Fet a Hangar
Índex
Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Up and down
Instalación
Fernando Sánchez Castillo
2008
Publicación Tiefenrausch

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Up and down
Instalación
Fernando Sánchez Castillo
2008
Publicación Tiefenrausch

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Las muertes chiquitas
Pelicula
Mireia Sallarés
2008

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Advanced Realities
Performance, teatro
Conservas Barcelona
31.01.08
Festival transmediale, Berlin

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Realidades anvanzadas
Teatro
Conservas Barcelona
13.02.08
Sala Itaca, Madrid

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Antzerkia Dantza
Teatro
Conservas Barcelona
16.02.08
LA Fundacion, Bilbao

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Obey.humillados y ofendidos
Performance
Joan Morey
27.02.08
CGAC

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

22@update breakfast
conferencia
Jordi William Carnes, Pedro Soler, Sergi Bueno
28.02.08
Auditorio, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

The influencers
exposicion
Alteravazioni Video
28.02. – 01.03.08
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Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:
Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:

Culture Workers Workshops
Talleres
29.02. – 02.03.08
Hangar, Barcelona

Fecha:
Lugar:

Zona alternativa
Festival de teatro, música, danza
Rodrigo García, Olga Mesa, Sonia Gómez ,
Juan Navarro y otros
03.03.08
Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

1:1
Exposición
Ruben Santiago
07.03 – 19.04.08
DF_Arte Contemporanea

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Alquimia
Expocición
Ana Alvarez-Errecalde
07.03 – 31.03.08
Centre Civic Drassanes, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Advanced Realities
Performance, teatro
Conservas Barcelona
12.03.-13.03.08
Teatro, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:

BCN producció
Presentción
Carlos Albalá & Ignasi López, Efrén Álvarez,
Ana Garcia-Pineda, Rubén Grilo, Job Ramos
19.03. – 04.05.08
La capella, Barcelona

Fecha:
Lugar:
Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Máquinas y Maquinaciones
Publicación de BCN producció’08
Ana Garcia-Pineda
03.08

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Nostalgia Periurbana
Exposición/publicación
Ignasi López y Carlos Albalá
2008
Publicación de BCN producció’08

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Topaketa
Conferencia y debates
Varias
29.03.08
Centre Civic Vcan Felipa, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Advanced Realities
Taller de documental creatiu
Belkis Vega
03.08
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Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

ARC08, La Caverna
Instelacion
Betsué, Vives
03.08
Galeria Estrany de la Mota

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

BCN EYE TRIP
Exposición
Francesc Ruiz
25.04.08-27.06.08
Galeria Estrany de la mota

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

But if not
Presentaión
Varias
11.04.-14.04.08
Teatro, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Herramientas libres para creadores
Talleres profesionales
Martin Kaltenbrunner, Alex Posada
21.04. – 25.04.08
Unidad Didáctica, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Loop
Festival
Apatches
15.05.-13.03.08
Centro Civic, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Horizon TV
Televisio alternativa
Varias
25.05-29-06-08
Capella de l`Antic Hospital de la Santa Creu

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Jois Prestadas
Exposición
Miquuel Garcia
30.05 – 28.06.08
Argenteria 66, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Feira de Artes Perfomativas
Exposición colectiva
Luso-Phonia
02.06.-05-06
Tavira

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Unidee 2008
enquentros, discusiónes, presentaciónes
Carme Romero
16.6. – 16.10.08
Cittadellarte Biella, Italy

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Arbol de Diana
Theatro
Alicia Framis
03.+10.+24.30.06.08
Hangar, Barcelona
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Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:

Fecha:
Lugar:

Museología del horror
Exposición
Amanda Delgado, Maria Salguera, Pau de Nut,
Roció Franco, Maddalena Fragnito,
Javie Pérez-Emiliano Pastor
04.06.08
Centre dÁrtSanta Mónica, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

DA CAPO
Exposición
Francesc Torres
06.06.08 – 28.09.08
MACBA

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

24 horas
Exposición
Varias
06. – 07.06.08
Centre dÁrtSanta Mónica, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Art, innovació I empresa
Seminari, taller
Disonancias
25. + 26. + 27.06.08
Centre dÁrtSanta Mónica, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Momu & no es
Exposición
Eva Noguera, Lucía Moreno, Jordi Ribes
27.06. – 15.09.08
Caixaforum, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

A Possibilidade do Outro
Exposición
Julie Faubert, Pedro Soler, Xavi Manzanares
03.+04.+05.07.08
Clube de Tavira, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Acte 8, Uncover
Exposición
Nuria Canal
19.07. – 13.09.08
Nivell Zero, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Generatech
Investigación, acción
Nuria Canal
18.+19.07.08
Hangar, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

SummerLAB
Tallers, performances, encountros de creadores
audiovisuals con herramientas libres
Varias
05. - 09.07.08
Unidad didáctica, Laboral, Gijón

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Culture clash
Exposición
TVBOY
08.08
we love asbaek, Kobenhavn
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Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Fama de Warhol
Casting
Fran Blanes
19.+20.+21.09.08
Pasaje Klein

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Top 2008
Puertas abiertas
Varias
19.+20.+21.09.08
Varias, Poble Nou, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Duende presents
Presentación
Alex Reynolds
21.09.08
Café del Duende, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Taller d´improvisació lluire
Introduccioón a les tecniquas de producción sonar
Alfredo Costa-Monteiro
26.+27.+28.09.08
Hangar, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Luso-Phonia
Concierto
Os N´Gapas, Richaz&Keke
19.09. - 05.12.08
Vic, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Interferencia sur 08
Arte en espacios publicas
Varias
25. - 28.09.08
Granada

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Obsessions
Examples de redundáncia I persisténcia íclica
Ana Garcia-Pineda
02.10. - 12.10.08
L´Aparador, Museo Abelló

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Lightscapes
Taller de diseño de la iluminación interactiva
James Clar y Scott Fitzgerald
10.08
Hangar, barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Projectes deslocalitzats 2008
Presentación
Isabel Andreu, LolaLasurt, Oriol Vilanova
02.10. – 28.11.08
Sala dArt de la Secretaria de joventut, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Els vint-iquatre graons
Exposición
Juan López
03.10. – 16.11.08
Fundació Miro, Barcelona
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Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Dancing Salon
Exposición, performance
Corina, Mis, Gemma, Teresa, Paco
04.10. – 11.10.08
Espai E Art, Barcelona

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Open Studio
Presentación
Varias
05.10. – 31.12.08
Cittadellarte Biella, Italy

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

City walk
Conferenciá
Varias
05. – 06.10.08
Festival center Steirische Herbst

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

NextKunst, Partners
Lecture
Varios
09.10.08
H.E.I.M.A.T.

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Convocatoria de projectes d’arts visuals
Art JOVE 2008
Convocatoria artística
10.08
Sala d’Art de la Secretaria de Joventut

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Escena Poble Nou
Presentaciones, performances
Varios
16. – 19.10.08
Poble Nou

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Festa del programari lliure ‘08
Talleres, presentaciones, performances
Varios
18.10.08
Centre Civic Eudald Graells, Ripoll

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Dancing Salon
Video e instalación
Ayumi Matsuzakay Alba Navas
10.08
Espai E art

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

LA confirmación
Exposición
Bestué-Vives
24.10.08
CASM

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

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

Inside22
Presentaciones, performances
Varios
06 – 08.11.08
Poble Nou

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Luso-phonia
Exposición
Varios
07.11.08 – 03.12.08
Poble Nou

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

STUDIO402
Exposición
Yaiza NIcolas
07.11.08
Samsie Space

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

HackTheDj!
Presentación
Xavi Manzanares
21.11.08
La fundició

Titulo del proyecto:
Tipo de produción:
Artistas:
Fecha:
Lugar:

Dies Laborables
Mesas redondas
Varios
25-26.11.08
Espai E art
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Recull de premsa
Publicación:
Fecha:
Sección:

Visualizing data / O’´REILLY
2008

Publicación:
Fecha:
Sección:

BLOG unlikely
2008

Publicación:
Fecha:
Sección:

Viaggiatori d’occidente
2008

Publicación:
Fecha:
Sección:

EL Pais
27.02.08
Tendencias

Publicación:
Fecha:
Sección:

La Vanguardia
29.02.08
Cultura

Publicación:
Fecha:
Sección:

EL Pais
03.03.08
Cultura

Publicación:
Fecha:
Sección:

La Vanguardia
09.04.08
Tendencias

Publicación:
Fecha:
Sección:

EXIT
06.06.08
ARTE

Publicación:
Fecha:
Sección:

Calle 20
07/08-08
Arte

Publicación:
Fecha:
Sección:

IN.CULTURA
08/09-08
art contemporani

Publicación:
Fecha:
Sección:

La Nueva España
07.08.08
ESPECTÁCULOS, TV Y COMUNICACIÓN

Publicación:
Fecha:
Sección:

La voz de Asturias
07.08.08
Tema del día

Publicación:
Fecha:
Sección:

EL PAÍS
10.09.08
CATALUÑA
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Publicación:
Fecha:
Sección:

POINT.BCN
10.08
Activitats

Publicación:
Fecha:
Sección:

La Vanguardia
17.10.08
Cultura

Publicación:
Fecha:
Sección:

EL MERCURIO
29.11.08
VIDA.CIENCIA.TECNOLOGÍA

Publicación:
Fecha:
Sección:

La Vanguardia
03.12.08
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 sempre, 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 artistes 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 comunicació.
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 particular.
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 treballant 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'artista treballa amb un equip, ja que fins ara havia fet sempre els vídeos de manera 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/passatge 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 programari 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'adaptació 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 mitjançant 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 protagonista és un senyor de 70 anys que viu al Raval de Barcelona, un barri en ple procés 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, repartint 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 municipal. 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'exclusió 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 sensibilitzar la societat oïdora sobre les sensacions i necessitats del col·lectiu de persones 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 comunicació com a font principal de coneixement d'aquest conflicte. Es proposa desvetllar 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 recopilació de contingut, Tjasa Kancler sol·licita la participació de totes aquelles persones 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 consulta 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'hostilitats. 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 fotocopiat, 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 fotocopiat.
La segona seu de Copyzine serà una sorpresa, i en això està treballant el col·lectiu 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 secció 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 elements 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, organitzada 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'edició 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, iniciativa 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 polítiques 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
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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 performance 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 important 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 festival de videoart Global Art-Video del CeC&CaC (Carnaval of e-Creativity & change-Agents Conclave) que arriba a la tercera edició. El DVD_Forma compila treballs 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 participació 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 desconegudes, 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 significava per al seu antic propietari. Així passaran de joies perdudes a convertirse 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 combinacions de la primitiva que només tindràs tu. Per jugar cal enviar un email demanant 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'acollida que convida al públic a entrar, llegir i descansar: Per això encarreguen a diferents 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, publicat per l'editorial Drago, especialitzada en street art i art i fotografia contemporanis. Al llibre, TvBoy realitza una irònica aproximació a Warhol, en una línia street pop, inspirada per dibuixos animats, còmic i televisió.
Acaba de llançar amb Inoxcrom una col·lecció de bolígrafs i material escolar, disponible 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·lectiva City Slang, en la qual participa TvBoy amb una selecció de dibuixos i pintures, 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 publicats 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 convocatòria, la comissió formada pels professionals Amanda Cuesta, Martí Manen i Eloy
Fernández-Porta van escollir 5 artistes entre els quals es troba Ana per desenvolupar 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 necessiti, 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 suspengui 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 senyora 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 indigent 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'arqueologia familiar, molt personal i intens: Blood Line. El seu avi va morir atropellat per un cotxe a Manresa fa 54 anys. El projecte Blood Line consisitirà a recuperar la memòria del seu antecessor, traslladar les seves restes a la terra d'origen 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 succeeixi 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 expectatives 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 millorar 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 hardware 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 treball de Processing. Es tracta d'un entorn de programació de codi obert dissenyat per a les necessitats d'artistes que treballen amb imatges en moviment, animació 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 través 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 cronològic, a la distribuïdora de vídeo i media art han resolt un producte que reordena els seus fons segons criteris discursius de diversos professionals del sector. 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'actual direcció del MACBA. S'utilitzaran les dinàmiques del workshop per dur a
terme una metodologia de treball, des d'una jerarquia horitzontal, que ens permeti 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.
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És una gran idea que les institucions en general i els consistoris en particular dediquin 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 producció. En aquest sentit, cal destacar la iniciativa Barcelona Producció, de l’Institut 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 convocatòria de producció, i hi ha un altre tipus de convocatòries com el Premi Miquel Casablancas, 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 suport 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 defineixen com a “lolo lolo lo”. Això significa simplificar les lletres, abraçar-se al col·lega 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 deformers 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 manera en una representació de l’usuari de la blocosfera, un personatge d’identitat inventada, 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 creativitat popular. A més hi ha un bloc.

Finalment Beatriz Sánchez està planificant el procés de producció de la instal·lació audiovisual i interactiva Coro per a 50 caps, que acaba de rebre una beca Iniciarte.
Por último Beatriz Sánchez está planificando el proceso de producción de la instalación 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 Teresa 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 específic 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 actiu, amb un apartat d’opinió que inclourà entrevistes, articles sobre les convocatòries, 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 contemporani.
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 favorits 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 trobar 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 industrial 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·laboració, buscant la seva complicitat, buscant el seu ensenyament, buscant la seva 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, impossible 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 sintetitzat 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 Weapons, publicada per Drago i distribuïda internacionalment. Si no la trobes en botigues 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 TVBOY 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 diversos mesos d’exposicions, inauguracions i projectes diversos. S’està centrant a
produir obra nova, una sèrie en acrílic sobre paper de gravat, amb manifestes referències al pop art. Encara que tracta d’imitar la serigrafia, li interessa que es trasllueixi 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 artistes 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 manipula per adaptar-los al seu propi univers.
h t t p : / / w w w. a m a z o n . c o . u k / Tv b o y - S t a r t - R e v o l u t i o n - W i t h o u 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 Bellas 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 concurs de disfresses, a canvi de batejar amb el nom del poble una estrella comprada 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 participants, 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 projectes 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 premis 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·lusió, 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 Álvarez 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 dones), 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 Barcelona 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 acumulació 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 subjuntiu 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 convertir-se en els protagonistes dels nostres melodrames casolans. L’objectiu és redescobrir 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 segueixen la lògica del desig. Qüestions com “si oblido que em vas deixar, em continuaràs 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 acumulació 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 establert 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 segons la qual el valor del metall contingut en un cèntim és més gran que el de la pròpia 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 entre els anys 1952 i 2007 i consumint en el procés més recursos dels que les originals representen.
Al crim que constitueix destruir “diners moneda”, s’hi suma el segon delicte d’utilitzar 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 radical 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 maneres 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 possibilitats 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 documentals.
Estarà un mes i mig a Hangar gràcies al premi de vídeo atorgat per TENT Rotterdam, que cada any escull un nou jove artista graduat en vídeo o animació per poder 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 residència 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 superposa 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 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 Martínez 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 Castejón Gilabert, Susana Casares, Jorge Cosmen, The Chanclettes, Ramón Churruca, 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, Cova Macías, Sra. Polaroiska, Jesus Pueyo, Enrique Radigales, Fundación Rodríguez, 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 variats interessos i gustos. Radio Paca no té una graella de programació.
Els truquen de diferents esdeveniments i els cobreixen, elaboren programes monogràfics i col·laboren amb altres col·lectius, organitzacions o iniciatives per realitzar 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 serà els dies 6 i 7 i hi haurà música, visuals, exposició i taller.
www.radiopaca.net

Pilar Cruz

Hangar
News_abril 2008

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 ÁlvarezErrecalde i Rubén Santiago). Els resultats d'aquest intens intercanvi i els projectes 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'experiència.
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 participants–, sinó que també abasta l'àmbit local, i provoca una situació molt interessant 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 participativa Joies Prestades, que reflexiona sobre el fetitxisme i el valor afegit dels objectes 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 intercanvi de Miquel Garcia amb aquestes persones, ja que intervindran en el mateix procés 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'electrònica. Aquestes propostes vénen des de diverses disciplines, com la imatge digital, les instal·lacions multimèdia, el videoart, el net-art, la música electroacústica, la música experimental, Vj i la performance multimèdia, entre altres formats 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 figures 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 persones 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’activitats. 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 surrealista.
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 protagonista 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 reconegudes 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 produir la línia de roba TVBOY clothing, dissenyada amb els seus dibuixos, que es presentarà 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, terminis 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 aliatges 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 recupera 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 representen. Amb aquest acte conjuga dues estratègies simbòliques: de desestabilització 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'edició gràfica com a suport artístic i qüestiona els estàndards en els formats de difusió 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 microcontes que girin al voltant del ser, estar i semblar, microhistòries sobre metamorfosi, 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 mostra 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 llibre d'Arthur Conan Doyle que tracta sobre una expedició en terres sud-americanes 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 etiquetar dins del gènere fantàstic o de ciència-ficció. En El món perdut barreja animals prehistòrics amb citacions cinematogràfiques i personatges recurrents del
seu treball anterior, aparentment aleatoris, com si s'haguessin escapat de la imaginació 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'escenes inspirades en pel·lícules dels anys 60 i 70, protagonitzades pels personatges habituals en l'obra de Jordi Ribes. Una d'aquestes escenes es veu continuada 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 viscut 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 coordinat 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 digital 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 projectes, 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 instal·lació al mateix Klein Hangar amb cinta adhesiva en què redimensionava l'espai de treball i l'espai públic.

Hangar LAB
RYBN
Aquest col·lectiu treballa en Anti Data Mining, una investigació artística, socioeconòmica 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, actualitzades en temps real.
www.rybn.org
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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 producció 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. Aquesta 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 projecte de Ràdio Paca amb les dones preses de WadRas - Ràdio Chevere, audiovisuals... 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 Fundació 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’optimisme 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 projecte 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 escenes 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 Ribes 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 propi, 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 Ripollet, anomenada La gran muralla. Per realitzar-la, Joan ha recorregut tota la província 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 reflexiona 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, serà 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 famosa 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 econòmiques, socials o emocionals; i les estratègies que desenvolupen per sobreposar-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 assenyalar els errors i les manques urbanístiques de la barriada de San Cosme, nascuda 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 quotidianitat 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 banda, Apatches (Raquel Labrador i Noemí Laviana) amb una proposta denominada
Entre Tiempo, que presenta part del procés d’exploració que estan duent a terme 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 aconseguir una beca Iniciarte de la Junta d’Andalusia. Es tractarà d’una instal·lació audiovisual 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 pertany a una sèrie de treballs que investiguen les possibilitats d’experimentació artística de les eines interactives, i empra la representació de la figura humana com a
suport.
www.dforma.net
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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 treball 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 serà una representació a escala real d’una motocicleta a partir de peces rescatades 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 selecció de peces, assumpte no fútil ja que ha de localitzar i adquirir totes les peces 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 combinarà identitats falses, adreces d’empreses seleccionades a l’atzar i fotos de desconeguts 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 terratrèmols segons els danys que fan a estructures i edificis, i aquest concepte dóna títol 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 Museu 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 desastre, comissariada per Daniel Reyes, i organitzada per Magatzems Wall & Vídeo i
Revista Art i Crítica. Sota la noció de desastre consumat, Estètiques del Desastre 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 Giovani & 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’actual 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 produïts o distribuïts fora del circuit convencional de la indústria audiovisual. També van
participar en la taula rodona Distribuir, exhibir, difondre: repensant espais i estratègies, taula que tractava sobre les formes i els espais per exhibir i fer circular les
obres audiovisuals que transgredeixen d’alguna manera les limitacions establertes per tradicions formals històriques i que no tenen cabuda dins els circuits d’estrena 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://radiochevere.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 vídeo made in
Hangar, material de consulta, instal·lacions, audiovisuals i ràdio en viu. Si vols sentir 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 altres canals amb material divers, com el Si t’he vist no t’aguanto TV, amb programació 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
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Artistes residents
Ana Álvarez Errecalde
Acaba de rebre una beca de producció de la Generalitat de Catalunya per elaborar una instal·lació fotogràfica, que en aquests moments està en fase de preproducció, 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 Youtube 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 treballa des de fa alguns mesos.
Es tracta d’un espai de comunicació alternatiu que va sorgir al voltant de la problemàtica 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 recent i de la posició social actual.
Paradigma és un web de construcció col·lectiva, una wiki que suposa un arxiu d’informació 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 categories com ara terrorisme, pla nuclear, Europa de l’Est, desarmament, democràcia 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, instituït 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

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 Maquinaciones, 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 altres.
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 historiogràfiques. 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, conceptes dels quals se servirà Antonio per recrear una construcció a la platja que
compleixi aquestes característiques. Vegeu-ho a http://fiberfib.com/fibart/2008/antonio-r-montesinos/
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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 Còrdova 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 Internacional 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.
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Inter - Canvis
Sempre han estat juliol i agost mesos caracteritzats per la pertinaç sequera informativa 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’artistes, 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 exposa 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, Cristian 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 diversos 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 reflexionar 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 Identidad/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 caminar 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 altres històries sobre la mateixa ciutat. De resultes de tot això quedarà una radiografia 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 recorregut.
Abans de tot això, qui va tenir la sort d’anar a la platja de la Torrassa de Benicàssim a les dates del FIB va poder gaudir de la instal·lació Chambao, una arquitectura 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 creativo del street art italiano, a l’Auditorium Parco della Música, a Roma. www.scalamercalli.it
I durant aquests dos mesos d’estiu Salvatore TVBOY se n’ha anat de gira mundial. 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 exposició 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 utopicopoètiques 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 destruir la lletra de totes les cançons pops o Màquina perquè els lletjos tinguin recompensa, 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 especialitzades de la ciutat. Per als qui viuen fora de Barcelona és possible adquirir 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 projecte 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 convidats a aportar material sobre el conflicte geopolític actual entre Orient i Occident, 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 diverses 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 tema 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’allunyament o no pertinença al lloc on es viu, ja sigui per exili, immigració o desplaçament 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 portes 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’optimisme 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 ocupa, pertanyen a l’àmbit de la ficció.
Momu i No Es investiguen d’una manera acadèmica un episodi de la nostra història 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 intenten 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 publicaran 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 WadRas. 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://radiochevere.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/radioomnia 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’actualitat, segons interessos i gustos de cadascuna. També la simple salutació a companyes, 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’intercanvi Hangar – CIC del Caire. Treballa entorn de quatre grans projectes, d’alguna manera 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 colors 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 cartografia del país mitjançant els seus taxis i taxistes. En la sèrie Urban Room utilitza 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 simbòlica a l’arquitectura, de manera que la connexió del ciutadà amb determinats edificis 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 exposició. 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 professionalització 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 cultural, 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 forma de fotografia, text o dibuix formen l’exposició, que sorgeix a partir de com interpretem 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, impulsada per diferents espais expositius i de creació del barri.
Es tracta d'obrir les portes al veïnat perquè pugui descobrir que, malgrat la transformació urbanística tan potent que està patint, encara queden al Poblenou nuclis de resistència creativa.
Els tallers d'Hangar i d'Hangar Klein romandran oberts el dissabte 20 i el diumenge 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 Portbou, 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 aportar anònimament el nom del seu amor platònic.
Una altra intervenció específica és la que han preparat Clarissa Cestari, Fran Blanes 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 producció 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 sobre els problemes de salut que comporta la persecució d'un ideal físic impossible. 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 territori 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 míssils interceptors a Polònia. El 70 per cent dels ciutadans txecs s'oposen al projecte 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 entrevistes, 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 respecte 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 primer 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 Tallers 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_Forma 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 Aventura 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 comunicació 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 Terrassa. 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 cíclica. Aquest cicle, comissariat per David Armengol, proposa diversos exemples d'artistes 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. Comptarà en la inauguració, el dia 2 d'octubre, amb la col·laboració de l'Escola de Música 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 producció. Utilitzant l’objet trouvé, es tracta de la reconstrucció d'una motocicleta
amb peces trobades pel carrer de motos abandonades, i utilitzant també altres residus trobats. Una vegada finalitzada, la tornarà a abandonar al carrer per registrar 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 intervenció 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·lacions 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·lustració 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 Weloveasbaek de Copenhaguen. Una vegada acabada l'exposició, la galeria participarà 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 participat 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'allunyessin dels corrents dominants en art contemporani www.ngprague.cz/itca/
Rubén ha realitzat la intervenció PAN-pan al CGAC amb motiu de l'exposició Situación, que celebrava els 15 anys del museu gallec, i s'ha pogut veure fins a principis de setembre.
Rubén va transformar la sala d'exposicions en un obrador d'hòsties sense consagrar, 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 religiós universal en un objecte de consum, simple aliment o souvenir, que qüestiona 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 Cultural Ample, en col·laboració amb el Circuit Festival i la Fundació Privada per al
Desenvolupament de l'Art Contemporani, ofereix un diàleg entre diverses disciplines 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 queda 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 participarà 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 mitjanceres. Dibuixa persones anònimes, pertanyents a aquest àmbit ciutadà, però retratats 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 Errecalde a cada localitat a la qual treballa.
Jorge estarà durant aquests mesos desenvolupant una investigació, becat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que vol celebrar el seu 40è aniversari amb un projecte artístic que fomenti la participació de diferents disciplines universitàries.
Aquesta investigació, anomenada Identitat Composta, consistirà a realitzar un “retrat 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 desenvoluparà un algoritme que permeti oferir una representació d'aquesta faç “mitjana”, 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 tirada 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, produïda específicament per al Centre d'Art Santa Mònica. Serà l'últim cicle d'exposicions 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 qualsevol moment de la vida. Per això el vídeo estarà rodat en un plató construït al mateix 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 connotacions 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 musealitat, sobre com es construeix la maquinària entorn d'un bé simbòlic i com
aquest bé simbòlic es tradueix en indústria cultural i patrimoniable. En enfrontarse 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 àmplia d'investigació i creació, en la qual utilitza els mitjans més diversos, des del dibuix, 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, fotografia i vídeo-instal·lació sobre l'ús inesperat de l'espai circumdant al MACBA, centrat 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 subjectar, sostenir, segellar, contenir i reparar. Aquests infinitius són aplicats a l'arquitectura, 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, mentre 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.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. 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 accessible 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 presentar-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 Maçanet 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'alguns catalans que van emigrar a l'Argentina durant el segle XX, com el propi besavi 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 vinculen al seu lloc d'origen a través d'organitzacions com els casals de diferents ciutats 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 localitat toledana de Villafranca de los Caballeros, que sota el lema “Diàleg intercultural” 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 arunakaji, 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 realitzat 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 lliure 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 nacional; 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 municipi 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.

Marc Vives i David Bestué
Estan acabant les peces que formaran la videoinstal·lació que produeixen específicament per al Centre d’Art Santa Mònica, titulada La Confirmación.
Es tracta d’un viatge iniciàtic ple de simbolismes de passatge entre l’adolescència 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 conversió d’elements impurs en substàncies perfectes. En aquest cas la transmutació 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 existencials 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-comissariada 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 premiarà 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 prepara 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 assenyalarem els següents:
Cortocircuito, del dia 23 al 25, és un festival de curts llatins que pretén representar 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, subvencionat 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 recerca 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 publicació 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 efímera 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 candidatura 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 iniciativa 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 convocatòries:
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 galeria Tulaprints. Junt amb Noemí Laviana i María Viñas presentaran, dins d’Escena
Poblenou, la performance creada específicament Work in Princess que es presenta 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, entrevistant-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’investigació 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 reuneixen peces i instal·lacions d’artistes lusons, en les quals s’evoca la improvisació, 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 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 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 COPCISAINNOVIA, 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 programa d’activitats multimèdia i Dissabtes CXF.
Es podrà veure el dia 15 de novembre, a partir de les 19 hores i de forma gratuïta, 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 projectes que incorporen diverses tecnologies actuals utilitzades com a eina i llenguatge, 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 mediàtica entorn del règim iranià i l’escut antimíssils d’Europa de l’Est com a protecció 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 planificada 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 diaris 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 destrucció d’aquests. Sobre un pentagrama a la paret es poden veure una sèrie d’artefactes 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 executada 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 persistència 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 aplicació descarregable, que consisteix en una enquesta sobre com usem els recursos 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 esdeveniment 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 magnificarne 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 llibres, 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 teulada 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 banquet) 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 performatiu 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 desplacen 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 collage, 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 abonaments 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 originals 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’enteniment, 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’educació 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“, iniciant 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 lliure 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 producció 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 desenvolupament 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’artista 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 pactat amb els mediadors catalans en un principi d’acord per autoregular les relacions 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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Cap d’Any
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 Hangar 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 Universitat 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·lectiu Cornellà sense Fronteres. La Lleca estan actualment participant en una exposició 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 petites 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 totes les expectatives de Jorge, que ha tingut espai als diaris més importants i cadenes de televisió internacionals. Aquest projecte va ser concebut fa només tres
mesos i es va dur a terme amb mínims recursos, en unes condicions climatològiques pèssimes i executat en tan sols una setmana.
Mentre dóna per acabat aquest projecte, no deixa de treballar per a Identitat Composta, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Catalunya. En aquest moment està escanejant un centenar de persones involucrades amb la universitat,
des d’alumnes a professors, passant pel rector i altres treballadors, a fi d’elaborar un retrat robot amb una mitjana ponderada dels trets de totes aquestes persones, 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 cripta 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, adopta 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. Aquestes 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 Internacionals 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. Aquesta mostra d’art urbà serà present a l’espai d’art contemporani Kunstainer de Tarragona; 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, comparant 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 diverses ciutats espanyoles i ha entrevistat aquestes persones. Els resultats d’aquesta 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 valencianes 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 exposats 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 desenvolupar 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 Polònia i la República Txeca, i traça conceptes com seguretat, domini global, democràcia, 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 entre el cinema de gènere, els clixés socials i com aquests es reflecteixen en el treball dels artistes.
Finalment, del 19 al 20 d’aquest mes presenta el vídeo Forma-Mercaderia a la vuitena edició del Festival d’Images Artistiques Vidéo, que tindrà lloc a Algèria, organitzat 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 adaptar 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 gamma 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 convocatòries que considerin d’interès per a la comunitat artística. De moment CuatroPerras 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 partitura 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’abril de 2009.
http://obsessionsblog.wordpress.com/
www.myspace.com/lafusilan

Carlos González
Té un projecte escultòric de petit format anomenat Ganas de perder, que consisteix 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 escombraries. Mentre decideix la formalització i el registre d’aquestes accions, traça el mapa dels orígens, que passa per Barcelona, Almeria, Londres o Vilanova.
Carlos acaba d’iniciar una col·laboració amb l’arquitecte Toni Santiago, que consistirà 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 informació.

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 alemany 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 concepte 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 sostenibilitat, i es pregunta com pot ajudar a millorar la qualitat de vida, contribuir a la cultura, la democràcia, l’educació o la inclusió social.
Hi acaba de participar Bruno, junt amb Georgina Malagarriga, amb Ekko, instal·lació 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 planeta. En el festival Bruno ha pogut intercanviar informació, idees i perspectives
amb participants d’altres països com el Canadà, Estònia, Alemanya, Taiwan, o espanyols com els del projecte zexe.net.
Bruno acaba de participar al Festival aluCine de Toronto amb els vídeos Respuesta 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 pràctiques 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 contracte que l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya proposa per regular les relacions 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 diferents models de contracte per descarregar:
http://formaciocontinua.aavc.net
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