forma gratuï-
ta, una selecció de projectes d’estudiants del Màster de Produccions Artístiques
i Investigació de la Facultat de Belles Arts de la UB. En comú tenen aquests pro-
jectes que incorporen diverses tecnologies actuals utilitzades com a eina i llen-
guatge, la qual cosa permet experimentar diferents estratègies narratives.
Pocs dies després presentarà p-a-r-a-d-i-g-m-a.net en el marc de l’exposició
Working Documents. Relats de la cultura immaterial. Serà al Palau de la Virreina
de Barcelona a les 18 hores.
p-a-r-a-d-i-g-m-a.net és un espai de comunicació alternatiu, construït per la
comunitat d’usuaris, que pretén debatre i investigar sobre la manipulació medià-
tica entorn del règim iranià i l’escut antimíssils d’Europa de l’Est com a protec-
ció contra els anomenats rogue states com l’Iran o Corea del Nord. El projecte
aporta reflexió sobre les formes d’activisme i comunicació alternatius, sobretot a
través d’Internet i l’impacte que aquests tenen en el públic.
http://p-a-r-a-d-i-g-m-a.net

Joan Saló
Participa en la cinquena edició del cicle Interferències de Terrassa, una sèrie
d’exposicions, activitats educatives i altres iniciatives estructurades al voltant de
tres eixos: “Les relectures de la Història de l’Art”, “L’art com a escriptura” i “La
realitat com a text”.
La intervenció de Joan a Interferències 08. Sales de lectura es titula Error
Monumental i consistirà en una sèrie de visites guiades centrades en alguns dels
més destacats exemples de la postmodernitat en l’escultura pública egarenca,
plantejades com un exercici de redundància en l’espai públic. Una mirada crítica
sobre alguns fenòmens artístics i culturals que tenen lloc en l’espai públic de les
ciutats contemporànies.
L’activitat està dirigida a tots els públics i és gratuïta; la primera visita està plani-
ficada per al dissabte 22 de novembre. Inscripcions per correu electrònic a
terrassaartsvisuals@terrassa.cat o per telèfon 937832711
www.terrassa.cat/artsvisuals

Fran Blanes
Encara que passa per una etapa d’escassa participació en processos expositius,
es troba a canvi en plena efervescència creativa. En els seus desplaçaments dia-
ris per la xarxa de transport públic es dedica a realitzar una sèrie de dibuixos, pot
ser que inspirats en els seus fugaços companys de viatge.
Cap a mitjan mes començarà la producció de la sèrie de videoperformances
Frases fetes, en què interpretarà, utilitzant diversos idiomes, algunes expressions
col·loquials espanyoles i catalanes.
També realitza l’edició d’un documental de ficció, un work in progress anomenat
Kalima, sobre la mirada occidental en clau irònica d’un viatge a l’Índia.



Institut FATIMA
Són a Hangar amb una residència curta. Paul i Carsten són dos músics alemanys
amics i residents a Barcelona que componen música des de fa 11 anys. En fa
dos, van decidir fundar Institut FATIMA amb la finalitat d’establir col·laboracions
per a la música electrònica improvisada, i han organitzat des de llavors diversos
esdeveniments i concerts en els quals exploren noves maneres de controlar les
maneres de fer música electrònica, sense tocar la maquinària amb les mans,
usant control remot.
Aquest mes es poden veure dues d’aquestes col·laboracions: s’acaba d’estrenar
a la Casa Elizalde de Barcelona Shortcuts, una peça de ball d’Angela
Lampriadinou i música de Paul Rose, un dels components del col·lectiu Institut
FATIMA. Un fragment d’aquesta peça es pot escoltar al web d’Institut FATIMA.
A més van participar el passat dia 7 de novembre en el Festival Inside 22 @ al
Poblenou.
http://www.institutfatima.org/index.php?/ongoing/music-for-a-dance-piece/
www.myspace.com/institutfatima
http://institutfatima.blogspot.com/

Ana Garcia Pineda
Actualment ocupa l’aparador del Museu Abelló, a Mollet del Vallès, amb la
instal·lació Romperlo todo y que haga tiroriro.
Amb estructura musical, l’obra recull un procés de transformacions gairebé
alquímiques d’uns objectes quotidians en una altra cosa, mitjançant la destruc-
ció d’aquests. Sobre un pentagrama a la paret es poden veure una sèrie d’arte-
factes que són llançats amb l’ànim d’espatllar-los. Es converteixen així en ruïnes,
però també en notes d’una partitura que el dia de la inauguració va ser executa-
da per un alumne de l’Escola Municipal de Música de Mollet, i que més endavant
serà interpretada per diversos artistes.
L’exposició pertany al cicle Obsessions. Exemples de redundància i persistèn-
cia cíclica, que planteja fer visibles els mecanismes de repetició en el treball
artístic, mitjançant una lectura positiva i entusiasta de l’obsessió.
La instal·lació es pot veure fins a mitjan desembre, a qualsevol hora del dia o de
la nit.
http://obsessionsblog.wordpress.com

TVBOY
Salvatore, a més de la producció de diverses obres al taller, participa aquest mes
en dues convocatòries.
La primera es tracta de l’Hipermerc’art, vint-i-cinquena edició de l’hipermercat de
l’art contemporani, a la Sala Vinçon de Barcelona. És una exposició col·lectiva
que recull fotografia, pintura i escultura, obra original en petit format a partir de
59 €, i que durarà fins al 10 de gener. El cartell anunciador està protagonitzat
per un TVBOY en plena campanya nadalenca.
TVBOY també serà present en l’exposició Urban paintings, una mostra d’art urbà
contemporani en què participen artistes de diversos països al Centre
Sociocultural Atrion de Carugate, a Milà. A partir del 22 de novembre.
www.thetvboy.com



Ana Álvarez Errecalde
Durant aquest mes està acabant la producció del projecte Tallas, realitzat gràcies
a una ajuda a la producció de la Generalitat de Catalunya, que serà presentat a
Barcelona a finals d’any.
Mentrestant exposarà la instal·lació fotogràfica Alquímia al Centro Cultural
Caleidoscopio de Móstoles, del 6 al 22 de novembre.
I finalment el seu vídeo Identidad/Madrid, que recull el treball d’intervenció en
l’espai públic de l’artista Jorge Rodríguez Gerada, serà projectat al Festival
Internacional de Vídeo Documental EX IS de Bilbao.
www.zinebi.com

Bruno Bresani
Forma part del programa del Festival Mobilefest de São Paulo, del 15 al 17 de
novembre, amb ekko, realitzada amb Georgina Malagarriga i Enrique Martínez.
Ekko és una performance interactiva basada en telèfons mòbils, usats com a
interfície per manipular una imatge, un mapamundi a gran escala.
Diversos usuaris poden interactuar entre si i amb la imatge mitjançant una apli-
cació descarregable, que consisteix en una enquesta sobre com usem els recur-
sos naturals. Els resultats de cada enquesta són visibles al mapa projectat que
mostra l’impacte que produeixen al planeta els nostres hàbits personals, sumats
a dades recollides de pàgines oficials d’organismes com l’UNESCO, o la FAO.
El Festival Mobilefest, Festival Internacional d’Art i Creativitat Mòbil, és un esde-
veniment que busca qüestionar i dialogar sobre les noves tecnologies mòbils en
la seva relació amb els més diversos àmbits de la societat. A través de tallers,
exposicions i premis a diferents categories, es planteja en la seva tercera edició
com la tecnologia mòbil pot contribuir a valors com ara la democràcia, la cultura,
l’art, l’ecologia, la pau o l’educació. Les inscripcions a les activitats del festival es
poden fer mitjançant SMS a www.mobilefest.com.br
Bruno també participa al llarg del mes en diversos festivals com a Ingráfica, a
Cuenca; Festival Óptica, a Gijón; Frame 08, a Portugal; Videofest 2K8, a Baixa
Califòrnia, Mèxic, i finalment en el BAC 08, de Barcelona, presentant algunes de
les seves obres de videoart, que a més es poden visionar aquí:
http://creaciodigital.upf.edu/~bbresani/video/soy.swf
http://creaciodigital.upf.edu/~bbresani/video/god.swf
http://creaciodigital.upf.edu/~bbresani/video/viento.swf
http://creaciodigital.upf.edu/~bbresani/video/deepen.swf

Minja Gu
Artista coreana resident a Hangar durant tres mesos per l’intercanvi d’Hangar
amb Ssamzie Space de Seül.
El seu treball tracta sobre el que queda darrere dels esdeveniments de cada dia,
les restes i l’absència del valor o funció de l’objecte, no només en la seva forma
física, sinó també els sentiments o records que conté aquest objecte o els hàbits
basats en l’emoció personal i mental. El principal eix del seu treball consisteix a
crear nous contexts o significacions d’objectes i fets, i reconvertir o magnificar-
ne el valor. El procés i resultat reflecteix la seva actitud cap a l’art i cap al món,
per això les seves performances, registrades en fotografia, vídeo, dibuixos o lli-
bres, no es presenten a un públic que espera veure art, sinó que es duen a terme
en contexts quotidians i propers.



Performances com 42.195, duta a terme fa dos anys, en què va participar en una
marató que va recórrer a pas normal, parant-se quan es cansava i fins i tot anant
a dormir a la nit, tornant l’endemà al punt on l’havia deixat, fins a completar el
recorregut de la cursa.
O la més recent Symposion, on Minja i cinc amics més van romandre a la teu-
lada de l’edifici de Ssamzie Space durant dotze hores, des que va sortir la lluna
fins que es va amagar al matí. De la mateixa manera que a El simposi (El ban-
quet) de Plató, van parlar d’amor, van menjar i van contemplar la lluna, encara
que la seva conversa va resultar una mica més trivial i íntima, i incloïa les seves
històries personals.
Aquestes converses es van recollir en un llibre que va ser objecte d’un simposi
celebrat diversos mesos després amb estudiants de literatura coreana.
Minja Gu, junt amb l’artista Yunsabi, està preparant actualment un workshop per-
formatiu a Hangar amb el títol One and the Others.

D_Forma
El col·lectiu presenta el DVD_Forma, una recopilació de videoart, a València el
dia 29 de novembre al Magarzems de València.
Beatriz Sánchez exposa el seu vídeo Quelo de Garatas a la galeria cordovesa
Tulaprints, i el 14 de novembre la peça serà emesa a Neox i Antena 3
Internacional.
Per la seva part Apatches a Barcelona realitzarà una performance de dansa i
visuals en temps real: Si la veus, segueix-la el 16 de novembre a Experimentem
amb l’art. De vegades un gest o una dansa sorgeix de l’interior per interactuar
amb el que hi ha darrere de la porta. De vegades es veuen ombres que es des-
placen sense deixar clar a qui pertanyen...
Antonio R. Montesinos continua el seu projecte Narraciones Caminadas per a
Intracity 08. En aquesta ocasió el desenvoluparà a les localitats valencianes de
Mislata i Quart de Poblet.
Finalment, Raquel Labrador participa el 28 de novembre a Yolovi, Mostra de
Videoart de Jerez, amb el vídeo La Calle, on barreja poesia i acció sobre la idea
de la monotonia de la ciutat i els seus camins.
www.narracionescaminadas.com
www.dforma.net

Carlos González
Després d’haver passat un mes fora d’Hangar, torna a reprendre alguns dels
processos de producció en què ja estava implicat, com Moción o Parentesco, i
a començar-ne alguns nous.
Recopila anuncis que troba pel carrer amb què realitzarà una escultura o colla-
ge, amb ajuda de l’atzar.
També treballa en una sèrie d’escultures de petit format que representen coses
que guarda a la seva cartera, com targetes, carnets caducats o fotos de la seva
xicota; coses que troba a les butxaques, com tiquets de la compra o abona-
ments de metro; papers dispars, un còmic de la seva infantesa i un llibre que
mai no va a tornar a la biblioteca. La seva intenció és abandonar-les als llocs ori-
ginals d’on procedeixen els seus models reals. Els tiquets seran tornats a les
botigues, l’abonament al metro, el llibre a la biblioteca; amb la incògnita de si



aquestes peces estaran allà l’endemà, algú se les emportarà o acabaran al
cubell de les escombraries.

La Lleca
Lorena Méndez i Fernando Fuentes pertanyen al col·lectiu La Lleca, i es troben a
Hangar per a una estada de tres mesos.
La Lleca és un projecte d’intervenció i acompanyament en el centre penitenciari
de Ceresova, a Santa Martha Acatitla, Mèxic. Treballen amb els reclusos i els
seus entorns personals propers, amb l’objectiu de promoure alternatives de
desenvolupament personal i artístic dels interns i la seva readaptació social; així
com construir ponts de comunicació que possibilitin relacions familiars d’enteni-
ment, comprensió i respecte. Utilitzen per a això diversos mitjans i recursos, com
ara vídeo, performance, dibuix, ràdio, fotografia, tecnologies digitals i narracions
orals i escrites.
Lorena i Fernando presentaran el llibre del col·lectiu La Lleca Cómo hacemos lo
que hacemos, sobre el seu treball d’intervencions artístiques en contexts de
reclusió, en el MUSAC, Lleó, el 12 de novembre.
A finals de mes al Museu d’Art Modern de Ljubljana, Eslovènia, participaran en una
trobada amb altres col·lectius per compartir experiències entorn de projectes d’e-
ducació radical, i paral·lelament participaran en l’exposició col·lectiva Cossos,
memòria, resistència i educació, a la Skuc Gallery de la capital eslovena.
www.lalleca.net

Amb seu a HANGAR

Hamaca
La distribuïdora de mèdia i videoart amb seu a Hangar “farà les amèriques“, ini-
ciant una gira subvencionada per l’Agència Espanyola de Cooperació i
Desenvolupament que els portarà pels centres culturals d’Espanya a Mèxic DF,
Lima, Còrdova, Rosari i Buenos Aires.
La iniciativa preveu, a més de la presentació del projecte d’Hamaca, un taller
impartit per un artista del catàleg, que variarà segons la ciutat. A Mèxic DF, del
16 al 30 de novembre, el taller estarà a càrrec del col·lectiu zemos98.
El dia 28 de novembre es presentarà també el projecte d’Hamaca a la Mostra de
Cinema de Mataró, a les 20 hores a Can Palauet.
Hamaca va participar a principis de novembre en l’esdeveniment de cultura lliu-
re La setmana dels oXcars, a la Sala Conserves de Barcelona, amb un taller
sobre Producció i gestió de drets en projectes audiovisuals. S’hi van explicar els
diferents models de gestió de drets possibles, els avantatges i desavantatges de



cada un i la necessitat d’entendre aquesta parcel·la legal com a part de la pro-
ducció discursiva d’un projecte audiovisual.
www.hamacaonline.net

Formació Contínua
Formació Contínua és un programa de l’AAVC per a artistes en actiu que vulguin
reciclar-se i ampliar els seus coneixements en temes clau per al desenvolupa-
ment de l’activitat artística amb caràcter professional.
Durant l’últim trimestre del 2008 ofereixen un programa de seminaris sobre el
Codi de bones pràctiques professionals en les arts visuals. Les relacions de l’ar-
tista amb els diferents agents i els models de contracte. Es tracta de donar a
conèixer el codi i les diferents tipologies de contracte entre agents que
l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya acaba de publicar i l’objectiu del qual
és convertir-se en el codi deontològic de la professió. Ha estat ja debatut i pac-
tat amb els mediadors catalans en un principi d’acord per autoregular les rela-
cions professionals.
El 14 i 15 de novembre es durà a terme aquest seminari a Nau Côclea,
Camallera (Girona).
Altres seminaris i cursos programats per Formació Contínua en diferents centres
de Catalunya són: Introducció al full de càlcul, gestió fiscal i econòmica de la
pràctica artística i El contracte de l’artista.
Per a més informació i inscripcions: http://formaciocontinua.aavc.net
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Aquest mes, amb les desitjades o temudes vacances de Nadal, ens acomiadem
d’alguns dels artistes que han tingut residència de curta estada a Hangar.
Ens acomiadem de Minja Gu, artista coreana resident amb la beca d’intercanvi de
Ssamzie Space de Seül. Minja Gu i Yun Sabi dirigeixen el taller L’un i els altres,
que tracta sobre la pròpia consciència de la mirada, sobre l’acte d’observar i ser
observat i la reacció o resposta que genera. A través d’una tècnica de joc de rol
i mitjançant diverses proves s’explorarà com els subjectes expressem, ocultem o
canviem la nostra identitat segons la mirada pròpia i la d’altres persones. El taller
té lloc a principis de desembre a Hangar.
També ens acomiadem de Lorena Méndez i el col·lectiu La Lleca, residents a Han-
gar mitjançant la beca d’intercanvi amb Fonca/Cenart de Mèxic D. F. El col·lectiu
va mantenir durant la seva estada xerrades i presentacions del seu treball a la Uni-
versitat de Barcelona, MACBA i MUSAC. També han col·laborat activament en la
creació de la xarxa estatal d’organitzacions d’immigrants REDI, a través del col·lec-
tiu Cornellà sense Fronteres. La Lleca estan actualment participant en una expo-
sició de col·lectius que treballen sota el concepte d’educació radical, al Museu
d’Art Modern d’Eslovènia; i en tornar a Mèxic treballaran a la publicació d’un llibre
sobre pràctiques esteticopolítiques, i continuaran la seva tasca d’intervenció en
presons, desenvolupant propostes que incideixin de manera crítica en el context
carcerari.
Un altre col·lectiu que ha passat per Hangar és l’Institut Fatima, fundat l’any 2006
per Paul i Carsten, dos músics alemanys residents a Barcelona, amb l’objectiu
d’establir col·laboracions per fer música electrònica improvisada, i explorar noves
maneres de controlar la generació de música electrònica, mitjançant l’ús de peti-
tes càmeres com a comandaments a distància amb els quals executen les seves
composicions.
www.institutfatima.org
www.hangar.org/drupal/?q=content/taller-lun-i-els-altres
www.lalleca.net

www.hangar.org



Artistes residents

Jorge Rodríguez Gerada
Si mirem el google earth aquests dies, probablement sorprengui trobar a la zona
Fòrum un retrat a escala gegant del senyor Barack Hussein Obama. Es tracta
d’Expectation, un projecte que ha tingut una resposta pública que ha superat to-
tes les expectatives de Jorge, que ha tingut espai als diaris més importants i ca-
denes de televisió internacionals. Aquest projecte va ser concebut fa només tres
mesos i es va dur a terme amb mínims recursos, en unes condicions climatològi-
ques pèssimes i executat en tan sols una setmana.
Mentre dóna per acabat aquest projecte, no deixa de treballar per a Identitat Com-
posta, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Catalunya. En aquest mo-
ment està escanejant un centenar de persones involucrades amb la universitat,
des d’alumnes a professors, passant pel rector i altres treballadors, a fi d’elabo-
rar un retrat robot amb una mitjana ponderada dels trets de totes aquestes per-
sones, el rostre de la UAB.
Per conèixer amb més profunditat el treball de Jorge hi ha dues entrevistes recents
al pròxim número de la revista Lamono i al web www.woostercollective.com.



Ana Álvarez Errecalde
Un cop finalitzat el seu projecte Tallas, serà presentat el 17 de desembre a la crip-
ta del FAD, Barcelona, i es podrà veure fins al 23 del mateix mes.
Tallas, elaborat amb una ajuda a la creació de la Generalitat de Catalunya, adop-
ta la forma d’una boutique amb diversos vestits que no són sinó les formes del
cos de 50 dones de diferents mides, procedències, edats i color de pell. Aques-
tes peces de roba es poden vestir, i així es convida literalment a posar-se a la pell
de l’altre, i a qüestionar el valor que donem al cos, l’aparença i la representació
de la figura femenina.
Sense sortir de Catalunya, del 5 al 7 de desembre, Ana participa als VI Jocs In-
ternacionals d’Art Efímer - Ciutats en Xarxa, amb el vídeo Identidad/Madrid, que
documenta el treball a l’espai públic de l’artista Jorge Rodríguez Gerada. Aques-
ta mostra d’art urbà serà present a l’espai d’art contemporani Kunstainer de Ta-
rragona; i itinerarà posteriorment al Brasil, Colòmbia i Itàlia.
http://kunstainer.blogspot.com/

D_Forma
A la sala Picasso del Círculo de Bellas Artes de Madrid es pot veure, a partir del
4 de desembre, l’exposició dels premis Creación Joven de l’INJUVE, entre els
quals es troba el projecte La aventura de la araña, de la deformer Raquel
Labrador.
Aquest projecte tracta sobre la identitat com a construcció i com a màscara, com-
parant el perfil virtual d’alguns usuaris de myspace amb la seva identitat real. Per
a la seva realització Raquel ha estat viatjant durant les últimes setmanes per di-
verses ciutats espanyoles i ha entrevistat aquestes persones. Els resultats d’a-
questa aventura es poden veure fins al gener a Madrid.
www.myspace.com/laaventuradelaaranya

Per la seva part el deformer Antonio R. Montesinos inaugura a les localitats valen-
cianes de Picanya i Aldaia el seu projecte Narracions Caminades. D’altra banda,
i a Màlaga, presenta dins del Certamen Andaluz de Artes Plásticas 2008 part de
la sèrie del.icio.us networks en què, mitjançant visualitzacions gràfiques dels seus
contactes a la xarxa social delicious, pretén indagar en els tipus d’espais que està
generant la web 2.0, llocs formats per comunitats d’usuaris units per interessos
o desigs comuns. www.narracionescaminadas.com



I qui es va perdre la performance Si la ves, síguela, d’Apatches (Raquel Labrador
i Noemí Laviana), encara pot veure les restes de l’actuació que han quedat expo-
sats dins del projecte Le Voyeur, a l’espai EART de Barcelona.
www.experimentem.org

Tjasa Kancler
Ja és oficial, a Tjasa li han donat la beca Guash Coranty i, per tant, podrà desen-
volupar Hit-to-kill, un videoassaig que proposa una lectura del desplegament de
l’escut antimíssils nord-americà en territori europeu, de la divisió d’opinions que
ha suscitat i de les reaccions i protestes contra aquest pla. Hit-to-kill emfatitza els
elements politicoestratègics de l’emplaçament d’aquest escut, en territoris de Polò-
nia i la República Txeca, i traça conceptes com seguretat, domini global, democrà-
cia, desinformació, propaganda i resistència.
Tjasa i els altres tres becats de la Guash Coranty exposen a la Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona entre el 2 i el 9 de desembre.
Hit-to-kill ha estat, a més, seleccionat dins de la convocatòria de la Sala d’Art
Jove de la Generalitat de Catalunya per a la seva programació de 2009.
Tjasa participarà el dia 14 de desembre a l’espai Niu de Barcelona a la jornada
de cinema Al final, la fusilan, projecte que tracta de dilucidar les connexions en-
tre el cinema de gènere, els clixés socials i com aquests es reflecteixen en el tre-
ball dels artistes.
Finalment, del 19 al 20 d’aquest mes presenta el vídeo Forma-Mercaderia a la vui-
tena edició del Festival d’Images Artistiques Vidéo, que tindrà lloc a Algèria, orga-
nitzat per la galeria ESCA.
www.guaschcoranty.com
www.galerie-esca.com/video.html
www.myspace.com/lafusilan



Joan Saló
Després de poc més de mig any, el seu projecte CuatroPerras està buscant adap-
tar la seva oferta a les necessitats d’un públic que ha anat creixent gradualment.
CuatroPerras és un portal que va néixer amb la intenció de compilar l’àmplia gam-
ma d’ajuts, beques i concursos d’art, i ordenar-los d’una manera racional. Des de
mitjan octubre el web va estrenar una nova interfície dissenyada per Daniel Jacoby
amb qualitatives aportacions que faciliten la navegació i la recerca d’informació.
Gràcies al suport d’Hangar el web ha pogut canviar de servidor i actualment és
molt més ràpid i eficient, i s’eviten les dificultats en carregar i l’excessiu temps
d’espera. A més es va afegir un bloc per penjar informació diversa i útil vinculada
al món de les convocatòries, des de consells per escriure un statement fins a una
guia de producció de projectes.
Joan demana a usuaris i a lectors la seva col·laboració enviant informacions i con-
vocatòries que considerin d’interès per a la comunitat artística. De moment Cua-
troPerras està format per un equip de dues persones i agraeixen tota col·laboració
que s’ofereixi. www.cuatroperras.es

Ana Garcia Pineda
Fins a mitjan desembre podem gaudir de Romperlo todo y que haga tiroriro, la
instal·lació a l’aparador del Museu Abelló, de Mollet del Vallès, del registre d’una
acció que va consistir en el llançament contra una paret, pautada a manera de
pentagrama, de tots els objectes de color blanc i negre d’Ana. Van ser llançats
una i altra vegada fins que es van trencar i l’acció era documentada amb una
càmera que també va acabar per trencar-se. A l’aparador de Mollet podem veure
aquest registre fotogràfic de gairebé 400 fotos que formen una gegantina parti-
tura de la destrucció susceptible de ser interpretada.
Ana participa el dia 14 de desembre a l’espai Niu de Barcelona a la jornada de
cinema Al final, la fusilan, que tracta de revelar les connexions entre el cinema de
gènere, els clixés socials i com aquests es reflecteixen en el treball dels artistes.
Aquesta activitat tindrà continuïtat en una exposició al centre cívic Can Felipa l’a-
bril de 2009.
http://obsessionsblog.wordpress.com/
www.myspace.com/lafusilan

Carlos González
Té un projecte escultòric de petit format anomenat Ganas de perder, que consis-
teix a elaborar escultures amb objectes que té a les butxaques, papers desfasats
i tiquets de metro que treu de la seva cartera; i un llibre que mai no va tornar a la
biblioteca. Aquestes peces seran abandonades als seus llocs de procedència,
que se les emporti qui les trobi o, potser, que acabin al cubell de les escombra-
ries. Mentre decideix la formalització i el registre d’aquestes accions, traça el ma-
pa dels orígens, que passa per Barcelona, Almeria, Londres o Vilanova.
Carlos acaba d’iniciar una col·laboració amb l’arquitecte Toni Santiago, que con-
sistirà en un projecte gràfic situat en un plafó en una cantonada d’un espai que
encara està en construcció, i del qual no estem autoritzats a revelar més infor-
mació.



Artistes residents Hangar Klein

Fran Blanes
El dia 2 de desembre a Hangar es projectarà Càsting Klein, rodat al passat TOP
08 amb veïns del passatge de Klein, on es troba el taller Hangar Klein, que en ale-
many vol dir petit.
També es projectarà el documental titulat Sóc català a Argentina, un documental
gravat fa gairebé quatre anys en què Fran recorre el país buscant els testimonis
d’immigrants catalans que es van refugiar a Argentina fugint de la Guerra Civil,
per recuperar part de la memòria històrica i les seves pròpies arrels familiars.
Fran idea i elabora en aquests dies un projecte deslocalitzat, un joc de publicitat
contemporània, una crítica a l’actual discurs econòmic de la crisi financera, i ho fa
amb les paraules, travessant-les per donar-los nous sentits. Per exemple, el con-
cepte SEA PAÑA, desenvolupat i conjugat a través de samarretes i xapes, que
seran un suport material per a unes futures videoperformances.
Això forma part d’un projecte de llarg recorregut sobre frases fetes de l’espanyol
i el català, frases d’ús popular sobre les quals no es reflexiona gaire en l’ús diari i
a les quals pretén donar altres maneres de relacionar-nos-hi.

Bruno Bresani
Hi ha tres bilions, amb be, de telèfons mòbils al món, i tres són les edicions que
s’han celebrat del Mobilefest, Festival Internacional d’Art i Creativitat Mòbil de São
Paulo.
Al festival es defensa l’ús de la tecnologia mòbil com a instrument de sostenibili-
tat, i es pregunta com pot ajudar a millorar la qualitat de vida, contribuir a la cul-
tura, la democràcia, l’educació o la inclusió social.
Hi acaba de participar Bruno, junt amb Georgina Malagarriga, amb Ekko, instal·la-
ció interactiva que a través de la interacció amb els usuaris mitjançant el mòbil
mostrava com els nostres mals hàbits de consum tecnològic estan afectant el pla-
neta. En el festival Bruno ha pogut intercanviar informació, idees i perspectives
amb participants d’altres països com el Canadà, Estònia, Alemanya, Taiwan, o es-
panyols com els del projecte zexe.net.
Bruno acaba de participar al Festival aluCine de Toronto amb els vídeos Respues-
ta i 2 segundos, i al Festival de videoart de Camaguey, Cuba, amb el seu vídeo
Soy, que també es podrà veure el 2 de desembre al Festival BAC 08, al CCCB
de Barcelona.
www.alucinefestival.com
www.pprincipe.cult.cu/eventos/festival-video-arte-camaguey-2008.htm
www.bacfestival.com
www.mobilefest.com.br



Formació contínua
El desembre es farà a Barcelona i a Amposta el seminari El codi de bones pràc-
tiques professionals en les arts visuals. Les relacions de l’artista amb els diferents
agents i els models de contracte.
Aquest seminari està orientat a conèixer el codi i les diferents tipologies de con-
tracte que l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya proposa per regular les re-
lacions laborals entre l’artista i els agents professionals del sector.
El seminari d’Amposta serà al Museu del Montsià l’11 i 12 de desembre.
El seminari de Barcelona s’impartirà a Hangar entre el dia 16 i el 23. Ambdós són
impartits per Florenci Guntín i Muntsa Roca de l’AAVC i l’advocat Lluís Brun. Les
inscripcions es duran a terme a través del web, on també es poden trobar els di-
ferents models de contracte per descarregar:
http://formaciocontinua.aavc.net

made by Pilar Cruz




	1.intro 08 cat.pdf
	2.art. residents 08 CAT3.pdf
	3.Becas Internacionales 08 CAT3.pdf
	4. Plato i sala polivalent 08 CAT3.pdf
	5.1 Video 08 CAT3.pdf
	5.2-3 Imagen digital 08 CAT3.pdf
	5.4 memoria_lab 08 CAT_Maquetación 1.pdf
	5.5-6 Software+ residents 08 CAT3.pdf
	6.Central Produccio3.pdf
	7. Activitats 08 CAT3.pdf
	8. projectes independents 08 CAT_.pdf
	9. dades economiques 08 CAT.pdf
	10. hecho en hangar cat 08.pdf
	11. premsa cat 08.pdf
	news todos 20082.pdf
	enero 08_m.pdf
	febrero 08_m.pdf
	marzo 08 cat m.pdf
	abril 08 cat m.pdf
	mayo 08 cat m.pdf
	junio 08 cat.pdf
	julio 08 cat m.pdf
	sept 08 cat m.pdf
	oct 08 cat m.pdf
	nov 08 cat m.pdf
	dic 08 cat m.pdf


