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D

urant aquest any 2011, Hangar, com moltes altres infraestructures de suport a la pràctica artística contemporània, ha arribat a una cruïlla important: al mateix temps
que s’acaben les obres de rehabilitació de les naus adjacents -que suposa una ampliació de l’espai útil del
centre de prop de 800m2-, tot el sector artístic, i nosaltres incloses, ens
enfrontem a la consolidació d’un canvi estructural en les polítiques
culturals públiques. Una situació que molts coincideixen a reconèixer
com a alteració sistèmica i que diuen que té a veure amb un context
de crisi no només econòmica sinó també del model de suport a la
producció artística. Una situació en la qual les accepcions conceptuals sobre la cultura, que fins ara havíem acceptat com a veritables
(o falses), i les dinàmiques incorporades durant aquests últims anys,
es posen a prova en un nou context.
No obstant això, fins ara, i a manca de desvetllar-se qualsevol altre pla, sembla que
aquest canvi de paradigma s’ha concentrat gairebé exclusivament en la reducció pressupostària del finançament públic per a la cultura en tota la seva cadena de valor, fent
trontollar aquest model que ja havíem donat per bo, mentre intuíem que seguia sent
insuficient. Així mateix, la direcció d’algunes reflexions sobre el patrimoni fan témer
que segueixi prevalent un model econòmic per a la cultura basat en la inversió en el
patrimoni immoble; i segueix sense canviar la consideració que la producció cultural és
un bé elitista i que els productes culturals són un objecte exclusiu que pot convertir-se
–o no- en indústria d’immediata explotació i d’obsolescència periòdica. Ni en els més
atrevits programes es recolzen processos de R+D+i per a la cultura amb accions que
afavoreixin una més àmplia consideració de l’aportació del coneixement i la pràctica
artística en la forma en què una determinada societat organitza i interpreta la realitat.
Donades les circumstàncies actuals de ruptura de certeses en un món previsible, hauríem
d’estar avui en la tesitura de poder re-visitar els paràmetres d’anàlisis de la realitat, per
si hi hagués altres sistemes de coneixement que puguin oferir solucions per dirimir la
complexitat i la incertesa, o altres metàfores que ens ofereixin diverses formes de visualitzar i interpretar els múltiples conceptes i models del comportament humà.
Així les coses, 2011 ha estat per a Hangar un any d’oportunitat per re-visitar el seu
propi paradigma, un any en el qual hem començat una revisió del model i del lloc que
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ocupa el projecte dins del context cultural, mentre els martells hidràulics avançaven en
la reconstrucció de les naus adjacents o s’endinsaven en la fallida Casa de les Llengües.
Pel que fa a la infraestructura, i en relació a les obres iniciades l’any 2010 i que havien de
ser lliurades a l’abril de 2011, hem sofert un retard de prop de vuit mesos, finalitzant els
treballs de les obres en les naus el desembre passat. No obstant això, a l’octubre de 2011,
aconseguim obrir la nova residència per a artistes d’Hangar, situada a l’antiga casa del
guarda de Can Ricart. Amb quatre habitacions, dividides en dos apartaments amb cuina i
bany compartit, aquesta residència es destina a acollir fins a un màxim de quatre artistes
durant estades curtes que van des d’una setmana fins a tres mesos. La raó de ser d’aquesta
residència és no només la d’allotjar als creadors sinó promoure i enriquir l’intercanvi
entre ells més enllà dels propis projectes d’investigació i producció individuals.
Durant el seu breu període de funcionament d’escassament tres mesos, la nova residència va acollir, entre uns altres, a artistes que van arribar a Hangar a través del seu programa de beques d’intercanvi AECID, dels programes de mobilitat d’altres institucions
culturals internacionals, i també a investigadors i/o creadors participants en algun dels
programes propis del centre o en col·laboració amb altres centres associats.
D’una altra part, i seguint amb una anàlisi de les infraestructures, el deteriorament de
l’actual edifici que allotja els serveis, tallers i oficines d’Hangar, ha significat en més
d’alguna ocasió la cancel·lació de projectes de producció en els laboratoris o d’activitats
de difusió i intercanvi en els altres espais del centre. A més, la situació de l’actual coberta,
ha forçat el desplaçament dels artistes a altres tallers en equipaments en millors condicions com la Fabra i Coats. Gràcies a una pròrroga del conveni de reconstrucció amb
l’ICUB, som a punt d’iniciar la reparació d’aquesta teulada i esperem acabar el 2012 amb
tots els tallers en funcionament.
Respecte de les produccions realitzades a Hangar, i tot i que els serveis dels laboratoris
d’Hangar, especialment el de vídeo, s’han vist com dèiem afectats per la deterioració
de l’edifici ‘mare’, podem identificar, a la nostra manera d’entendre, una altra circumstància per a la relativa disminució de l’activitat: l’escassa inversió pública directa als
creadors per a la producció artística o per a la investigació i la incertesa en la concessió
de les poques ajudes restants.
Per intentar facilitar i estimular les produccions independents, Hangar ha estrenat
noves modalitats de finançament, com el fons de producció o el fraccionament dels
pagaments; i nous tipus de descomptes que afavoreixen els projectes a llarg termini
o que requereixin d’una fase significativa d’investigació per part de tècnics i artistes.
També hem obert nous serveis gratuïts d’assessorament a la producció oferts tant pels
laboratoris de producció com per aquells projectes residents a Hangar. Això ens permet
assessorar produccions en àmbits tan diversos com la robòtica, el streaming, les intervencions artístiques a l’espai públic, o la cerca de finançament per a projectes artístics,
per citar alguns.
Una altra mesura que esperem pugui pal·liar aquesta disminució de la producció, serà
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poder oferir serveis millorats als creadors amb les noves infraestructures. I entenent que
les necessitats de producció són variables i han canviat, som a punt d’iniciar un procés
de revisió de tots els serveis dels laboratoris, incorporant les valoracions i expectatives
d’usuaris i de tècnics.
En la mateixa línia d’atendre i reaccionar als canvis en les necessitats dels creadors, i
atenent a les demandes de nous canals d’experimentació provinents dels propis artistes
residents, al llarg del 2011 s’han articulat les ‘Sessions Polivalents’. Aquestes sessions
són una sèrie d’activitats obertes i bimensuals de caràcter informal i transversal, proposades i gestionades pels artistes residents del centre i que tenen lloc a la sala polivalent d’Hangar. L’objectiu d’aquestes activitats és obrir un espai d’experimentació en la
difusió artística que doni cabuda a accions i activitats multidisciplinars organitzades al
voltant d’una temàtica específica. I amb l’objectiu d’impulsar la participació dels residents i de les seves produccions en xarxes multidisciplinars, nacionals i internacionals,
hem consolidat el programa de reunions informals amb institucions, galeries, crítics i
universitats.
També hem obert canals de coproducció i de transferència de coneixement amb altres
disciplines artístiques i amb els espais que les representen. Aquest any 2011 hem aconseguit consolidar les activitats de transferència de coneixement establint alhora forts
vincles de col·laboració amb altres projectes i institucions. A destacar durant aquest any
estan les col·laboracions amb el Mercat de les Flors i el CCCB tant per l’experiment
audiovisual del Flamenc Empíric com per l’experiència performàtica d’Annie Sprinkle. Hem treballat amb la Fundació Tàpies en la programació de tallers professionals
entre artistes, i també hem obert línies de treball conjunt amb les universitats del país,
entre elles a destacar: la Universitat de Barcelona i seu Màster d’art sonor arrel de
l’obertura de la plataforma Hangar Sonor; la UPF i el seu Màster d’Arts digitals mitjançant convenis de pràctiques i intercanvi de residents i professors convidats; i l’Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya a travès de l’intercanviant de tècnics i coneixement. Tot això per reforçar una xarxa basada en l’intercanvi d’informació i formació
dins de l’àmbit artístic i juntament amb l’àmbit acadèmic i professional, per treballar
per la generació de comunitats de coneixement que permetin recollir, investigar i transferir les pràctiques artístiques i les seves eines. Així mateix, hem mantingut activa la
relació amb entitats de investigació científica a la cerca d’oportunitats per al desenvolupament de projectes de creadors fora del context estrictament artístic.
El treball en xarxa és, per a Hangar, una metodologia sostenible i orgànica que és capaç
de generar projectes com Hangar Sonor, creat al llarg del 2011. Hangar Sonor és una
plataforma d’experimentació i formació al voltant de la música i el so, que articula un
projecte comú entre col·lectius d’investigadors que des de fa alguns anys es vinculen a
Hangar programant activitats de forma independent.
I també en la dinàmica de consolidació de comunitats que es mouen al voltant del
centre, i amb l’objectiu de reactivar els grups de treball en programari i maquinari
lliures establerta des de fa anys dins el marc dels Dijous Oberts, aquest any també hem
iniciat una sèrie de càpsules de coneixement –les Capsulabs- que tenen com a un dels
objectius la divulgació bàsica en els àmbits tècnics i tecnològics per tal de permetre als

10

creadors adquirir uns coneixements mínims que puguin ser posteriorment ampliats amb
els cursos de formació contínua tecnològica per a artistes que també ofereix el centre.
Mentre, a nivell de gestió i amb l’objectiu de pal·liar el més possible l’impacte de la
reducció del suport financer del CoNCA aquest any, hem diversificat els projectes a la
cerca de recursos que ens permetessin no només mantenir activitat sinó també oferir un
espai de treball en la investigació i el desenvolupament de projectes. En aquesta línia,
hem aconseguit finançar i realitzar dos projectes de caràcter experimental en relació al
desenvolupament de tecnologies lligades a dues temàtiques específiques: les aplicacions per a mòbils (que ha comptat amb el co-finançament de la Comissió Europea) i la
telepresència (àmbit co-finançat amb el suport del Ministeri de Cultura i la col·laboració
tecnològica de l’Anella Cultural). Amb tots dos projectes, obrim noves possibilitats a
la producció de projectes artístics en aquestes àrees així com establim altres xarxes de
col·laboració per generar continguts oberts i de lliure accés.
A nivell de difusió, Hangar ha estat present de diverses formes -ja amb obres produïdes
a Hangar o mitjançant convenis de col·laboració- en festivals d’arts digitals europeus i
llatinoamericans, emergents i consolidats, com Kernel (Monza) o AEC (Linz), o FILE a
Sao Paulo, així com a certàmens més propers com Nits Digitals a Girona, Strobe a Amposta, REC a Tarragona o Loop, Escena Poblenou i Openwalls a Barcelona. I en termes
d’estricta comunicació, aquest any Hangar ha estrenat una nova web. La complexitat
i la varietat de serveis i projectes, i la cada vegada major activitat relacionada amb la
transferència de coneixements o les activitats de difusió de resultats (Dorkbot, presentacions d’artistes, cicles curts de vídeo, minifestivals o presentacions dels diferents tallers que organitzem ) havien deixat obsoleta la interfície de la antiga web. Així mateix,
la no actualització del programari durant molt temps havia portat la programació a
l’obsolescència i la disfunció en alguns casos. Per això es va fer imperatiu un canvi en
el disseny i la programació amb el doble objectiu de fer comprensible a l’usuari què és
Hangar, com funciona i què fa, així com facilitar la visualització i la cerca d’informació
sobre els serveis, projectes i activitats que el centre ofereix i realitza, millorant al mateix
temps la visibilitat dels projectes que realitzen els artistes amb el nostre equip tècnic o
en les nostres instal·lacions.
Respecte al context més proper al centre, 2011 no ha estat una excepció en el ja llarg debat sobre Can Ricart. Can Ricart ha seguit concentrant el conflicte d’un districte sencer,
el del Poble Nou, que s’ha vist immers en un procés de destrucció de la seva memòria
i del seu espai urbà, social i cultural, i en la seva ràpida i sovint violenta, reordenació.
En aquesta pugna, va ser la cultura l’apel·lada: després de les batalles veïnals per la
preservació del seu patrimoni, la re-utilització com a Casa de les Llengües de gran part
de l’antic recinte fabril que va acollir fins al 2006 a artesans i petites indústries, semblava haver dirimit els desacords, re-funcionalitzant l’emblemàtic entorn a costa de la
dissolució d’imaginaris col·lectius. No obstant això, l’actual cancel·lació del projecte
posa en perill ja no solament els usos als quals estava destinat, sinó la pròpia existència
dels edificis, tal com constaten els experts i les associacions veïnals.
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En relació directa a aquesta necessària -i obligada- re-funcionalizació de les infraestructures per a la cultura, les característiques i els objectius de les mateixes haurien
d’adaptar-se a altres formes d’entendre la creació, la producció i la socialització de
les obres. Es tracta, de re-evaluar i re-definir aquests models no només dels museus i
centres d’art sinó també del paper dels centres de producció artística. Aquest replantejament passa per la re-connexió dels contenidors actuals amb els generadors de continguts, és a dir amb la base experimental i productiva dels creadors i de les seves pràctiques culturals, i també amb la obertura d’espais d’acció fóra de l’entorn endogen de
les arts. El paper d’un centre de producció i investigació artística no és tan sols atreure
al centre la investigació, la producció, la formació o la difusió, sinó també facilitar
que aquestes ocorrin en qualsevol de les seves formes més sostenibles, que habitualment es fan viables a partir de moviments en xarxa. En aquest sentit les lògiques de la
col·laboració, la deslocalització i de la complementarietat són les que s’imposen. I, per
aquesta raó, perquè Hangar solament pot ser el resultat d’un projecte compartit, negociat,
i combatut, en el qual s’obri espai a la participació, a la contaminació i a l’intercanvi, entenem que qualsevol revisió del paradigma passa per considerar un interès col·lectiu ampli.
Solament així serem capaços de dibuixar un organisme rellevant i sostenible.
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SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ:
LABORATORIS

H

angar compta amb quatre laboratoris al servei dels artistes:
el laboratori de producció, el d’imatge digital, el d’interacció
i el de programari. Aquests laboratoris concentren els serveis
d’assistència tècnica i desenvolupament tecnològic pels artistes i creadors que arriben al centre.
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01.1: LABORATORI DE PRODUCCIÓ

Sunila (Eva Fàbregas)

El laboratori de producció és un dels nuclis d’Hangar i ofereix els següents serveis
especialitzats:

· Producció integral de projectes artístics

Implementació de totes les etapes de la producció d’un projecte artístic, coordinació de
produccions, realització d’informes de viabilitat i pressupostos, i constitució d’equips
de producció.

· Coproducció de projectes artístics

Coproducció de projectes artístics en col·laboració amb altres centres i espais d’art
contemporani.

· Assessorament

Assessorament puntual i gratuït a artistes sobre qüestions relacionades amb la producció
i la viabilitat dels seus projectes.
A més a més, el laboratori de producció d’ Hangar també coordina les producció
organitzats pel propi centre dins i fora de les seves instal·lacions.

Laboratoris
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Laboratoris

Indicadors 2011

Valoració 2011

Projectes labs: 62
Assessories labs: 67

· Produccions integrals i coproduccions

Tipus d’usuari:
Durant el 2011 hi ha hagut principalment dos tipus d’usuari:
a) Artistes consolidats amb projectes complexos a nivell de formalització.
b) Artistes molt joves amb suport econòmic institucional elevat.
Tipus de projectes:
La major part de projectes d’aquest any han estat projectes complexos que han requerit
de disseny industrial i la implicació de vàries institucions a nivell de co-finançament
(espais de difusió artística, ambaixades espanyoles a l’estranger, etc).
Fidelització:
Els usuaris del laboratori de producció d’Hangar són usuaris freqüents i que valoren el
servei molt positivament.
Què ha canviat:
La disminució del poder adquisitiu dels artistes ha fet que la majoria d’ells encarregués
a Hangar únicament aquelles parts de la producció que ells mateixos no podien dur
a terme. Tanmateix s’ha treballat molt més amb els artistes la fase de pre-producció,
concretament la recerca de finançament alternatiu i col·laboradors.

· Assessories

La majoria d’assessories han estat per a:
- la confecció de pressupostos ajustats a la viabilitat dels projectes.
- la implementació de formularis de sol·licitud de subvenció d’acord amb la normativa
de justificació de subvencions vigent.
- l’orientació per obtenir finançament públic i privat.
La tipologia de projectes assessorats ha canviat en relació a altres anys. Si a principis
del 2010 la majoria de projectes eren encara de vídeo i escultura o instal·lació, durant
el 2011 han predominat els projectes de dibuix, pintura i les pràctiques artístiques
processuals com tallers, performances o projectes de recerca artística.
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01.2. LABORATORI D’IMATGE DIGITAL

Gritos y Susurros, Conversaciones con los Radicales (Joan Morey)

El laboratori d’imatge digital d’Hangar ofereix els següents serveis:

· Autoedició

Servei dirigit a aquelles persones coneixedores dels programari i maquinari d’edició de
vídeo i que, per tant, són autònomes en el procés d’edició. El servei dóna la possibilitat
de rebre assessorament i suport puntual.

· Sala d’edició amb tècnic

Servei especialitzat de post-producció de vídeo.

· Escaneig i impressió digital

Edició i post-producció de la imatge digital en línia de producció calibrada (escaneig,
visualització en pantalla, rip i impressió). Treball del color i gestió del procés de
producció, impressió i revelat.
A més a més, els tècnics del laboratori s’encarreguen també de la tramitació tècnica dels
esdeveniments organitzats a Hangar. Així mateix, la secció de vídeo treballa també en el
rodatge i edició dels vídeos promocionals i de documentació del centre. Els vídeos de
documentació d’Hangar formen part tant de l’arxiu històric del centre com de projectes
propis de recerca artística (exemple: Grid Spinoza).

Laboratoris
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Laboratoris

Dotació tècnica del laboratori d’imatge
· Autoedició

Estandards professionals de video: HDV 1080i, DVCAM i miniDV.
Maquinari:
- 1 JVC Video monitor model GVD 70HG.
- Power Mac 2 X 2.26*GHz CPU / 12GB RAM Core 2 Duo de 2.66Ghz amb 6Mb de
caché L2.
- 2 monitors panoràmics LG Flaton Wide 21”.
- Magnetoscopi SONY HVR-M15A HDV.
Programari:
Imovie, IDVD, Final Cut Pro 6.6 , Cinema Tools 3.1.2, Compressor 3.2, DVDStudio
Pro 4.1.2, Motion 2.1.2, SoundtrackPro i Creative Suite4.

· Servei d’edició amb tècnic

Maquinari:
- 1 MacPro 3,1 – QUad-COre Intel-Xeon 2,8 Ghz x 2, 4GB RAM
- 1 targeta gràfica NVIDIA GeForce 8800 GT
- 2 monitors Apple Cinema HD 23”HD
- 1 disc dur extern 1,6 Terabyte LaCie Exteme
- 1 targeta LHe Aja Kona, SDI, HD-SDI, analog HD/SD
- 1 KL-Box-LH for KONA
- 2 monitors àudio autoamplificats M1 Activi MkII ALESIS
- 1 monitor JVC SD vídeo 14” – T-H150C
- 1 monitor Sony SD vídeo 14”
- 1 VTR digital Betacam Sony DVW-M2000P (equip d’Hamaca)
- 1 magnetoscopi Sony DVCAM DSR-80P DVCAM/miniDV
- 1 gravadora Blu-Ray Lacie
- 1 reproductor DVD
- 1 magnetoscopi Sony HVR-M15O compact Desktop HDV/DVCAM/DV VTR
- 1 080i NTSC/PAL
- 1 magnetoscopi Sony O-MATIC SP VO-9600P
- 1 magnetoscopi VHS Panasonic NV-FJ603
- 1 lector DVD Sony DVP-NS330
Programari:
- Final Cut Pro 7
- Cinema Tools 4.0.1
- Color 2
- Compressor 4
- DVD Studio Pro 4.2.1
- Live Type 2.1.3
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- Motion 3.0.2
- Soundtrack Pro 2.0.2
- DivX Converter 2.0
- Title Exchange
- On2Flix Standar
- Toast 10 Titanium
- Annotation Edit
- Annotation transcriber

· Escaneig i impressió digital

Equip disponible:
- 2 Impressores de gran format Epson Stylus 9600
- 1 Guillotina de gran format (112x250cm)
- 1 equip Colour Confidence Profiler
- 1 Power Mac G5 model 7.3 / 2 X 2.76GHz CPU / 2,56GB RAM
- 1 Escàner Epson Perfection V750-M PRO
- 1 Impressora injecció de negra qualitat fotogràfica
- 1 Impressora EPSON R1800 per a formats A4, A3 i impressió en DVD
- 1 impressora làser color EPSON C4200
- 1 Tauleta gràfica WACOM graphite classic
- Papers: Premium glossy photo paper, premium semimatte photo paper, enhanced
synthetic paper i double weight matte paper.

Valoració 2011
Tipus d’usuari:
El laboratori d’imatge d’Hangar compta amb uns usuaris cada cop més autosuficients a
nivell tècnic i d’equips, però que encara utilitzen els serveis del laboratori habitualment.
Tipus de projectes:
La major part de serveis amb tècnic que s’han realitzat aquest any han estat serveis
de post-producció, principalment retoc de color, finalització de l’edició, só, subtitulat,
gràfics i masterització de projectes realitzats pels artistes al servei d’autoedició d’
Hangar o amb equipaments propis.
Fidelització:
Tot i que no hi ha hagut l’augment de producció d’altres anys, el laboratori d’imatge ha
aconseguit fidelitzar als seus usuaris mitjançant la seva oferta de serveis especialitzats.
Què ha canviat:
Durant el 2011 tant l’ús del servei de post-producció i edició de vídeo com el servei
d’autoedició ha baixat notablement, entre un 10 i un 20 %. Tot i així, s’ha apostat per
ampliar les instal·lacions amb un monitor de vídeo professional específic pel control de
color i un Imac per a poder accedir a un programari actualitzat. En aquesta línia també
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s’ha comprat un plotter extra a baix cost per poder oferir als artistes la possibilitat
d’imprimir de forma experimental.
Conclusions:
Degut a que els usuaris són cada cop tècnicament més autosuficients, de cara a l’any
que ve s’està treballant per tal de re-formular el laboratori d’imatge i poder oferir en
els nous espais d’autoedició de vídeo i àudio mitjans més professionals i serveis més
especialitzats als artistes.

01.3. LABORATORI D’INTERACCIÓ

Theremin Tapestry (Chicks on Speed)

· Desenvolupament de maquinari

Hangar s’implica en el desenvolupament de maquinari i programari a mida dels projectes
artístics des d’un compromís amb la filosofia del codi lliure. A través del laboratori
d’interacció, Hangar pot desenvolupar tot tipus de maquinari per als projectes artístics
que ho requereixin, incloent-hi desenvolupament de l’electrònica interna, programació
i construcció de prototips. Alguns exemples d’aplicacions són: interacció en temps real,
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sincronitzacions, mecanismes, automatitzacions i controls remots. En aquest laboratori
es desenvolupen, a més a més, un seguit d’eines lliures de drets, a la disposició dels
projectes artístics que les puguin necessitar.

· Assessories

Dirigides a aquells artistes que estan desenvolupant un projecte amb programari i
maquinari lliure i són coneixedores de les qüestions tècniques, però que puntualment
necessiten suport per solucionar problemes, re-orientar el desenvolupament o conèixer
alternatives.

Valoració 2011
· Produccions

Durant el 2011, al laboratori d’interacció s’han desenvolupat mes projectes que cap
altre any.
Tipus d’usuari:
La major part dels usuaris són artistes consolidats i han treballat abans amb el laboratori.
Hi ha una petita part d’usuaris conformada per artistes residents i artistes joves assidus
al laboratori.
Tipus de projectes:
Aproximadament la meitat dels projectes han estat complexos el que ha fet requerir de
serveis de professionals externs per a la realització de determinades tasques que en el
laboratori no poden portar-se a terme per manca de professionals especialitzats, espai
i/o materials adequats.
Fidelització:
Els usuaris del laboratori de interacció d’Hangar són usuaris freqüents i que valoren el
servei molt positivament. La majoria dels artistes del 2011 havien realitzat un projecte
amb el laboratori anteriorment.
Que ha canviat:
La disminució del poder adquisitiu dels artistes ha fet que aquests s’interessin més
per la formació i la manera de desenvolupar ells mateixos els seus propis projectes.
Per la mateixa raó la majoria dels projectes produïts íntegrament han estat d’artistes
consolidats.
Conclusions:
S’ha destinat poc temps a la recerca i molt temps al desenvolupament de projectes. De
cara a l’any que ve, des del laboratori es creu que és important incidir més en la part
d’assessories, formació, investigació i desenvolupament de noves eines i activitats que
promoguin i motivin als artistes joves sense poder adquisitiu.
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· Assessories

La majoria d’assessories han estat per a:
- Assessorament tècnic per a la viabilitat d’una idea o projecte.
- Consultes sobre pressupostos, proveïdors i finançament per al desenvolupament d’un
projecte que ja està en marxa.
- Reparacions o solució d’un problema tècnic d’un dispositiu desenvolupat per l’artista.
La tipologia de projectes assessorats ha estat molt variada igual que altres anys.
Predominant els projectes de maquinari enfront de programari.

01.4. LABORATORI DE SOFTWARE
El compromís d’Hangar amb el programari lliure, més enllà del fet que el centre basa
tota la seva infraestructura informàtica en sistemes lliures, es reflecteix en els serveis
següents oberts als artistes:
· Desenvolupament de projectes i aplicacions a mida fent servir programari o maquinari
lliure.
· Aula de mitjans preparada amb programari lliure per a edició i emissió d’àudio i vídeo.
· Grups de treball.
· Consultories de projectes i suport tècnic en GNU/Linux.
Alguns exemples de les línies de treball del laboratori de programari lliure són:
desenvolupament d’aplicacions per a telèfons mòbils, interacció audiovisual i projectes
on-line.

Valoració 2011
El node de programari lliure ha sofert, com la majoria d’àrees de Hangar, una
disminució de la demanda de serveis de producció per part dels artistes durant el 2011,
probablement per la falta de recursos que experimenta la comunitat artística en moments
de crisi econòmica com l’actual. Tanmateix, val a dir, que el nombre total de projectes
produïts no representa una davallada important en front a d’altres anys, degut sobretot a
un lleu increment dels projectes produïts per a institucions culturals, com per exemple
el Museu Picasso o el Festival OFFF. En general, els projectes que s’inscriuen dins de
les línies de recerca i producció pròpies del node de desenvolupament de programari
continuen essent els més freqüents. Les línies de recerca pròpia del laboratori són:
- Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils.
- Desenvolupament d’interactius per a la web.
- Arxiu semàntic i visualització de dades.
- Emissió de continguts àudio/vídeo per Internet a temps real.
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Fora de l’àmbit de la producció, tant els serveis d’assessoria del laboratori de software
com la intersecció d’aquest amb l’àrea de formació per artistes s’han potenciat
especialment durant el 2011 i s’han consolidat com a activitats de referència en el
sector de les arts visuals. Cal destacar en aquest sentit la feina realitzada per la
dinamització de les CapsuLabs, sessions de formació en electrònica i programari, on els
nostres desenvolupadors i enginyers han sintetitzat els coneixements imprescindibles
que l’artista digital pot necessitar; així com les sinergies creades amb motiu del taller
Mobile Art Lab on desenvolupadors i artistes van treballar plegats durant una setmana
en noves aplicacions artístiques per a telèfons mòbils. Aquest últim taller va servir de
punt de partida per un projecte a mig-llarg plaç basat en el desenvolupament del mateix
Mobile Art Lab com a laboratori estable dins d’Hangar.

01.5. PROJECTES 2011
A continuació publiquem una selecció dels projectes més destacats realitzats als
diferents laboratoris d’ Hangar.

· Alarma Modificada
Artista: Lluís Bisbe
Gener 2011
Format: Instal·lació sonora.

Descripció del projecte:
Durant l’any 2010 el laboratori d’interacció va desenvolupar una automatització
d’un sistema d’alarma comercial perquè pogués reproduir sons pre-gravats des del
seu interior al mateix temps que la llum de l’alarma funcionava de forma controlada
d’acord a les especificacions de l’artista. En aquesta revisió del projecte duta a terme
durant el 2011, es va ampliar l’electrònica del dispositiu dotant-ho d’un amplificador
d’àudio molt més potent que l’antic.
Serveis d’Hangar utilitzats: Projecte ideat per Lluís Bisbe i desenvolupat íntegrament
en el Laboratori d’Interacció d’Hangar.
Lloc de presentació del projecte: ARCO 2011
Finançament: Recursos propis de l’artista.
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· Joves, Identitat i Creació

Artistes: 50 alumnes 3r C d’ESO de l’Institut Barri Besòs.
Gener - Juny 2011
Format: Taller.
Descripció del projecte:
Aquest projecte s’ha portat a terme amb el grup de 3r C d’ESO de l’Institut Barri Besòs.
La coordinació i el desenvolupament del projecte s’ha fet conjuntament entre Hangar,
Les Salonnières i Teleduca. Educació i Comunicació, amb el suport de la Fundació
“La Caixa”, l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí i el Pla Comunitari
de Besòs - Maresme. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Barri
Besòs, el Grup AFEV, el Casal Infantil Municipal “El Vaixell”, el Centre Cívic Besòs i
el Centre de Serveis Socials Besòs. La iniciativa es basa a fomentar la creació mitjançant
les tecnologies audiovisuals, integrar aprenentatges i coneixements que afavoreixin la
creativitat i la construcció de discursos propis, i treballar la representació de la identitat
(personal, de grup i de l’altre) fent servir la producció videogràfica. Durant el procés
socio-educatiu que s’ha portat a terme a l’institut, I.E.S Barri Besòs s’ha incidit en
qüestions com ara fomentar la diversitat cultural i la integració social, i promoure la
interacció i la participació de l’alumnat al barri, mirant d’introduir una nova mirada
de gènere envers el seu entorn. Aquesta part del projecte s’ha subdividit en tres etapes
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que han combinat les accions performatives amb la creació audiovisual. En la primera,
el grup d’alumnes va elaborar el seu jo imaginat i un videorelat autobiogràfic, després
van portar a terme i crear els vídeos de tres accions performatives a l’institut i tres al
barri, i finalment van realitzar un procés de treball documental sobre l’entorn. Pel que
fa a la intervenció amb els grups de joves i els serveis juvenils de Besòs-Maresme,
s’ha prioritzat l’ús de la creació audiovisual com a eina de coneixement mutu i també
d’interrelació entre els i les joves que hi participen.
Bloc del projecte: http://vayavideosbarribesos.wordpress.com/
Aportació d’ Hangar: Co-organització, coordinació, cessió de material audiovisual per a
l’enregistrament dels vídeos, cessió d’estacions d’edició per a la post-producció, suport
tècnic.

· Sala d’Art Jove 2011
Febrer - Novembre.

Descripció del projecte:
Hangar manté des de fa 2 anys un conveni de col·laboració amb la Sala d’Art Jove de
la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni consisteix en una borsa d’hores en serveis
tècnics i lloguer d’equips i espais.
L’any 2011 Hangar a co-produït els següents projectes:
- Taller d’edició de vídeo
Lluc Mayol
Coordinació i desenvolupament d’un taller d’edició de vídeo amb alumnes de l’escola
Massana i de l’I.E.S. Costa i Llobera.
Serveis d’Hangar utilitzats: Lloguer d’espais i equips.
- Lugares Hablados
Cristina Hidalgo
Conjunt de projectes que tenen per objectiu la representació de llocs i de persones
per mitjà del dibuix i, molt especialment, la paraula. Amb el dibuix l’autora porta a
terme retrats dels seus companys de classe de la Facultat de Belles Arts (Clase Parxís)
i dels seus veïns (Carrer de Sants 375), mentre que els projectes Paraules I i Paraules
II es basen en la conversa i el recitat. Així mateix, amb la instal·lació 2.583,74 m2 de
Paraules, l’autora realitza una apropiació d’un espai determinat a partir de transcriurehi els records que tenen les persones que hi han conviscut.
Serveis d’Hangar utilitzats: Lloguer d’espais i equips.
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Lugares Hablados (Cristina Hidalgo)

- Soroll i Nostàlgia
Nicolás Rojas
Dispositiu sonor que permet digitalitzar en format mp3 fins a vuit cintes de cassette
alhora. Qualsevol persona que ho desitgi pot digitalitzar les seves pròpies cintes des de
la sala d’exposicions, si bé, per les característiques del mitjà, la cinta té que reproduirse en tota la seva durada real per tal de poder ser gravada. Es recupera així l’experiència
“in-situ” de gravació de la cinta, en tant que una particularitat del suport del cassette
radicava en que era necessari escoltar la cinta sencera per poder gravar-la.
Serveis d’Hangar utilitzats: Assessorament per a la planificació de la producció i el
laboratori d’interacció pel desenvolupament d’un sistema electrònic i de digitalització.
- Més que un Club
Antoni Hervás
Projecte que indaga en la construcció de l’heroïcitat i els llocs sagrats a partir d’establir
contrastos entre narratives del present i del passat. En aquest cas l’autor planteja el
desenvolupament d’una investigació que va iniciar quan treballava com a fotògraf en
el Museu del Barça i a partir de la hipòtesi que una rèplica de la Champions League del
92 podria tractar-se, en realitat, del Sant Grial. Els cavallers medievals, els jugadors
de futbol, l’afició blaugrana, Montserrat i el mateix museu son objectes que es posen
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en relació en aquest assaig visual que versa sobre la pervivència de certes formes de
construcció de mites i el fervor popular.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció en la recerca de col·laboradors.
- Brown
Carlos Valverde
Investigació sonora que té per objectiu localitzar l’anomenada “nota marró”, una
hipotètica freqüència d’infrasons que, degut a la seva ressonància, suposadament
provoca un efecte laxant en els éssers humans. El procés es materialitza en una
instal·lació sonora a la sala d’exposicions des d’on s’emet en continu la “nota marró”,
la qual, si finalment té com a efecte l’estimulació dels intestins, provocarà la conseqüent
defecació per part dels subjectes que estiguin exposats a l’infrasò.
Serveis d’Hangar utilitzats: lloguer de material, plotter.
- Taller S/T
Ana Marchante
Organització i desenvolupament d’un taller a Hangar l’any 2012.
Serveis d’Hangar previstos: Lloguer d’espais.
- L’Art. Converses Imaginàries amb Juanjo Sáez
Abel del Castillo
Experiència de col·laboració amb els membres que formen part de la comunitat
educativa de l’IES Baix a Mar de Vilanova i la Geltrú. El projecte es proposa
reflexionar sobre diferents aspectes de l’educació a l’escola i a l’entorn de l’adolescent,
per plantejar si el paper de l’educació ha de ser la transmissió de coneixements per part
del professor o si contràriament ha de complir una funció social mostrant uns valors,
experiències i habilitats que ajudin a desenvolupar la personalitat dels alumnes. Amb el
projecte es planteja l’art i la creació com a vehicle per reflexionar i expressar-se sobre
aquests aspectes. Amb el lema “l’institut seu al banc dels acusats” es prepara un terreny
favorable perquè l’alumne i el professorat s’interroguin a sí mateixos, desmuntant
nombrosos tòpics, des de la reflexió crítica i compartint coneixements.
Serveis d’Hangar utilitzats: Lloguer de Material i laboratori d’imatge (servei
d’autoedició).
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In the mood (Abel del Castillo)

· A Equation of Time

Artista: Serafín Álvarez
Març 2011
Format: Automatisme i diapositives.
Descripció del projecte:
Es va idear i desenvolupar un sistema electrònic estandarditzat per a la sincronització de
projectors de diapositives. El control del dispositiu pot ser manual, a partir de sensors
o usant un temporitzador que desplaça les diapositives de manera automàtica cada poc
temps. Això permet crear composicions més complexes a partir de diversos projectors
creant imatges panoràmiques o moltes projeccions perfectament sincronitzades entre si.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’interacció i producció.
Lloc de presentació del projecte: La Capella.
Finançament: Encàrrec de La Capella a l’artista.
Entitats col·laboradores: La Capella.
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· Els Fils de Penèlope

Artista: Col·lectiu Circes (Raquel Garcia Muñoz, Alessandra Caporale i Eva Cruells)
Març 2011
Format: HD.
Duració: 50 minuts.
Descripció del projecte:
Tres dones de Barcelona, després d’anys de lluites per regularitzar la situació dels
immigrants i canviar les lleis d’estrangeria amb un col·lectiu d’homes procedents del
sud-est del Marroc, decideixen fer un documental al poble d’origen dels seus amics
sobre la vivència de les dones que viuen amb l’absència dels homes la major part
de l’any. Inspirades en el personatge de Penèlope de l’Odissea, en el seu imaginari
conceben a les dones com a teixidores del vincle entre l’aquí i l’allà, movent els fils i
capaces d’orientar la seva destinació manejant les trames.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’imatge (etalonatge).
Llocs de presentació del projecte: Un Altre Mirada (TV3), 2do Ciclo de Cine Fronterizo
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) SPEF, RAIart (Recursos
d’Animació Intercultural) i altres.
Finançament: Recursos propis del col·lectiu.

· BCN Producció 2011

Artistes: Laia Estruch, Adrià Julià, Alex Reynolds, Eva Fàbregas, Lua Coderch, Serafín
Àlvarez, Montse Carreño i Raquel Muñoz.
Març - Novembre 2011
Format: Exposicions.
Descripció projecte:
La Capella és l’espai que l’Institut de Cultura de Barcelona dedica a la creació
emergent. Durant els darrers anys l’activitat s’ha centrat en l’organització d’exposicions
i convocatòries com la de BCN Producció 2011 amb l’objectiu d’apropar al públic les
propostes més innovadores dels artistes de la ciutat.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció (gestió econòmica dels projectes).
Lloc de presentació del projectes: La Capella, Barcelona.
Finançament: Beca BCN Producció 2011.

· Megafone.net BLINDVIEW (actualització)

Artista: Antoni Abad
Abril 2011
Format: Dispositiu comunitari de publicació mòbil web / procés col·lectiu
Descripció del projecte:
Des de 2003, Megafone.net (anteriorment zexe.net) convida a grups de persones en risc
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d’exclusió social a expressar les seves experiències i opinions en reunions presencials i
a través de telèfons mòbils. Aquests, que permeten als participants crear registres de so
i imatge i publicar-los immediatament a la web, es converteixen en megàfons digitals
que amplifiquen la veu de persones i grups sovint ignorats o menyspreats pels mitjans
de comunicació dominants. El programari Megafone, que es porta produint íntegrament
a Hangar des del 2007, és una aplicació per a telèfons mòbils capaç de captar imatges,
sons i vídeo, geolocalitzar-los mitjançant dades GPS i catalogar-los amb descriptors
definits pels usuaris. Està preparat per a persones amb discapacitat visual, i pot utilitzar
la xarxa telefònica o sense fil (WIFI) i publicar els continguts a la web via e-mail o
MMS. Hangar va continuar durant el 2011 amb una llarga tasca de desenvolupament en
aquesta peça de l’artista Antoni Abad. En aquest cas es van desenvolupar les següents
funcionalitats:
- Enregistrament de clips de vídeo.
- Enviament de dades en format *POST/HTTP.
- Suport *multi-domini.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de programari
Finançament: Recursos propis de l’artista.

Diferents captures del programari MEGAFONE.

· Gritos y Susurros, Conversaciones con los Radicales
Artista: Joan Morey
Abril 2011
Format: HDV.
Duració: 19 minuts.

Descripció projecte:
Aquest vídeo és un trailer expandit realitzat amb el material de documentació
enregistrat a les 5 performances/lectures dramatitzades realitzades a la Capella dins el
marc de BCN_Producció’09. Els esdeveniments es van dur a terme “a porta tancada”
(amb una audiència limitada de 33 persones cadascuna) a l’interior d’una de les dues
capelles ubicada en el conjunt monumental de l’Hospital de la Santa Creu i la Casa de
Convalescència a Barcelona. Per aquest projecte l’artista agafa com a diagrama formal
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la pel·lícula “de cambra” Gritos y Susurros (1972) d’Ingmar Bergman posant l’atenció
en l’anàlisi semiòtic del film i la manera en com es resol un esdeveniment dramàtic com
és l’agonia de la mort entre ondulacions melancòliques, oníriques i fins i tot sàdiques.
D’altra banda es basa també en el llibre del grup Actuel Conversaciones con los
Radicales de 1973, un clàssic del pensament contracultural francès, amb la finalitat de
crear una polifonia de veus i discursos heterodoxos. Aquest procediment d’apropiació i
relectura de tots dos referents li serveix per crear un mise-en-scène en la qual la forma
oral de caire autoritari s’obre cap a noves relacions amb la cultura contemporània.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’imatge (subtitulat).
Lloc de presentació de projecte: Centre d’Art la Panera, La Qüestió del Paradigma.
Genealogies de l’Emergència en l’Art Contemporani a Catalunya.
Finançament: Centre d’Art la Panera
Entitats col·laboradores: Centre d’Art La Panera

Gritos y Susurros, Conversaciones con los Radicales (Joan Morey)

· Cavernes + Artzart. Estudiants de Belles Arts al CosmoCaixa.

Artistes: Sabina Andrés Rodríguez Álvarez, Ferran Barba Padrós, Ester Bosch Bentz,
Elena Milà Fortuny, Aleix Molet Gascón, Ares Molins Masat, Estel Roman Serrano,
Rosa Satoca Sanchez, Laia Bley Parera, Alberto Costa Martinez-Hidalgo, Elara Elvira
Núñez, Esther Gonzalez del Prado, Andreu Julia Puig, Antonio Muñoz Ortega, Laura
Palau Rof, Anna Sarle Cardiel.
Abril - Maig 2011
Format: Exposició.
Descripció projecte:
El mesos d’abril, maig i juny de 2010, un grup d’estudiants de la Facultat de Belles

Laboratoris
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Arts van desenvolupar un projecte col·lectiu al CosmoCaixa amb l’objectiu de pensar
la ciència tot aplicant metodologies o estratègies pròpies i des d’una perspectiva que
la qüestiona. El projecte va ser dividit en dues línies de treball diferents, Cavernes i
Artzart. Cavernes no és una crítica sinó un canvi de mirada, que revisa el Mite de la
Caverna de Plató dins l’espai del Museu CosmoCaixa, un espai on l’espectador entra
cercant respostes. Aquestes respostes però no són més que ombres que d’altres han
descobert durant la seva recerca per trobar la certesa. Es proposa així, una invitació a
entrar a la caverna, buscant una veritat inabastable. Un espai on regnen els mites de la
exactitud i l’autenticitat científica i on l’espectador es queda a mig camí per trobar-la,
ple d’impediments i ombres.
Artzart son dues intervencions en els espais del museu que tracten el concepte de l’atzar,
entès com a eventualitat, circumstància, accident, és a dir, com a cosa impredictible. Allò
imprevist que queda exclòs en les peces d’aquest museu científic, on tot està mesurat
i calculat perquè mitjançant la interacció del visitant, prement un botó, es desenvolupi
el mateix “experiment científic” sempre de la mateixa manera. A Artzart es busca que
la intervenció del visitant sigui el motor principal. La intervenció de centenars de
participants en un mateix procés conforma un resultat altament orgànic i insospitat.
L’oscil·lació del trànsit de visitants constitueix un “tot”, i el resultat és altament atzarós.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció (producció integral del projecte).
Lloc de presentació del projecte: CosmoCaixa, Barcelona.
Finançament: Fundació La Caixa.
Entitats col·laboradores: Fundació La Caixa, UB Facultat de Belles Arts (co-producció),
Katia Llanes (sponsor de material).

Entrada a l’ exposició
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· Ecosex Barcelona: Silver Wedding, Dirty Sexecology i Assuming
the Ecosexual Position: Adventures of the Love Art Lab
Artistes: Annie Sprinkle i Beth Stephens
Abril – Juny 2011
Format: Performances.

Descripció del projecte:
Ecosex és un conjunt d’esdeveniments entorn del post-porno, la sexecologia i el feminisme
que van tenir lloc a Barcelona del 29 de juny al 17 de juliol de 2011.
- Silver Wedding (performance ) va tenir lloc al Pati dels Dones del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona - CCCB el 29 de juny de 2011. Durant els últims sis
anys, Annie Sprinkle i Beth Stephens han celebrat diverses noces-performance d’art
interactiu en col·laboració amb diverses comunitats nacionals i internacionals. Cada
esdeveniment de noces depèn del lloc on es realitza i té un enfocament, finalitat, tema
o color diferent. En el cas de la Silver Wedding, l’Annie i la Beth es van casar amb les
roques i el color de l’esdeveniment va ser el gris. Els regals de les noces solen peces
d’art efímer, performances, lectures i altres. La comunitat pornoterrorista barcelonina
va col·laborar a la creació de l’esdeveniment amb 12 performances relacionades amb
la sexualitat, l’ecologia i el feminisme. Altres noces anteriors s’han realitzat en llocs
d’allò més diversos: des d’un bosc de secuoies a Santa Creu, Califòrnia, fins al pavelló
de la Fear Society en el context de la Bienal de Venècia, passant per Sant Francisco,
Nova York, Canadà, Anglaterra, Itàlia i altres.
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- Dirty Sexecology (performance) va tenir lloc a la Sala Pina Bausch del Mercat de les
Flors l’1 de juliol de 2011. En aquesta divertida obra l’Annie i la Beth passen per tots
els seus temes d’interès en quant a l’ecosexualitat amb elevades dosis d’humor i amb un
clar esperit didàctic. Mitjançant la metàfora del planeta Terra com amant, desvetllen les
diferents estratègies que han ideat per prendre consciència de la cura del planeta d’una
forma sexy i divertida, a través de 25 formes de fer l’amor a la Terra.
- Assuming the Ecosexual position: Adventures of the Love Art Lab (performance) va
tenir lloc a l’Antic Teatre de Barcelona el 9 i 10 de juliol de 2011. Aquesta performance
és un viatge inspirador i divertit en el qual les dues artistes enamorades comparteixen
històries i imatges dels seus experiments i aventures viscudes conjuntament a través
del seu romanç, el càncer de pit de l’Annie, l’educació sexual radical, la inseminació
artificial i les noces-performance que duen a terme des de fa 6 anys.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció (coordinació integral del projecte),
lloguer d’equips i espais.
Llocs de presentació del projecte: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB, Mercat de les Flors i Antic Teatre.
Finançament: Recursos propis d’Hangar, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona – CCCB, Mercat de les Flors i Laboral – Centro de creación industrial.
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· Despectáculo

Artista: Lluis Bisbe
Maig 2011
Format: Instal·lació de llum i automatisme.
Descripció del projecte:
Desenvolupament d’un sistema embegut de maquinari per a l’automatització
d’il·luminació i dispositius elèctrics. La peça és un encàrrec de l’artista per a l’exposició
Estació Experimental del Centre de Arte Dos de Mayo (CA2M) a Móstoles, la qual
explora com l’art i la ciència impossible s’apropen i entrecreuen. El dispositiu
desenvolupat pel laboratori d’interacció es caracteritza per la possibilitat de controlar
10 fonts de llum led RGB d’alta potència i 6 diferents mecanismes elèctrics. L’obra
de l’artista consisteix en la recreació d’un escenari dins d’un forat en una paret on
transcorre molt lentament un passatge de diferents llums sincronitzat amb diversos
dispositius elèctrics aplicats sobre objectes que van canviant d’atmosfera creant formes
i composicions de color molt diverses. L’ Álex Posada del laboratori d’interacció va
viatjar a Madrid per instal·lar la peça i programar-la al costat de l’artista segons els seus
requeriments compositius.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’interacció.
Lloc de presentació del projecte: CA2M.
Finançament: Encàrrec del Centro de Arte Dos de Mayo a l’artista.
Entitats col·laboradores: CA2M.

Laboratoris
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· Ruido y Nostalgia

Artista: Nicolás Rojas Hayes
Maig 2011
Format: Instal·lació.
Descripció del projecte:
Ruido y Nostagia es un reproductor de cassettes múltiple, un aparell que suporta sis
reproductors de cassette alhora. Cada reproductor està connectat a un parell d’altaveus
independents. En encendre l’aparell tots els reproductors sonen alhora i al mateix
volum. Al seu torn, un dels braços està connectat a un dispositiu de digitalització de
cintes. La peça ofereix, llavors, un “servei” que permet portar cintes antigues i gravarles en un CD. Donades les característiques d’aquest mitjà, la cinta haurà de reproduir-se
íntegrament per poder ser gravada, obligant temporalment a participar en l’experiència
del soroll.
Serveis d’Hangar utilitzats :
Desenvolupament de programari i disseny d’interactius.
Lloc de presentació de projecte: Sala d’Art Jove, Barcelona.
Finançament: Coproducció amb la Sala d’Art Jove.

Muntatge exposició de l’obra.
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· Aplausimetre

Autor: Artistes residents d’Hangar.
Maig 2011
Format: Dispositiu electrònic.
Descripció del projecte:
Durant l’esdeveniment d’Hangar Obert van tenir lloc diferents activitats. Per a
l’activitat “Sessions Polivalents” es va desenvolupar per encàrrec dels artistes residents
un dispositiu anomenat Aplausimetre. L’Aplausimetre permet transformar la intensitat
del so en un valor numèric mitjançant un sistema de sensors de so i un programari.
La visualització del resultat és mostrat a partir d’uns indicadors leds i uns displays
relativament grans.
Serveis d’ Hangar utilitzats i descripció dels serveis: Laboratori d’Interacció.
Lloc de presentació del projecte: Hangar Obert.
Finançament: Recursos propis dels artistes.

Aplausímetre en acció
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· Tasques de suport en l’emissió del Festival OFFF

Juny 2011
Format: Streaming de vídeo.

Descripció del projecte:
L’empresa encarregada de la producció del festival OFF va demanar al laboratori de
programari d’Hangar que coordinés les tasques relacionades amb l’enviament del flux
de vídeo per Internet durant el festival.
Serveis d’Hangar utilitzats:
- Pre-producció : Contacte amb els partners de streaming Influxis, plànols tècnics i
coordinació. Muntatge.
- Producció: Operador de streaming, control de funcionament i gravació.
Lloc de presentació de projecte: On-line
Finançament: Festival OFFF

Esquema del muntatge tècnic.

· VAIG DONAR&L fase I i fase II

Artista: Edgar Gallart
Juny 2011 (Fase I) i Desembre 2011 (Fase II)
Format: Dispositiu electrònic.
Descripció del projecte: El dispositiu VAIG DONAR&L és un sistema que permet
controlar en temps real fins a 5 càmeres independentment de la seva marca o model.
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Mitjançant diferents sistemes de comunicació i control remot (Infraroig, Lanc, àudio,
Zigbee), controla el mateix codi de temps a tots els dispositius d’enregistrament. Amb
deu minuts de formació i mitjançant el Mòdul Mestre Emissor, qualsevol persona podrà
utilitzar les càmeres en directe com si d’un realitzador es tractés. El MME pot, alhora,
tant ser controlat a través de programari com enviar suficient informació a un ordinador
perquè aquest generi un arxiu de Llistat d’Edició (EDL) i així resolgui, alhora que
es grava, l’edició del material. El dispositiu queda completat amb el Mòdul Esclau
Receptor que intervé l’enregistrament de les càmeres amb un codi de temps apte per
a una posterior edició automatitzada. El dispositiu resol un sistema de producció
audiovisual abaratint els costos fins al punt de canviar paradigmàticament el sistema
de publicació audiovisual. Finalment, el dispositiu deixa obertes moltes altres vies
d’explotació donada la capacitat d’intercomunicar-se amb programari de codi obert.
Aquest projecte s’ha desenvolupat en dues fases, durant la segona fase s’ha dut a
terme una llarga investigació per a l’optimització i millora dels dispositius, arribant a
dissenyar i proposar un model final més barat i assequible al plantejat a la fase I. Aquest
nou model es desenvoluparà completament durant l’any 2012.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’Interacció: durant la fase I del desenvolupament
s’ha fet la investigació prèvia a producció, la selecció dels components i definició de
les tecnologies a usar i el prototipat d’elements bàsics que eren més desconeguts per
assegurar la viabilitat d’algunes parts del projecte.
Finançament: Recursos propis de l’artista.

· Controlador de Leds
Autor: Víctor Viña
Juny 2011
Format: Lighting

Descripció del projecte:
L’artista i dissenyador interactiu Víctor Viña va encarregar al laboratori d’interacció
d’Hangar la fabricació de diferents controladors d’il·luminació. El controlador consta
d’un petit driver per leds RGB de potència que permet controlar lluminàries en temps
real de manera autònoma. Des del laboratori es van fabricar totes les plaques de circuit
imprès pel desenvolupament del projecte.
Serveis d’Hangar utilitzats; Laboratori d’interacció.
Lloc de presentació del projecte: Instal·lació arquitectònica,Panamà.
Finançament: Encàrrec de l’artista a Hangar.
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· Punt Vermell BCN
Artista: FunnyGame
Juny 2011
Format: Web.

Descripció del projecte:
Mapa interactiu en format web. Aplicació Web desenvolupada amb GoogleMaps API
que permet publicar fotografies i vídeos geolocalitzats a l’àrea de Barcelona.
L’aplicació permet també que els usuaris afegeixin comentaris, votin i puguin compartir
l’enllaç dels continguts a Facebook, Twitter i Tuenti.
Serveis d’Hangar utilitzats: Desenvolupament de programari.
Lloc de presentació de projecte: On-line
Finançament: Recursos propis.
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Captura de l’aplicació PuntVermellBCN.

· Cargol i Formigues

Artista: Ferroluar (Raúl Martínez Beteta)
Juny 2011
Format: Robòtica.
Descripció del projecte:
Darrera de Ferroluar s’amaga Raúl Martínez, un artista que treballa amb maquinària
industrial. La seva obra es desenvolupa entorn de la creació d’objectes i animals
mecànics. Les seves escultures barregen moviment, sensacions i tecnologia; i alhora
interactuen amb el visitant creant una sensació estranya i brillant.
Per a l’obra Cargol es va desenvolupar un sistema electrònic de control per a petits
robots que permet el control de motors a partir de l’activació de sensors externs.
Es poden connectar diferents tipus de sensors analògics com a infrarojos, cèl·lules
fotoelèctriques, ultrasons, etc. Aquest sistema electrònic de control va ser integrat per
l’artista posteriorment en diferents models de les seves escultures, com per exemple la
sèrie Formigues, part de la qual es va desenvolupar també a Hangar.
La sèrie Formigues consisteix en tres formigues robot de més d’un metre que es mouen
de forma completament autònoma i construïdes a partir d’elements reciclats. Per aquest
projecte, l’artista va acudir a Hangar per desenvolupar tota la part electrònica de control,
sensors i disseny de comportaments.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’Interacció: es va realitzar una primera fase de
disseny i desenvolupament de prototips per posteriorment realitzar una fabricació en
sèrie de diversos controladors.
Lloc de presentació del projecte:
- Cargol: Museu de Zoologia de Barcelona.
- Formigues: Festival Pendents d’Un Fil, Festival de Tàrrega i Festival Chareleville.
Finançament: Recursos propis de l’artista.
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· Controlador de sensors
Autor: Marcel·lí Antúnez
Juny 2011
Format: Electrònica

Descripció del projecte:
L’artista/performer Marcel·lí Antúnez va encarregar al laboratori d’interacció d’Hangar
el desenvolupament d’un nou sistema de captura de senyals de sensors per al seu
ús en espectacles i instal·lacions. Prèviament es van fer diverses consultories amb
l’artista, per buscar la millor manera de portar a terme el desenvolupament, segons les
seves necessitats i la llarga experiència del seu equip tècnic. El dispositiu finalment
desenvolupat permet capturar amb molta precisió 48 entrades analògiques, 8 entrades
digitals i treballar amb protocols de comunicació TCP/UDP, que permeten enviar dades
a través de xarxes locals i fins i tot internet, sense necessitat d’utilitzar un ordinador.
Serveis d’ Hangar utilitzats: Laboratori d’interacció.
Lloc de presentació del projecte: Universitat d’enginyeria, Costa Rica.
Finançament: Recursos propis de l’artista.
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· Miss Nudies y el diente azul

Artista: Beatriz Sánchez
Juny 2011
Format: Vídeo-instal·lació amb telèfons mòbils.
Descripció del projecte:
Desenvolupament d’una aplicació per a telèfons mòbils que reprodueix un vídeo a
pantalla completa en loop al mateix temps que l’envia indiscriminadament a tots els
dispositius que es troben en el seu radi d’acció i que tenen la connexió bluetooth activa,
d’aquí el seu nom BlueSPAM. El programari ha estat realitzat a Hangar utilitzant la
plataforma de desenvolupament per a dispositius mòbils Java EM.
Serveis d’Hangar utilitzats: Desenvolupament de programari.
Lloc de presentació de projecte: Exposició Frontera Sur 2011, Palacio Provincial de la
Diputación de Cádiz.
Finançament: Recursos propis.

Muntatge exposició de l’obra.

· ¡Cataluña Termina Aquí! ¡Aquí Empieza Murcia!.

Artista: Col·lectiu SiteSize
Juny 2011
Format: HDV.

Descripció projecte:
El cartell ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! col·locat al barri de la
Torrassa-Collblanc, al límit amb Barcelona, en l’època de la República, posava de
manifest el sentiment d’exclusió i l’existència d’una societat paral·lela. Sota aquest
títol el col·lectiu SiteSize aplega una sèrie de llocs, espais on l’aprenentatge col·lectiu
va mostrar la seva força i també les seves contradiccions. Un saber popular lliure que
travessa i fueteja la ciutat de Barcelona i la seva perifèria, i que en molts casos va actuar
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com a resistència activa davant d’amenaces d’anul·lació i repressió. Aquest treball
proposa re-visitar alguns dels llocs on el poble va trobar la seva manera d’actuar, pensar
i fer de la cultura un mitjà alliberador.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’imatge (edició, masterització, titulació,
etalonatge i subtitulat).
Lloc de presentació del projecte: La Virreina Centre de la Imatge, exposició ¡Cataluña
Termina Aquí! ¡Aquí Empieza Murcia!
Finançament: Recursos propis dels artistes.
Entitats col·laboradores: La Virreina Centre de la Imatge, producció de l’exposició.

· Destruir i Construir, Història d’una Fàbrica
Artista: Jacobo Sucari
Juny 2011
Format: HDCam.
Duració: 56 minuts.

Descripció del projecte:
Després d’un conflicte molt llarg i gràcies a la pressió de diversos grups d’activistes
socials com ara veïns, arquitectes, artistes, sociòlegs i okupes, l’antic espai fabril
de Can Ricart es va salvar de l’enderrocament a què l’havien condemnat els plans
de transformació urbana que afectaven el barri industrial barceloní del Poblenou.
Abandonat durant anys, l’espai es converteix en un recinte de processó ciutadana, en un
escenari de la memòria on hi afloren les transformacions d’uns mons i unes formes que
ja no existeixen (producció fordiana i món obrer).
Amb el començament de les obres del Museu de la Casa de les Llengües, que tenia
previst ocupar 7000 metres quadrats de l’espai fabril, afloren les diverses capes de terra
que se superposen en el temps d’un escenari constantment transitat. Romans, revolució
industrial, món obrer, resistència social; un escenari on es posen en joc dinàmiques
contraposades i interessos que generen accions i passions noves, reflex de les lluites i
els desitjos del teatre social, sobre un espai que sembla resistir-se a la transformació.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’imatge (edició, masterització, etalonatge i
subtitulat).
Lloc de presentació de projecte: Ateneu Roig Gràcia, Promofest, Centre Cívic Can
Felipa.
Finançament: Coproducció mitjançant subvencions, prevenda de drets d’antena, i
inversions privades.
Entitats col·laboradores: TV3 (coproducció), Hangar (col·laboració), Linguamón Casa de les Llengües, CoNCA, ICIC (subvencions).
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· El Genoma en un Microxip

Autors: Hangar - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Juny 2011
Format: Presentació de la instal·lació.
Descripció del projecte:
Al món de la genòmica, els microarrays són els reis. Són portaobjectes de vidre,
d’uns 5 cm de llarg per 2 cm d’ample, en els quals es poden col·locar fins a 1 milió
d’ínfimes gotes, una al costat de l’altra. Cadascuna d’aquestes gotes, que s’adhereixen
químicament al vidre, forma un punt que conté generalment una única sonda- un tros
d’ADN corresponent a un fragment del genoma. Així, es pot tenir una gran col·lecció
de gens, fins i tot el genoma sencer, tot això representat en pocs portaobjectes. Aquest
sistema permet dur a terme anàlisi en desenes de milers de gens alhora, mentre que
normalment s’hauria de fer gen a gen.
L’ús més habitual d’aquests estudis és el de l’expressió gènica. Es diu que els gens
‘s’expressen’ quan aquests s’activen per convertir-se en proteïnes. En aquesta conversió
hi ha uns intermediaris, els ARN missatgers (ARNm). Cada gen produeix un ARNm
i aquests són els que els científics detecten per saber si un gen s’està expressant. Amb
aquesta finalitat s’extreuen els ARNms de les cèl·lules, es marquen amb unes molècules
fluorescents i es posen damunt del microarray, on cada ARNm reconeixerà la seva
sonda- un punt del microarray- i se li unirà específicament. Així es pot observar el
microarray i veure què punts són fluorescents: aquests representen els gens que s’estan
expressant.
D’aquesta manera, els científics poden saber què gens s’expressen en una condició
determinada i a quins nivells (segons la intensitat de la fluorescència), i també es poden
comparar dues condicions, marcant els ARNms amb colors diferents. Per exemple, es
pot comparar l’expressió gènica d’una persona sana i d’una malalta, o en la mateixa
persona abans i després de prendre un medicament, i així veure què gens s’expressen en
una condició i no en l’altra. Tot això dóna pistes sobre quins gens poden estar implicats
a la malaltia o quin efecte té la medicació.
La instal·lació audiovisual El Genoma en un Microxip “captura” els rostres dels
visitants per transformar-los en patrons de colors a manera de “microarrays”. Els
patrons es visualitzen en una gran pantalla (5 x 2m) formada per tires de LEDs. Aquesta
visualització de la tecnologia dels microarrays està generada per la varietat dels visitants,
que s’apropen a un moble amb una càmera. Mitjançant un sistema de computer vision,
aquesta detecta característiques del rostre com per exemple la distància entre els ulls o
la forma de la cara o del nas i pren una imatge. Un algoritme creat específicament per a
aquesta instal·lació transforma les dades de la imatge capturada en un patró de colors.
Així, les diferents cares generen diferents patrons, que es van sumant a la base de dades.
Quan la instal·lació està inactiva, i no hi ha ningú capturant el seu rostre, els
microarrays, acumulats s’ “animen”, passant d’uns a uns altres en una festa de colors i
so. En el monitor es poden veure els rostres que han creat cada array, sincronitzats amb
l’animació.
Aquest projecte es va desenvolupar en col·laboració entre Hangar, centre de producció
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i experimentació d’arts visual i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
amb el suport de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia per l’Open Day del
PRBB el 2010.
Durant el 2011 la instal·lació es va presentar en el marc de la Festa de la Ciència
organitzada per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció i interacció.
Lloc de presentació: Festa de la Ciència, 18 i 19 de Juny.
Finançament: Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

· La Gran Aventura

Comissari: David Armengol
Artistes: David Bestué, Sergi Botella, Joan Cabrer, Jordi Ferreiro, Alberto Gracia,
Mercè Hernández, Samuel Labadie, Lola Lasurt, Rita Rodríguez, Guillermo Pfaff,
Diego Pujal, Black Tulip, Rubén Verdú, Mariana Zamarbide.
Juny – Juliol 2011
Format: Exposició.
Descripció del projecte:
La Gran Aventura és una exposició col·lectiva comissariada per David Armengol que
va comptar amb la participació de 14 dels artistes residents a Hangar entre 2008 i 2011.
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Partint del concepte de “hiperficció explorativa” que defineix els llibres juvenils de la
col·lecció “Tria la teva pròpia aventura”, la mostra esdevé un assaig expositiu i narratiu
sobre la condició de l’artista a l’actualitat. Una aproximació coral, que a mig camí entre
el meta-relat artístic i la paròdia novel·lada, incideix en la suposada funcionalitat –o
disfuncionalitat– del treball en l’art.
La Gran Aventura planteja un esquema de complicitat no habitual entre els diferents
agents que conformen la pràctica artística: artistes, comissari, institució, dissenyador i
públic, tot apropant-se així a estratègies de proximitat i participació que propicien un
experiència activa i singular a través del consum artístic i cultural. Un relat sobre l’art
amb dos protagonistes actius: d’una banda, l’artista que mostra el seu treball; per l’altre
l’espectador que ho rep i interpreta. I tot això a través de l’experiència quotidiana de
visitar una exposició.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció i lloguer de material.
Finançament: Recursos propis d’Hangar.
Entitats col·laboradores: Can Felipa va col·laborar amb l’edició d’una publicació.

Entrada a l’exposició
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Pomo (David Bestué)
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· Radicalment Emancipat(s)

Artista: Mireia C. Saladrigues
Juny – Novembre 2011
Format: 9 vídeos, 2 àudios, 1 carta d’Alfredo Jaar, 1 diapositiva d’Alfredo Jaar, carta,
fotografies i documents de la Fundació Tàpies i 4 catàlegs d’Ignasi Aballí.
Descripció del projecte:
Radicalment Emancipat(s) mostra les primeres investigacions sobre unes substraccions
que han vingut ocorrent a les sales dels museus de Barcelona des d’uns anys enrere. Els
cossos de seguretat i els mateixos treballadors de certes institucions especulen sobre
la suposada autoria d’un individu o grup que duu a terme aquests mateixos robatoris,
ja que les condicions en les quals es vénen donant aquests furts són poc comuns i
sempre similars. La proposta de Mireia C. Saladrigues reprèn aquestes sospites per
desplegar a l’Espai Cultural Caja Madrid, mitjançant una sèrie de vídeos i documents,
una anàlisi indagatòria, amb l’ànim de descobrir quins motius estètics i intel·lectuals
poden portar a un públic determinat a realitzar tals actes, Considerats com a vandàlics
pel consens social, però celebrats per alguns com a gestos fetitxistes o actes polítics, els
moviments del(s) radicalment emancipat(s) emergeixen ara a la llum pública de mans
de l’artista després d’un període, per altre difícil, de recerca de dades i testimonis entre
els passadissos de la institució artística barcelonina.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció, servei d’edició de vídeo,
autoedició i lloguer de material de vídeo, so i llum.
Lloc de presentació del projecte: Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona. Cicle
Audiències Cardinals comissariat per Àlex Brahim.
Finançament: Encàrrec de l’Espai Cultural Caja Madrid a l’artista.
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· 1986-1937 (Sunila) i 986-1937 (Estudi d’Il·luminació. Solifer
Artic 450, 1986. Matkaaja 7000,1988)
Artista: Eva Fàbregas
Juny – Desembre 2011
Format: Cinema 16mm.

Descripció del projecte:
1986-1937 (Sunila) es construeix entorn de l’exploració d’una colònia industrial
dissenyada per Alvar Aalto el 1937. La comunitat de Sunila (Karhula, Finlàndia), un
temps símbol del progrés industrial finlandès, avui es troba en una situació de creixent
marginalitat. La pel·lícula comprèn una sèrie de seqüències que registren fragments
del complex residencial de Sunila, espais de producció industrial, així com objectes i
elements formals de diferents èpoques que se superposen en l’espai d’aquella comunitat.
Només el moviment del fullatge i els canvis en la llum interrompen l’estatisme
d’una sèrie d’espais que semblen abandonats, fora de temps, subjectes a una espècie
d’indeterminació històrica. 1986-1937 (Estudi d’Il·luminació. Solifer Artic 450, 1986.
Matkaaja 7000,1988) reuneix vuit preses fixes de 30 segons cadascuna. Rodades des
d’un mateix punt de vista, aquestes preses registren l’espai d’aparcaments a l’antiga
planta calefactora Val-liniemi (1937), una construcció que originalment separava els
blocs de cases destinats a la mà d’obra fabril de les residències d’enginyers i executius.
En aquest espai d’aparcaments que la pel·lícula documenta estan estacionades dues
caravanes de disseny típicament nòrdic i de línies retro-futuristes). Com si es tractés d’un
estudi tècnic d’il·luminació per a una escena imaginària, les vuit preses pràcticament
idèntiques que composen la pel·lícula registren vuit disposicions possibles dels dos
vehicles a l’aparcament, tot variant les seves posicions dins del plànol i al mateix temps
la incidència de la llum en aquell espai.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció, lloguer d’equips, laboratori
d’imatge digital (gravació edició i post-producció en vídeo).
Lloc de presentació del projecte: Sala Marcelino Botín, Santander, durant el febrer de
2012. Finançament: Beca Marcelino Botín.
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· Theremin Tapestry (actualització)
Autor: Chicks On Speed
Setembre 2011
Format: Instal·lació sonora

Descripció del projecte: Per encàrrec del grup Chicks On Speed es va dur a terme una
actualització i millora del projecte Theremin Tapestry realitzat a Hangar l’any 2009.
La idea del projecte consisteix en utilitzar un tapís, prèviament fabricat especialment
per poder tocar música en directe. S’usen 4 theremins (instruments amb sensors de
proximitat) per poder controlar el so d’un ordinador en temps real. Aquest cop el projecte
es va desenvolupar en 3 fases. La primera fase d’investigació va consistir en investigar
la tecnologia de Theremins analògics a fons. Finalment es va decidir usar els sensors
dissenyats per l’artista/músic rus “Andrei Smirnov”. La segona fase desenvolupada
durant l’estiu va consistir en un workshop de les artistes impartit a Austràlia on es va
fabricar el tapís segons les indicacions dels tècnics del laboratori. La fabricació va
incloure la barreja de fil normal amb fil de coure, ja que aquest fil fa la funció d’antena
dels sensors. La tercera i última fase va consistir en la implementació dels sensors en
el tapís, el desenvolupament del programari i la composició musical. El resultat va ser
una instal·lació sonora on el públic pot modificar els sons al seu gust segons s’apropa a
diferents zones sensibles del tapís.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’interacció.
Lloc de presentació del projecte: Kunstraum Kreuzberg. Berlín.
Finançament: Recursos propis de les artistes.
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· Sagrades Torres

Artista: Luiza Helena Guimarãés
Setembre 2011
Format: Instal·lació multimèdia per a navegació per vídeos a partir de sensors.
Descripció del projecte:
Sagrades Torres reuneix nou vídeos gravats a les torres del Temple Expiatori de la
Sagrada Família de Barcelona. Es tracta d’un dispositiu interactiu i immersiu que en
privilegiar l’acció de l’espectador/performer, possibilita l’actualització i vivència d’una
narrativa única d’imatges i sons en temps real. Cadascun dels vídeos és activat per
diferents sensors de manera que l’espectador pot anar modificant la narrativa de l’obra.
El sistema consta d’una placa basada en Arduino connectada a 8 sensors de pressió,
que envia informació a un programari programat per a la instal·lació que reprodueix
diferents vídeos segons el comportament dels diferents sensors. Projecte ideat per Luiza
Helena Guimarãés i desenvolupat completament en el laboratori d’interacció d’Hangar.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’interacció.
Lloc de presentació del projecte: Hangar.
Finançament: Recursos propis de l’artista.

· Cambra Obscura

Artistes: Ángeles Ciscar i Hansel Nezza
Setembre 2011
Format: Instal·lació multimèdia.
Descripció del projecte:
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Durant el 2011 es van dur a terme tasques de millores i actualització de programari
en la instal·lació Cambra Obscura, desenvolupada en el laboratori d’interacció durant
l’any 2010. Cambra Obscura és una instal·lació de videodansa que té com a model
de presentació públic, el dispositiu òptic de la cambra fosca. El públic entra en grups
reduïts en una estància fosca. En el centre de l’habitació hi ha una pantalla horitzontal
i circular de 190cm. La imatge que veiem en ella mostra una constel·lació de figures en
constant moviment. Movent la pantalla a dalt i a baix podem anar enfocant els diferents
personatges de la constel·lació, descobrint la relació entre ells, el caràcter de cadascun i
establint nexes narratius entre els diferents personatges de la imatge.
Serveis d’Hangar utilitzats i descripció dels serveis: Laboratori d’interacció.
Lloc de presentació del projecte: Hangar.
Finançament: Recursos propis de l’artista.
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· Ontologia Exposició Picasso a Barcelona 1936
Octubre 2011
Format: Web (Back-office).

Descripció del projecte :
El projecte Ontologia Exposició Picasso a Barcelona 1936 és un projecte de recerca
en la intersecció dels camps de l’arxivística documental, la web semàntica, els nous
mitjans interactius i la visualització de dades. En una primera fase de recerca per al
projecte s’ha treballat en el disseny i desenvolupament d’un model de base de dades
relacional a partir del fons documental del Museu Picasso per a l’exposició “Picasso a
Barcelona 1936”, així com en la implementació d’una eina d’introducció de dades que
permet interactuar amb una visualització bàsica de l’ontologia que es va creant a mida
que s’hi afegeixen noves dades.
Serveis d’Hangar utilitzats: Desenvolupament de programari i disseny d’interactius.
Lloc de presentació de projecte: Museu Picasso, Barcelona.
Finançament: Museu Picasso.

Captura de la visualització de l’ontologia.

· Mundo Material

Artista: David Bestué
Octubre – Novembre 2011
Format: Diversos (fotografia, escultura,...).
Descripció projecte:
Mundo Material és un llibre que compila una serie d’imatges realitzades al carrer, a
l’estudi així com també escultures.
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Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció.
Lloc de presentació del projecte: sense definir.
Finançament: Recursos propis de l’artista.
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· Autòmata per a Projector de Cinema
Autor: Xavier Hurtado
Novembre 2011
Format: Instal·lació multimèdia.

Descripció del projecte: Aquest projecte de Xavier Hurtado consisteix en el
desenvolupament d’un dispositiu elèctric capaç d’automatitzar i controlar un projector
de cinema de cinta magnètica completament analògic. Per a això es va desenvolupar
un sistema digital de generació de freqüència variable, una interfície de control per
ordinador i un programari que permet recollir so en temps real, mapejarlo segons les
necessitats de l’aplicació i enviar a l’interfície de control la informació en temps real
per a la modificació de la il·luminació de la làmpara i la velocitat de gir del projector de
cinema. D’aquesta manera es crea un efecte de vídeo interactiu en funció del so a partir
d’una eina completament analògica.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’Interacció
Lloc de presentació del projecte: CCCBarrio (Performance Lectures Surversivas)
Finançament: Recursos propis de l’artista.

· Diversitat Genètica Augmentada

Autors: Hangar - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Format: Presentació de la instal·lació.
Novembre 2011
Descripció del projecte:
La instal·lació Diversitat Genètica Augmentada es tracta d’un joc cooperatiu amb
realitat augmentada on es creen diverses criatures a partir de targetes de cartró amb
patrons diferents impresos. Una vegada creada la criatura, els jugadors la porten a un
entorn projectat (playground) on s’enfrontaran amb situacions de perill (atacs de virus,
canvi climàtic, pol·lució, etc.) en les quals poden sobreviure o no, segons el seu perfil
genètic. Dues criatures diferents poden generar una nova criatura amb un perfil genètic
recombinat. Al final, es mostra com les comunitats amb una gran diversitat genètica
poden competir millor en entorns hostils.
Aquest projecte es va desenvolupar en col·laboració entre Hangar, centre de producció
i experimentació d’arts visual i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
amb el suport de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia per l’Open Day del
PRBB el 2010.
Durant el 2011 ha estat presentat en el marc del festival Nits Digitals de Vic i el MAD
Festival. Es van aprofitar aquestes dues ocasions per millorar les condicions de la
instal·lació i el seu manteniment.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori de producció i interacció.
Llocs de presentació: Nits Digitals de Vic (3 de Novembre) i MAD Festival (24 i 25 de
Novembre). Finançament: Nits Digitals de Vic i MAD Festival.
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· MOB

Artistes: Varis.
Novembre 2011 (projecte iniciat el novembre de 2010 i finalitzat un any desprès)
Format: Residències, tallers i conferències.
Descripció del projecte: MOB té com objectiu establir una xarxa temàtica europea sobre
les relacions entre la creació artística, les tecnologies mòbils i l’espai urbà. El projecte
se centre en les mutacions de les ciutats europees i tracta temes de mobilitat explorant
la realitat de les ciutats d’Europa i fomentant una aproximació a les tecnologies
mòbils. Això es fa a partir d’un programa d’intercanvi de residències per a artistes,
tallers, conferències i esdeveniments artístics que transcorren en cinc ciutats europees:
Barcelona, París, Praga, Timissoara i Varsòvia.
Rol d’Hangar en el projecte: Dins d’aquest projecte Hangar col·labora amb el taller
i residència de l’artista romanesa Irina Botea (veure apartat Activitats>Workshops
artist2artist d’aquesta memòria) i amb la creació i producció del taller d’art mòbil
M.A.L. (veure apart 3.2. Recerca aplicada de la secció 3. Recerca d’aquesta memòria).
Llocs de presentació del projecte: Hangar, Laboral (Gijón), ACVIC (Vic) i MOB
conference (Praga).
Finançament: Programa Cultura de la Comissió Europea i recursos propis dels socis
del projecte.
Socis del projecte: Dédale (coordinació)/ SmartCity en París (França), Makata / Festival
Moving Closer en Varsòvia (Polònia), CIANT / Enter Festival a Praga (República
Txeca), Hangar a Barcelona (Estat Espanyol), i Institut français / SurExpositions a
Timisoara (Romania). Entitats col·laboradores: Cité internationale universitaire de
Paris, Videomedeja (Novi Sad, Sèrbia) i ACVic (Vic, Estat Espanyol).
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· Spam Mobile Tower

Artista: Ricardo Iglesias
Desembre 2011
Format: Instal·lació multimèdia.
Descripció del projecte:
El projecte Spam Mobile Tower consisteix en una estructura giratòria que suporta
50 telèfons mòbils. A part, aquesta estructura està formada per un sistema d’emissió
de missatges Bluetooth que permet interactuar amb els telèfons de l’escultura i dels
propis visitants. La primera fase del desenvolupament va consistir en la supervisió de
la fabricació de l’estructura mecànica que suporta l’electrònica i el maquinari. En la
segona fase durant el 2012 es desenvoluparà completament la resta del projecte.
Serveis d’Hangar utilitzats: Producció externa amb la coordinació puntual del laboratori
d’interacció.
Finançament: Recursos propis de l’artista i beca per a artistes visuals del CoNCA.

· Xarxa Distribuïda d’Emergència Sonora - Fase I
Autor: Oskoff Lovich
Desembre 2011
Format: Instal·lació multimèdia

Descripció del projecte:
Instal·lació sonora generativa i auto-organitzativa, que posa en pràctica teories de
sistemes complexos que es basen en conceptes i processos tals com l’emergència i
l’auto-organització; models que provenen de camps de la ciència com la filosofia, la
biologia, les ciències de la computació i l’estudi de la intel·ligència artificial (autòmats
cel·lulars). Durant la primera fase s’ha estudiat amb l’artista possibles solucions
tècniques i s’ha fet un primer disseny del dispositiu al costat d’una programació d’una
primera versió de prova del sistema. Durant l’any 2012 es durà a terme la Fase II i la
implementació total del sistema.
Serveis d’Hangar utilitzats: Laboratori d’interacció.
Finançament: Recursos propis de l’artista (beca Phonos).

· AKRON

Autor: Mireia c. Saladrigues		
Desembre 2011
Format: Exposició.
Descripció del projecte:
AKRON parteix d’una anàlisi minuciosa sobre com es condiciona la recepció artística
i cultural no tant des de l’individu o el receptor, sinó des del punt de vista d’una
superestructura política i ideològica de control que condiciona el pensament dels
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espectadors i, per tant, modela una societat. Així, doncs, AKRON, l’última proposta
del cicle Impossibilitat, és un exercici i una intervenció fidel al títol d’aquest, que per
sí mateixa ja es presenta des del primer moment com una proposta que no sabem si es
podrà assolir. D’una banda, té l’objectiu de rescatar i posar en funcionament un antic
projector cinematogràfic de més de cent anys d’antiguitat que, en comptes d’usar una
làmpada de xenó com els actuals, emetia el feix de llum amb barres de carbó. De l’altra,
vol que aquest, en el seu últim passi, es traeixi a si mateix per projectar material que
mai no va poder ser visionat durant les seves sessions, atès que aquesta màquina, avui
part del Museu Etnològic Municipal d’Agramunt, va pertànyer en el seu moment a
Acción Católica.
AKRON (l’antiga marca de les barres de carbó amb les quals el projector cinematogràfic
emet la llum) es presentarà a l’Espai Guinovart amb un mapa conceptual. Aquest,
creant un espai envoltant la sala, servirà de marc per a les projeccions alhora que de
condensador del corpus ideològic de la proposta, en la qual es veuran bolcats tant
els processos de treball i recerca com els conceptes que es vagin generant durant la
producció del projecte. Un exercici a mode d’heroïcitat o de gesta que ha reunit diferents
professionals i aficionats sense els coneixements dels quals no hagués estat possible
tirar endavant aquesta proposta; un exemple fidel de pràctica artística d’absolut context
específic que remarca amb línies clarament definitòries, el principi d’impossibilitat.
Serveis d’Hangar utilitzats: Ajuda en la producció (contacte amb professionals i recerca
de material descartat) i avançament de diners per a poder cobrar honoraris, ja que la
Fundació no els contempla. Cessió d’uns panells de fusta.
Lloc de presentació del projecte: Espai Guinovart.
Finançament: Invitació per part de Jordi Altas, curador del petit espai a la Fundació
Guinovart durant 2011-2012.
Entitats col·laboradores i tipus de col·laboració: Distribuïdora Vicenç Armaches (cessió
de cues de pel·lícules i ajuda en la recerca d’un restaurador de projectors), Euroseating
(ajuda en la recerca d’un restaurador de projectors), Arxiu de la Filmoteca de Catalunya
(cessió de material descartat per a un kinescopat de 35mm), José Ángel Caro (kinescopat
d’un .avi a pel·lícula de 35mm) i Museu Etnològic Municipal d’Agramunt (cessió del
projector Ernemann-Krupp).

01.6. ASSESSORIES A LA PRODUCCIÓ
Artista: Mireia C. Saladrigues
Data: d’abril a juliol 2011
Tipus assessoria: Producció i vídeo.
Descripció: Coordinació producció general de diversos projectes de l’artista per Núria
Marquès, assessorament de gravació de vídeo en HD per Pol González i Glòria Martí,
assessorament de muntatge de vídeo per Pol González.

62

Artista: Thaís Medina
Data: 03/01/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost.
Descripció: Milagros Embalados, projecte de vídeo que pretén visualitzar l’estructura
existent a la industria de productes esotèrics a Brasil.
Artista: Álvaro Ramírez (Cooperativa General Humana)
Data: 10/01/11
Tipus assessoria : Producció i pressupost.
Descripció: Confecció del pressupost per a una performance ajustat a l’ajut al que es
presenta l’artista (Beca CoNCa). Ajut atorgat.
Artista: Marta Zafra
Data: 11/01/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assessorament tècnic.
Artista: Hugo Orlandini
Data: 14/01/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assesorament tècnic en la projecció d’una escultura en ferro.
Artista: Thomas Muller
Data: 26/01/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Cossos humans captats fotogràficament en alta definició.
Artista: Sergi Rubió
Data: 30/01/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Disseny de la producció del rodatge d’un curt.
Artista: Claudio Curciotti
Data: 08/02/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assessorament per trobar finançament per a la instal·lació sonora Egypt
2011.
Artista: Anne-Sophie Pinnard
Data: 09/02/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost.
Descripció: Confecció del pressupost per un projecte videogràfic ajustat a l’ajut al que
es presenta l’artista.
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Artista: Carmen Salgueiro
Data: 17/02/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost.
Descripció: Confecció del pressupost del projecte Pasado y Presente de la Colonias
Industriales del Cataluña ajustat a l’ajut al que es presenta l’artista (Beca Musac).
Artista: Raúl M. Beteta
Data: 18/02/2011
Tipus assessoria: Maquinari.
Descripció: Consultoria per a la realització d’un nou projecte de robòtica.
Artista: Marta Rodríguez
Data: 22/02/11
Tipus assessoria: Hardware, software i vídeo.
Descripció: Projecte de videodansa, assessorament sobre la viabilitat.
Artista: Fernando Sáez Prada
Data: 27/02/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Confecció del pressupost per a un projecte pictòric ajustat a l’ajut al que es
presenta l’artista (beca Musac).
Artista: Sònia Abian
Data: 03/02/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost
Descripció: Confecció del pressupost ajustat a l’ajut al que es presenta l’artista.
Artista: Ricardo Trigo
Data: 08/03/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost.
Artista: Antonia del Rio Ferrer
Data:08/03/11
Tipus assessoria: Pressupost i assessorament tècnic en Arduino.
Descripció: Orientació en la sincronització dels elements que composen la peça amb
un registre sonor.
Artista: Jose Carlos Florez
Data: 10/03/2011
Tipus assessoria: Hardware i software.
Descripció: Consultoria i assessoria sobre les possibilitats tècniques pel desenvolupament
d’una instal·lació audiovisual interactiva.
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Artista: Joan Cabrer
Data: 11/03/08
Tipus assessoria: Pressupost i producció
Descripció: Confecció del pressupost per a una peça pictòrica ajustat a l’ajut al que es
presenta l’artista (beca Musac).
Artista: Fiona Capdevila Cugat
Data:13/03/11
Tipus assessoria: Pressupost i producció.
Descripció: Recuperació de la memòria històrica de Terrassa a través del tèxtil.
Formalització del projecte: fotografia i tallers.
Artista: Fernando Sáez Prada
Data: 14/03/11
Tipus assessoria: Pressupost i producció.
Descripció: Confecció del pressupost per a una instal·lació ajustat a l’ajut al que es
presenta l’artista (beca Musac).
Artista: Serafín Alvarez
Data: 16/03/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Desenvolupament d’un sistema de sincronització de projectors de
diapositives per a una exposició a La Capella.
Artista: Lluís Bisbe
Data: 17/03/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria pel desenvolupament d’un sistema de control i automatització
de dispositius elèctrics i Leds.
Artista: Daniel Steegmann Mangrané
Data: 20/03/11
Tipus assessoria: Assessoria tècnica.
Descripció: Construcció d’una escultura amb fibra de vidre.
Artista: Gema Darbo i Soledad Soler
Data: 21/03/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost.
Descripció: Recerca de finançament pel projecte de fotografia participativa Entredós.
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Artista: Prens Deu (FAB Lab)
Data: 24/03/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria i assessoria pel desenvolupament de dispositius electrònics
autònoms per a la captació de dades procedents de sensors mediambientals.
Artista: Amaia Garrosa
Data: 24/03/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria sobre les possibilitats dels sensors aplicats a la dansa. Exemples
pràctics d’aplicacions d’altres artistes, tècniques i sistemes de maquinari disponibles
per a tal ús.
Artista: Accneo
Data: 26/03/11
Tipus assessoria: Orientació per trobar finançament.
Descripció: Desenvolupament d’un projecte d’art multidisciplinar.
Artista: Débora González
Data: 31/03/2011
Tipus assessoria: Software.
Descripció: Consultoria sobre les aplicacions i les possibilitats de desenvolupament
d’un programari per a la captació de sensors biomètrics i anàlisi de trets facials.
Artista: Oriol Ribera
Data: 1/04/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria tècnica sobre dispositius interactius autònoms relacionats amb
sistemes de visualització de dades a partir de xarxes socials.
Artista: Àlex Gimerà
Data: 04/04/11
Tipus assessoria: Producció i assessorament en el pressupost.
Descripció: Projecte audiovisual Un Día Vi 10.000 Elefantes que combina animació,
found footage i documental de creació.
Artista: Ainara Elgoibar
Data: 12/04/11
Tipus assessoria: Pressupost.
Descripció: Assessorament en el pressupost per a la convocatòria Casablancas 2011.
Premi concedit.
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Artista: Ana Marchante Hueso
Data: 13/04/2011
Tipus assessoria: Programari.
Descripció: L’artista demana informació per al desenvolupament d’una aplicació web
de visualització de dades pel seu arxiu on-line.
Artista: Alba Satorra Clua
Data: 21/04/2011
Tipus assessoria: Programari.
Descripció: L’artista demana informació i pressupost per a una vídeo-instal·lació que
implica desenvolupament d’un sistema per a gravació de vídeo i publicació a Youtube
automatitzada.
Artista: Marc Torres
Data: 04/05/11
Tipus assessoria: Assessorament tècnic i hardware.
Descripció: Enregistrament de so i de la gravació analògica mitjançant magnetisme.
Artista: Liliana Bautista
Data: 04/05/11
Tipus assessoria: Assessorament tècnic.
Descripció: Recerca de pintura fotosensible per a una instal·lació de vídeo.
Artista: Marc Torres
Data: 12/05/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria tècnica pel desenvolupament de dispositius analògics per captar
so de diverses fonts sonores procedents del contacte amb l’aigua i altres materials. Es
va aconsellar l’ús de determinats dispositius per a la captació del so i el seu posterior
enregistrament en sistemes analògics i digitals.
Artista: Jorge Prada
Data: 12/05/2011
Tipus assessoria: Programari
Descripció: L’artista necessita ajuda per a un projecte amb Processing en el que està
treballant.
Artista: Paola Bragado
Data: 15/05/11
Tipus assessoria: Recerca de finançament.
Descripció: Projecte fotogràfic de documentació Mis Mujeres Exquisitas.
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Artista: Carlos Álvarez Gil
Data: 31/05/11
Tipus assessoria: Producció i pressupost.
Descripció: Projecte escultòric.
Artista: Jaume Muñoz
Data: 02/06/11
Tipus assessoria: Assessorament en la confecció de pressupost.
Artista: Paula Pin
Data: 2/06/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consulta sobre dispositius electrònics i aplicacions en teixits.
Artista: Cristina Carmona
Data: 02/06/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Disseny de la producció per a la filmació d’un curt.
Artista: Michel da Rocha
Data: 14/06/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assessorament en la producció d’una publicació.
Artista: Luiza Guimaraes
Data: 16/06/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria sobre el desenvolupament d’un sistema de programari pel
control de vídeo interactiu a partir de sensors de pressió en el sòl.
Artista: Soledad Soler
Data: 17/06/11
Tipus assessoria: Pressupost.
Descripció: Assessorament en el pressupost per a una convocatòria.
Artista: Artquadrat
Data: 30/06/2011
Tipus assessoria: Programari.
Descripció: Pressupost per a projecte web amb base de dades.
Artista: Luis Forjada
Data: 7/07/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria sobre sistemes de mesurament de consum d’aigua a partir de
sensors inalàmbrics utilitzant Arduino i comunicació a través d’Internet.
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Artista: Dr.Shva
Data: 19/07/2011
Tipus assessoria: Programari
Descripció: L’artista vol documentar-se en aplicacions mòbils per a webcasting de so
geolocalitzat.
Artista: Anita
Data: 23/08/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Cerca de finançament per a un projecte en format de publicació.
Artista: Pixel in Fact Video Creator
Data: 29/08/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Recerca de finançament pel projecte documental Kids on Chips.
Artista: Joan Cabrer
Data: 12/09/11
Tipus assessoria: Pressupost i descripció del projecte.
Descripció: Assessorament en la realització del pressupost i descripció del projecte per
a la convocatòria de recerca del Conca.
Artista: Alberto Merino Silva
Data: 13/09/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assessorament en el pressupost i la recerca de finançament.
Artista: Rebeca Sánchez
Data: 15/09/2011
Tipus assessoria: Hardware i software.
Descripció: Consultoria pel disseny i desenvolupament d’un sistema de control
d’il·luminació de maquinari i programari sincronitzat.
Artista: Xavi Hurtado
Data: 22/09/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria pel disseny i desenvolupament d’un sistema de control digital
d’un projector de cinema: assessoria per veure la viabilitat i possibilitats del sistema.
Artista: José Cruz
Data: 23/09/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assessorament en la confecció d’un projecte.
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Artista: Marcel·lí Antúnez
Data: 13/10/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria pel disseny i desenvolupament d’un nou sistema de captació de
sensors per espectacles i exosquelets.
Artista: Edgar Gallart
Data: 2/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria per a la definició d’objectius i millores en el disseny per a la
segona fase del desenvolupament del projecte VAIG DONAR&L.
Artista: Nuria Lagarda
Data: 2/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria per a la viabilitat i possibilitats de desenvolupar un projecte
d’exposició de vídeo i fotografia interactiva a partir de recorreguts guiats per un sistema
de navegació que permet a l’espectador seleccionar la narrativa de les diferents històries.
Artista: FAB Lab
Data: 8/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria pel desenvolupament de nou sistema de captació de sensors amb
geolocalització, datalogger i publicació de dades a internet.
Artista: Intact
Data: 10/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Consultoria sobre possibilitats i tecnologies pel desenvolupament d’un
sistema de telepresència basat en la captació de dades físiques amb sensors i la
visualització remota d’aquestes en un altre espai a partir d’actuadors físics.
Artista: Sebastián Sánchez Zelada
Data: 10/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria pel desenvolupament d’un dispositiu per a l’automatització
de mecanismes de generació de so analògic i petits sistemes d’il·luminació per
performances.
Artista: Oscar Martín
Data: 11/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria pel disseny i desenvolupament d’un projecte d’instal·lació
sonora interactiva. Sistema basat en el desenvolupament de petits moduls generadors
de so.
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Artista: Wilfredo Prieto
Data: 11/11/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessoria per veure la viabilitat de la reparació d’una instal·lació basada
en la modificació de dos ventiladors.
Artista: Sergi Canovas Blanch
Data: 01/12/11
Tipus assessoria: Producció.
Descripció: Assessorament en la realització del pressupost i la recerca de finançament.
Artista: Yuko Mohri
Data: 15/12/2011
Tipus assessoria: Hardware.
Descripció: Assessorament tècnic a l’artista resident pel desenvolupament de diversos
sensors i dispositius integrats en la obra desenvolupada durant la seva residència a
Hangar.
Artista: Elia Navarro
Data: 22/12/2011
Tipus assessoria: Software i hardware.
Descripció: Consultoria i assessorament per a la implementació d’un sistema
d’il·luminació i so per a una performance audiovisual en directe.
Artista: Txema Loperena
Data: Novembre - Desembre 2011
Tipus assessoria: Vídeo.
Descripció: Txema Loperena està realitzant un documental amb entrevistes sobre la
globalització, entre les que destaquen: Robert Fisk, Vandana Shiva, Pep Guardiola,
membres del moviment dels treballadors sense terra del Brasil MST entre altres. Ha
utilitzat el servei d’autoedició i el nou servei de assessoria del laboratori d’imatge per a
consultes sobre l’ edició i l’estructuració de documentals.
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02

SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ:
INFRAESTRUCTURES

L

'àmbit d'infraestructures d'Hangar concentra la gestió
dels tallers i la nova residència per a artistes, els serveis de
lloguer d'espais polivalents i equips, així com la gestió de la
web del centre i l'administració del seu sistema informàtic.
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02.1. ESPAIS
02.1.1. LLOGUER DE TALLERS
Hangar disposa de 15 tallers que s’ofereixen a artistes que necessiten desenvolupar un
projecte o un encàrrec específic, a artistes emergents que els hi cal un taller durant un
màxim de 2 anys, o a artistes que s’instal·len temporalment a Barcelona. El lloguer de
tallers es produeix tant per estades llargues (fins a 2 anys) com per estades curtes (fins a
tres mesos). Per a les seves estades llargues, Hangar fa una convocatòria de sol·licituds
2 o 3 cops a l’any. Els dossiers són seleccionats per la Comissió de Programes d’Hangar
(formada per 5 experts d’art contemporani escollits per l’Assemblea General de Socis
de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya, AAVC), segons els espais disponibles.
Per a les estades curtes la convocatòria és oberta sempre que hi ha un taller disponible.
Els artistes residents poden fer ús del servei d’autoedició de vídeo, el plató i la sala
polivalent d’Hangar de forma gratuïta. Així mateix tenen un 20% de descompte en tots
els altres serveis professionals del centre. Actualment els tallers acullen, en una nova
distribució, a una vintena d’artistes.
Hangar també col·labora amb altres agents, entitats i espais per a poder dur a terme presentacions puntuals dels treballs dels artistes residents en els seus tallers i una vegada
a l’any participa en el TOP - Tallers Oberts Poble Nou. Durant el TOP els artistes residents d’Hangar obren els seus tallers a la comunitat artística i al públic en general, al
mateix temps que presenten treballs especialment produïts per a aquest esdeveniment.

Valoració 2011
Durant l’any passat es va disposar de 18 espais dels quals 4 van ser compartits (d’entre
30 i 60 m2).
Al llarg del 2011 es van rebre un total de 90 sol·licituds de lloguer de tallers, de les quals
8 han estat ateses per a residències llargues, 3 pel programa internacional de beques, 7
per a estades curtes i 2 per a beques institucionals.
El percentatge d’ocupació dels tallers ha estat del 100%.
Degut a l’inici de les obres de reforma del sostre del pis de dalt de la nau principal
d’Hangar, el desembre del 2011 els artistes residents d’Hangar van mudar-se als tallers
de la fàbrica de la creació Fabra i Coats de Sant Andreu. Només van quedar en els pocs
tallers disponibles d’Hangar els artistes del programa d’intercanvis internacionals i el
pintor Pere Llobera, ja que els espais de la Fabra i Coats no disposen de piques on poder
netejar els estris de pintura.
Està previst que les obres del sostre finalitzin el març de 2012.
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02.1.2. LLOGUER D’ESPAIS POLIVALENTS
Hangar disposa d’una sala polivalent, un plató de fotografia i una aula que es lloguen a
artistes, projectes i produccions culturals segons disponibilitat. S’ofereix la possibilitat
de llogar els espais amb i sense equipament. Es poden llogar separadament diferents
tipus de focus, accessoris de rodatge, càmeres i micros.

· Sala polivalent

Espai d’uns 200 m2, de parets blanques, amb llum natural (tot i que es pot enfosquir)
i columnes que el divideixen. L’espai està equipat amb un projector de vídeo d’alta
definició, altaveus i taula de so. Alguns dels usos habituals són: muntatge de peces escultòriques de gran format i d’instal·lacions, proves d’instal·lació, de projecció i de so,
sessions fotogràfiques, reunions i assajos.

· Plató de fotografia

Espai d’uns 100m2 amb un sostre de 4,5m amb parets grises. Disposa d’un fons chroma-key, dos ciclorames (blanc i negre) i un linòleum adaptat al espai. No disposa de
llum natural, però aquest aïllament li aporta tranquil·litat. La seva forma de “T” genera
dos petits espais laterals que en rodatges poden funcionar al mateix temps per construir
petites escenografies o de backstage.

· Aula

Espai d’uns 50m2 amb parets grises, bona acústica i llum natural. L’aula està equipada
amb taules i cadires que permeten una capacitat de 25-30 persones.
deal per a workshops, reunions i grups de treball, entre altres.
Habitualment es realitzen en aquests espais diferents activitats de producció, divulgació
i discussió artística, entre d’altres:
- Rodatges de curtmetratges, peces de vídeo experimental (videoart) i videoclips.
- Realització d’espectacles de dansa i desenvolupament d’interfícies interactives.
- Audiovisuals per a dansa.
- Sessions fotogràfiques.
- Muntatge de peces escultòriques de gran format i instal·lacions.
- Pre-muntatge, proves d’instal·lació, projecció i so.
- Càsting i altres proves de selecció.
- Reunions de col·lectius artístics i veïnals.
- Reunions de grups de treball artístics.
- Celebració de trobades de caràcter cultural en col·laboració amb altres entitats de la
ciutat.
- Cursos de formació contínua per a artistes
- Workshops o activitats formatives on predomina un component pràctic.
- Reunions de discussió sobre el futur del centre.
- Visionat i selecció d’artistes per a les beques o les residències artístiques per part de la
Comissió de Programes d’Hangar.
- Activitats relacionades amb Hangar Obert, les jornades de portes obertes.
- Activitats del artistes i col·lectius residents.
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Indicadors 2011
Lloguer d’espais
- Total usuaris 2012: 115
- Total dies ocupats: 209
- Aula: 38
- Plató: 30
- Sala Polivalent: 54
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Valoració 2011
Tipus de projectes:
Durant el 2001 van disminuir el nombre de rodatges i augmentar el nombre de sessions
fotogràfiques i tallers.
Com a conseqüència del soroll a Hangar generat per les obres d’ampliació i altres obres
del voltant, el centre es va veure obligat a limitar el lloguer dels espais per a rodatges
que requerien presa de so en directe els caps de setmana. També el difícil accés al recinte no va permetre dur a terme a les instal·lacions d’Hangar rodatges de gran envergadura ja que la càrrega i descàrrega va haver de dur-se a terme, en molts casos, de forma
manual. Aquesta situació va millorar temporalment en el moment en què es va habilitar
una nova entrada al centre pel carrer Espronceda.
L’habitual problema del centre d’escassetat de potència elèctrica, que amb el nou plató
es veurà solucionat, no va ser durant el 2011 un dels principals maldecaps. L’escassetat
de capital que no de recursos del context artístic ha obligat als artistes i realitzadors a
simplificar i reorganitzar costos de producció.
Tipus d’usuaris:
Durant el 2011 Hangar va continuar sent el lloc escollit pels estudiants de les escoles
de cinema i audiovisuals per dur a terme els seus últims projectes com a estudiants i els
seus primers passos al món professional.
També es va veure consolidar l’ús d’Hangar pels rodatges de videoclips. El format
escollit per molts artistes i joves productores per començar amb la seva carrera audiovisual. Directors joves de reconegut prestigi com Marta Puig, aka Lyona Alyona o la
productora Bungalow roden la major part dels seus treballs a Hangar.
Hangar es va convertir també en el plató escollit pels guanyadors del projecto D.O (Denominació D’origen). D.O és un programa televisiu d’una hora setmanal, que s’emet
a través d’una quinzena de televisions de proximitat de la Xarxa de Televisions Locals
(XTVL) i, alhora, un projecte audiovisual que té finestra a Internet a través d’una web
i un bloc, entre uns altres. En el marc d’aquest projecte, la Xarxa Audiovisual Local
(XAL) coprodueix amb productores i realitzadors independents sèries de curta durada
que experimenten amb un ventall molt ampli de gèneres audiovisuals com la ficció, el
documental, l’animació o el videoart, sempre amb grans dosis de risc en el resultat final.
Conclusions:
L’any 2011 va ser un any més marcat pel transcurs de les obres d’ampliació d’Hangar.
L’any va acabar amb les obres a punt de ser entregades. Durant el 2011 va haver-hi més
inconvenients que altres anys i va ser més difícil continuar amb l’habitual normalitat de
l’esdevenir del centre. Els principals problemes ocasionats per les obres van ser el soroll i les constants i imprevistes modificacions a l’accés del recinte. Malgrat això, es va
poder continuar llogant els espais però no es va poder acollir i atendre a tants projectes
com s’hagués volgut.
També es va poder mantenir una relativa normalitat en el ritme de les activitats ja que
la majoria d’elles es duien a terme per les tardes, quan el treballadors de les obres ja
havien acabat la jornada laboral i per tant no hi havia soroll, encara que s’ha evidenciat
la mala acústica i les dificultats derivades en treballar en espais no insonoritzats.
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02.1.3. AMPLIACIÓ D’HANGAR
Durant el 2011 s’ha dut a terme l’última fase de les obres d’ampliació d’Hangar iniciades l’any 2010. Durant aquesta ampliació s’han adequat els edificis adjacents al centre
(dues naus industrials i l’antiga caseta del guarda del recinte) per a la seva utilització
com a plató professional i espai polivalent, nous espais pels laboratoris d’Hangar i una
residència per a artistes.

· Nau 2 - Plató

La planta baixa compta amb una superfície total de 310 m2 i una alçada màxima de 8m.
Es pot accedir directament des de l’exterior per tal de facilitar les tasques de càrrega
i descàrrega i es troba a peu de carrer. El plató de 230 m2 es tracta d’un espai negre
insonoritzat i sense llum natural. La planta baixa compta amb un magatzem, un serveis
i una sala de camerinos equipada amb grans miralls il·luminats, armaris per a vestuari
i dutxes. A la primera planta es troba la sala de producció des de la que es pot veure en
tot moment tot el que succeeix al plató.

· Nau 3

Aquesta nau compta amb una superfície de 420 m2, tenint en compte l’altell, amb una
alçada màxima de 5 m. Es un espai pràcticament diàfan, amb llum natural i amb divisions de vidre. En aquest espai, es situaran les noves sales d’edició per al departament
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de vídeo i el projecte en residència Hamaca (distribuïdora de videoart des d’Espanya)
i les sales d’autoedició. Els departaments de vídeo i imatge digital, l’aula, el lab de
software i hardware i uns nous espais polivalents.

· Residència per a artistes (Veure apartat 2.1.4. d’aquesta secció)

Les noves naus permetran a Hangar oferir un servei més professional als artistes, al
mateix temps que la nova residència contribuirà a la consolidació i diversificació del
programa de residències del centre. La residència per a artistes està en marxa des de
l’octubre del 2011. El trasllat i inauguració de les noves naus està previst que es dugui
a terme entre finals de gener i inicis de febrer del 2012.

02.1.4. RESIDÈNCIA PER A ARTISTES
L’octubre del 2011 Hangar va inaugurar la seva nova residència per a artistes. La
residència ocupa l’antiga casa del guarda del recinte de Can Ricart i disposa d’una
planta baixa i un primer pis (80,99m2 i 62,59 m2) amb dues habitacions, un bany, un
saló i una cuina cadascuna. La residència està destinada a acollir fins a un màxim de
quatre artistes al mateix temps durant estades curtes que van des d’una setmana fins a
tres mesos. L’ objectiu és que cada cop hi convisquin un mínim de dos artistes amb la
finalitat de promoure i enriquir l’intercanvi d’experiències i coneixement més enllà dels
propis projectes de recerca i producció individuals.
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Indicadors 2011
Reserves de material
Total de reserves de material i
estacions de vídeo i plotter: 1040
Dades significatives:

Valoració 2011
Durant el 2011 s’han establert uns protocols bàsics d’ús i gestió de la nova residència.
La residència ha tingut una ocupació de gairebé un 100% des del moment de la seva
inauguració. La majoria des artistes que han estat a la residència durant els primers
mesos de la seva posada en marxa han estat artistes provinents del programa de beques
Hangar-AECID (Beca institucional Montevideo, Beca Hangar - TWS i Beca HangarSAS Geumcheon) i de projectes de recerca (Intact i MOB project). Durant els primers
mesos també s’han dut a terme els últims ajustos necessaris a nivell d’obra.

02.2. EQUIPS
Hangar compta també amb un servei de lloguer de material audiovisual per a rodatges,
muntatges d’obres, producció i documentació de projectes, etc. Els equips inclouen
il·luminació, equips d’enregistrament d’àudio i vídeo d’alta definició i equips de fotografia professionals. Aquest material, que es renova periòdicament, està a l’abast de
qualsevol creador que el precisi amb una política de preus subvencionats que permet
l’accés a equipament professional a artistes que d’altra forma no podrien assumir els
costos de les produccions.
Els tècnics del laboratori d’imatge són els encarregats de la gestió del material de lloguer i del seu manteniment, així com d’assessorar als usuaris sobre cóm escollir el
material adequat i el seu ús.

- Kit de pantalles fluorescents: 45
Balanç respect l’any anterior: +10
- Càmera EOS 5D Cànon MarkII: 36
Balanç respect l’any anterior: +2
- Càmera Sony Z1 HDV: 47
Balanç respect l’any anterior: +18
- Trípode 55b Hdv Manfroto: 48
Balanç respect l’any anterior: +9
- Gravadora digital Zomm: 29
Balanç respect l’any anterior: +10
(Material amortitzat dues vegades,
exemple de lloguer molt econòmic
i de gran demanda 3€)
- Autoedició de vídeo
Total d’usuaris del servei: 32
Usuaris residents: 6
Personal Intern: 6
balanç any anterior: -9
- Plotter
Total de projectes del plotter: 20
Nombre d’usuaris: 12
Balanç any anterior: + 8
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Llista del material en lloguer 2011
Vídeo
- Càmera de vídeo Sony DVR-Z1. Grava en formats HDV, DVCAM, Mini DV.
- Càmera de vídeo Sony HDR-FX1. Grava en formats HDV, Mini DV.
- Càmera de vídeo Sony HDR-HC1I. Grava en formats HDV, Mini DV.
- Càmera de vídeo Sony HDR-HC9I. Grava en formats HDV, Mini DV.
- Gran angular X 0,7 per a la càmera Sony HDR-HC1I & Sony HDR-HC9I.
- Torxa per a càmera de vídeo amb bateria HVL-20DMA.
- Trípode Manfroto 344B.
- Trípode Manfroto 755MF3.
- Taula de mescles de vídeo Edirol amb 4 entrades i 2 canals.
- Un kit de pantalles de fluorescents FilmGear: 2 de 120 cm amb 4 tubs i una de 60 cm
amb 4 tubs,amb trípodes, extensions, ròtules i sacs de sorra. Disponibles tubs de llum
freda i càlida
- 2 kits de focus de quars Ianiro, cadascun té 3 unitats de 1000 W amb trípodes.
- 2 projectors Mitsubishi electric XD435O
Àudio
- Micròfon Behringuer XM200S.
- Micròfon Sennheiser MKH416.
- Micròfon AKG D230.
- Micròfon AKG MPA III L.
- Micròfon FoneStar FCM2600.
- Micròfon condensador solapa AKG C 417.
- Micròfon de taula Shure MX400D.
- Micròfon Sony I3CM-MS907.
- Micròfon estèreo ECM-HST1 per a la càmera Sony HDR-HC1I.
- Micròfon estèreo de connexió mini-jack per a càmera de vídeo RODE.
- Equip de microfonia sense fil Sennheiser G2_ew100: 2 unitats.
- Perxa i accessoris.
- Minidisc Sony MZ-NHF800.
- Gravadora digital Zoom H-2 mp3/WAV.
- Taula de mescles soundcraft de 12 canals
- Altaveus autoamplificats eurolive B215A 400Wat 2 way Speaker System, amb 15’’
woofer i 1.24’’ Titanium Compression driver
- Altaveus MACKIE 400Wat 2 way Speaker System
- Compressor Behringer pro-XL MDX2600
Fotografia
- Càmera digital SLR de fotografia EOS 5D Mark II SLR, objectiu de EF 24-105mm,
targeta memòria de 8GB, bateria extra
- Kit de flaixos elinchrom style FX 400 digital: 3 Flaixos Elinchrom Style FX 400,
reflector 16 cm, caputxó de protecció, 1 finestra de llum 60 x 60, 1 Deflector traslúcid,
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1 Paraigua plata 83 cm, 1 Paraigua Translúcit 83 cm, 3 peus 88- 235 cm, 1 Borsa de
transport per a peus i paraigües, 1 bossa de transport, 2 jocs de fusibles de recanvi 2
llums de modelatge, 2 cables de xarxa, 1 cable sincro, 1 snoot + grid
· Generador inverter (especial per a equips electrònics) model Honde EU20i amb 2000
W de sortida màxima.
Telefonia mòbil
- 2 Samsung Android
- 2 Samsung Google Android
- 1 Iphone4

Valoració 2011
Tipus d’usuari i projectes:
El servei de lloguer d’equips d’Hangar compta amb usuaris habituals. Tot i que durant el 2011 va haver-hi molta demanada, el creixement del serveix no ha estat com
el d’altres anys donades les condicions econòmiques en les que es troba actualment el
sector. Bàsicament hi ha tres tipus d’usuari del servei de lloguer de material:
a) Professionals autònoms que lloguen material pels seus treballs propis, quasi sempre
treballs artístics, documentals o fotografia. En aquesta categoria entren els artistes residents d’Hangar o de qualsevol procedència.
b) Produccions de caire artístic mitjanes o grans que lloguen el material i les sales
d’hangar: institucions, museus, centres cívics, companyies de dansa...
c) Petites empreses d’audiovisuals o disseny que necessiten material eventualment,
com per exemple microfonia per traduccions simultànies, o càmeres per enregistrar
events: empreses de disseny, publicitat, fotografia, moda o cinema.
L’usuari més freqüent durant el 2011 va ser el professional autònom.
Què ha canviat:
Durant el 2011 s’ha substituït part del material que es tenia (per exemple, bateries per
les càmeres i cablejat) per comptar amb un servei actualitzat i de qualitat.
Conclusions:
El servei de lloguer de material d’Hangar ha de continuar treballant per a l’ampliació
d’equips que responguin a les necessitats detectades tant de la producció artística actual com dels usuaris regulars del servei. També s’ha de treballar per a fer el servei
el més accessible possible, amb la qual cosa durant el 2012 , tot aprofitant el trasllat
d’aquest servei als nous espais d’Hangar, es crearà un nou inventari gràfic dels equips
disponibles que es podrà consultar on-line.
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02.3. NOVA WEB
El 22 de desembre Hangar va llençar la seva nova web en la qual es va estar treballant
intensivament durant tot el 2011. El disseny de la nova web és de Folch Studio i la seva
programació ha estat feta amb Wordpress i ha anat a càrrec de l’empresa Enfusión. Tot
partint del fet que tant l’estructura d’Hangar com els projectes que el centre desenvolupa són complexes i transversals, la nova web d’ Hangar té com objectius:
- Fer comprensible a l’usuari què és Hangar, com funciona i què fa.
- Facilitar la visualització i la cerca d’ informació sobre els serveis, projectes i activitats
que el centre ofereix i realitza.
Això s’aconsegueix mitjançant:
1. El Menú: Un menú totalment desplegat que permet obtenir un mapa general d’ Hangar, les seves àrees (Laboratoris, Espais i equips, Recerca, Programa Hangar, Residents,
Beques), així com del contingut de cada àrea. Pel disseny del menú s’ha agafat com a
referència el concepte de núvol de tags, la qual cosa permet agrupar d’una manera neta
les subseccions, sense que el menú desplegat acabi sent massa llarg.
2. La organització i visualització de la informació: La manera d’organitzar i visualitzar
la informació és a partir de pàgines índex d’entrades o posts que permet a primer cop
d’ull, veure totes les activitats i projectes que pengen de la subsecció de l’ àrea corresponent.
3. El linkatge de continguts: La forma en que està programada la web permet linkar
cada entrada (notícia, activitat o projecte) a vàries seccions. Això serveix, per exemple,
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per projectes en els que hi ha hagut un fase llarga de recerca i després s’ha fet la producció íntegra. En aquest cas aquests projectes estarien tant a la secció projectes dels labs
com a la de recerca aplicada. Aquest tipus de linkatge permet també que les notícies
que es van pujant a la secció home i news alimentin automàticament les subseccions
corresponents de la web i viceversa, la qual cosa facilita i assegura l’actualització dels
continguts de la web. Per exemple, es pot anunciar a les news un curs i al mateix temps
linkar la mateixa notícia a la secció de formació contínua on apareixerà juntament amb
tots els altres cursos de formació que s’han fet.
A més a més, Hangar ha estat treballant també en la manera de, un cop llençada la nova
web, fer accessible la informació de les activitats que l’antiga web encara conté, per
no perdre tota aquesta informació de gran valor per a la història del centre. Durant els
primers mesos del 2012 el continguts de l’antiga web d’Hangar serà accessible pels
seus usuaris a través de la nova web.
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02.4. ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES, XARXES I SERVEIS
02.4.1. SERVEIS INTERNS
Revisió mèdica de servidors amb Nagios

Es va instal·lar i configurar un servei de revisió mèdica activa de l’estat dels servidors
interns d’Hangar. Per a això s’utilitza l’eina de programari lliure Nagios. Mitjançant
Nagios és possible controlar el bon funcionament dels servidors i enviar notificacions
d’alerta en el cas de detectar fallades. A Hangar per cada servidor intern es comproven
diferents paràmetres de funcionament, tals com l’espai lliure en disc, la càrrega de
CPU, el temps de resposta al ping, etc.

Redefinició de polítiques de seguretat informàtica segons la LOPD
S’han revisat els protocols de seguretat informàtica amb l’objectiu de complir els
paràmetres especificats per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Els canvis
han afectat a diferents àrees com la manipulació de bases de dades, la freqüència dels
backups dels mateixos, la inclusió d’un “disclaimer” relatiu a la LOPD en les signatures
dels emails, i uns altres.

Actualització dels servidors a Debian 6 (Squeeze)

S’ha realitzat una posada al dia del sistema operatiu Debian, en funció en tots els servidors interns i externs d’Hangar, actualitzant des de la versió 5 (Lenny) a la versió 6
(Squeeze). Això permet comptar amb les últimes actualitzacions de seguretat per als
servidors, i amb les últimes versions disponibles dels programes utilitzats.

Experimentació amb IPv6

S’ha conduït un experiment complet de migració de la xarxa interna d’Hangar a IPv6,
el protocol de nova generació que tard o d’hora, està destinat a substituir l’actual protocol IPv4 sobre el qual es basa Internet. Utilitzant un túnel 6to4 amb un router de la
Fundació Guifi.net, i un rang IPv6 facilitat per la mateixa Fundació, hem pogut configurar totes els ordinadors d’Hangar amb IPv6 i realitzar tests de connexió a Internet. Es
tracta d’una configuració encara experimental, i que de moment coexisteix amb l’antic
adreçament IPv4. No obstant això, s’ha pogut comprovar que el moment de la migració
inevitable a IPv6 no trobarà al centre desprevinguts.

02.4.2. SERVEIS EXTERNS
Utilització de la connexió a l’Anella Cultural

Des de 2010, Hangar està connectat a l’Anella Cultural, un projecte de l’Institut de Cultura de Barcelona i de la Fundació i2cat que ha donat vida a una xarxa d’equipaments
culturals de Catalunya. Es tracta d’una xarxa d’alta velocitat connectada per mitjà de
fibra òptica. Gràcies a la disponibilitat d’aquesta connexió, Hangar ha pogut realitzar
activitats en col·laboració amb altres centres participants (projeccions de vídeos, video-
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conferències), així com desenvolupar línies d’investigació com per exemple en l’àmbit
de la telepresència. No obstant això, encara no és possible utilitzar aquesta infraestructura per realitzar connexions d’alta velocitat amb centres que se situïn fora de l’Anella,
és a dir a Internet. Per a això, Hangar ha recorregut a la col·laboració de la Fundació
Guifi.net (vegeu punt següent).

Ampliació del conveni amb la Fundació Guifi.net

En 2011 Hangar ha fet més propers els llaços de col·laboració amb la Fundació Privada
per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.net. A més de constituir un “supernode” de
la xarxa Guifi.net, Hangar utilitza un túnel dedicat EoIP entre les seves instal·lacions i
els routers de Guifi.net, com a connexió principal a Internet. La col·laboració de Guifi.
net ha permès a Hangar franquejar els problemes d’estabilitat i ample de banda que han
afectat la connexió de dades del centre des de la seva creació. No obstant això, queda
encara molta feina per fer, ja que la pròpia tecnologia de l’EoIP genera algunes dificultats. Així mateix des d’Hangar es vol impulsar que el conveni entre el centre i Guifi.net
sobre accés a Internet estigui majorment reconegut per part de les entitats que gestionen
el mitjà de fibra òptica utilitzat.

Creació d’un servidor de correu propi i migració del servidor
de correu existent

En el primer trimestre del 2011 es va decidir passar a gestionar directament el servidor
de correu d’Hangar.org. Fins a aquest moment, Hangar havia externalitzat la gestió dels
seus correus i llistes de correu. Gràcies a l’aportació d’un servidor dedicat patrocinat
per CDMon, ha estat possible migrar l’antic servidor de correu a un dels servidors
del centre. La tecnologia utilitzada consisteix en serveis de codi obert reconeguts com
Postfix, LDAP i Spamassassin. Així mateix s’ha passat al servidor d’Hangar patrocinat
la gestió de totes les llistes de correu d’Hangar, connectades al domini llistes.hangar.
org. S’ha mantingut la utilització de Mailman com a sistema de gestió de les llistes de
correu.

Experimentació amb el programari de telepresència “Scenic”

En el 2011, des d’Hangar s’ha volgut impulsar la recerca en l’àmbit de la telepresència. Es tracta d’experimentar amb les tecnologies que permeten superar les distàncies
físiques i construir espais artístics, socials, i en definitiva humans a través de la interconnexió de llocs físics llunyans. En aquest marc, i comptant amb el suport tècnic
a nivell de connectivitat de l’Anella Cultural i la Fundació Guifi.net s’han habilitat
dues estacions aptes pel treball amb Scenic, un programari de telepresència de codi
obert desenvolupat pel centre SAT de Montréal (http://code.sat.qc.ca/trac/scenic/). La
investigació del 2011 va culminar amb la realització d’un taller de telepresència d’una
setmana en el qual van participar diversos centres europeus i d’Amèrica del Nord. Es
pot afirmar que Hangar s’ha convertit, juntament amb el centre Laboral de Gijón en un
centre pioner a l’Estat Espanyol en quant a experimentació sobre telepresència i Scenic.
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RECERCA 2011

L

’àrea de recerca d’Hangar té com a objectiu oferir als artistes
el context i les eines necessàries per a la recerca artística,
al mateix temps que revalorar l’impacte de la investigació
artística en altres àmbits de recerca. Per fer això possible,
Hangar col·labora en projectes d’investigació amb artistes
individuals, així com amb socis dins del món acadèmic, els centres de
recerca i, de forma incipient, la indústria. En alguns casos la iniciativa
corre a càrrec de creadors amb els quals Hangar col·labora, atenent
a la seva demanda. En altres casos, s’engeguen projectes de recerca
conjunts, en format de col·laboracions, residències d’investigació o
plataformes de treball multisectorial. A més, Hangar també desenvolupa línies pròpies d’investigació el resultat de les quals generen continguts oberts i de lliure accés per a la comunitat creativa. Actualment,
l’àrea de recerca d’Hangar s’ estructura en 3 àmbits: recerca teòrica,
recerca aplicada i investigadors en residència.
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Valoració 2011
El 2011 ha estat un any important per a la consolidació dels programes de recerca
d’Hangar. Això s’ha traduït en:
1. Creació de grups i marcs de treball estables entorn a la música experimenta; i
les tecnologies mòbils i de telepresència aplicades a projectes creatius:
· Grup de treball entorn a la telepresència, resultat del taller realitzat en col·laboració en
remot amb el centre Laboral de Gijón.
· M.A.L (Mobile Art Laboratory), resultat de la participació d’Hangar en el projecte
europeu MOB (trobareu més informació del MOB a la secció de projectes de l’apartat
de 1.1. Serveis a la producció: Laboratoris).
· Hangar sonor, sota aquest nom s’ha articulat un projecte comú entre col·lectius que
des de fa alguns anys es vinculen a Hangar programant activitats en relació a la experimentació sonora de forma independent. Aquests col·lectius són: Befaco, Els Luthiers
Drapaires i Producciones Doradas.
2. Nous convenis i inicis de converses per a futures col·laboracions amb universitats i fundacions pel desenvolupament de línies i activitats de recerca conjunta:
· Universitat Oberta de Catalunya, Estudis d’ arts i humanitats i Universitat de Barcelona, Facultat de Belles arts (futura col·laboració): creació de grups de recerca teòrica
entorn a Grid Spinoza i activitats de transferència de coneixement entorn a la recerca
artística.
· Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts - Màster d’art sonor (conveni): participació activa d’Hangar Sonor dins de l’edició del màster 2012: impartició d’assignatures
per part de Befaco i presentació de projectes en els espais d’Hangar.
· Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (conveni): Durant el 2011 es va signar
un conveni entre Hangar i l’IAAC pel desenvolupament de projectes de recerca conjunts, la creació d’un banc d’hores d’intercanvi de treball entre els tècnics d’ambdues
entitats i la col·laboració en la programació i realització de seminaris, tallers i workshops.
· Universitat Politècnica de València - Màster Oficial en Arts Visuals i Multimèdia
(conveni): Durant el 2011 es va signar un conveni entre Hangar i el Màster Oficial
en Arts Visuals i Multimèdia de la Universitat Politècnica de València per a futures
col·laboracions emmarcades en aspectes docents, expositius i divulgatius.
· Fundació Kreanta (futura col·laboració): Durant el 2011 es va treballar en el disseny
de la proposta d’Hangar per a la seva participació en el 2012 en el projecte Cátedra
Barcelona - Medellín de la Fundació Kreanta.
3. Inici de nous projectes de recerca a nivell europeu en col·laboració amb organitzacions estretament vinculades a Hangar i que estan especialitzades en l’àmbit
que tracten els esmentats projectes:
· Addicted 2 random, projecte europeu de recerca entorn a la música generativa en la
que la proposta d’Hangar és en col·laboració amb l’Ull Cec.

Recerca

Indicadors 2011
- Projectes de recerca: 5
- Investigadors en residència: 4
- Col·laboracions amb:
Fundacions: 3
Centres de recerca: 2
Universitats: 4
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4. Disseny de nous projectes de recerca en l’àmbit europeu en col·laboració amb
universitats i centres de recerca:
· Soft Control, projecte europeu sobre art, ciència i tecnologia, presentat a la convocatòria de Cultura d’octubre 2011 en el que la proposta d’Hangar és en col·laboració
amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i el Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest projecte està pendent de
ser aprovat per la Comissió Europea e la primavera del 2012.
5. Consolidació dels partners tecnològics d’Hangar:
· Fundació i2cat, Anella Cultural i Fundació Guifi.net: La Fundació i2Cat ha facilitat
l’habilitació a Hangar de dues estacions aptes pel treball amb el software Scenic (programari de telepresència de codi obert desenvolupat pel centre SAT de Montréal) que
han permès al centre iniciar un línia de recerca pròpia en l’àmbit de la telepresència. A
més a més, l’experimentació amb Scenic ha comptat també amb el suport tècnic a nivell
de connectivitat de l’Anella Cultural i la Fundació Guifi.net.
6. Ampliació del programa d’investigadors en residència:
- La possibilitat d’allotjament a la residència per a artistes d’Hangar ha fet més fàcil la
incorporació d’investigadors convidats en els projectes de recerca del centre.

03.1. RECERCA TEÒRICA
Hangar té una línia de recerca pròpia al voltant dels processos de recerca artística, al
mateix temps que col·labora amb projectes nacionals o internacionals que reflexionen i
investiguen sobre les pràctiques artístiques contemporànies.

· Grid Spinoza

Grid_Spinoza és un projecte experimental sobre investigació artística i científica impulsat per Hangar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) durant el 2010. En
aquest projecte, ambdues entitats creuen les seves respectives xarxes de coneixement
per treballar junts en la generació d’eines, models i metodologies d’investigació i, al
mateix temps, aprofundir en els formats de transferència de coneixement. El projecte es
basa en una plataforma on-line pública i accessible amb un repositori comú de coneixements i una base de dades audiovisual que es nodreix d’entrevistes realitzades a artistes
i científics. Aquestes entrevistes s’estructuren entorn d’un glossari de conceptes clau,
com per exemple hipòtesis, experiment o risc, constituint un acostament a diferents
perspectives del procés d’investigació.
En el 2011 Grid Spinoza no ha rebut com s’esperava la subvenció de la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) que va permetre la posada en marxa del
projecte durant el 2010. Per aquest motiu, el projecte s’ha hagut de reestructurar per
poder continuar generant continguts i coneixement amb una infraestructura molt més
reduïda. En aquest sentit han estat molt valuoses tant les aportacions dels col·laboradors
i els interessats pel projecte com dels becaris d’Hangar. En el 2011 s’ha ampliat el
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nombre d’entrevistats, entre els quals, a part d’artistes i científics, també s’han inclòs
historiadors i teòrics de l’art. Cal destacar que per a aquestes entrevistes es va aprofitar
l’estada d’artistes i investigadors de renom a Barcelona o a les pròpies instal·lacions
d’Hangar (és el cas per exemple de Victoria Vesna, Simon Penny i Paul Sermon). Actualment s’està treballant en l’edició i transcripció de les entrevistes. El total d’entrevistes
realitzades a data de finals del 2011 és de 21.
A més a més, durant el 2011, Grid Spinoza ha participat a les 2es jornades sobre recerca
en cultura organitzades per ZZZINC i a una assignatura de recerca en art i disseny del
MECAD impartida per Óscar Abril. Per últim, també s’han iniciat converses amb la
Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya per a la formació en un
futur pròxim de grups de recerca i treball entorn al contingut generat pel projecte.

· Corpografies

El 2010 Hangar i el Grup de Recerca Cos i Textualitat de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) van signar un conveni per tal de consolidar la col·laboració iniciada
amb motiu de la celebració dels seminaris Corpografies. Diàlegs interdisciplinaris al
voltant del cos celebrat el 2008 i Corpografies II: gènere, alteritat i diferència celebrat el
2010. Cos i Textualitat sorgeix com a resultat d’una trajectòria que s’inicia el 1995 amb
el grup Dones i textualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per Carme
Riera. El Grup de recerca Cos i Textualitat, es constitueix l’any 2005 i es consolida al
2009, vinculat al Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de
Barcelona i dirigit per la Dra. Meri Torras. L’objecte de la recerca es el cos des de la
seva representació, a partir de la idea que entendre el cos és una manera d’incorporar
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la cultura i la societat contemporànies: “El cos és el lloc per a la identitat entesa sobretot com l’articulació de gènere, raça, classe i identitat sexual, el text que resulta
de la inscripció i re-inscripció dels discursos culturals. No és una evidència sinó una
interpretació, una lectura possible, és a dir, un àmbit de debat i discussió, en transformació constant”. Durant el 2011 es va publicar el llibre que recull la documentació de
la segona edició de Corpografies (2010) que va ser acollida a Hangar.

03.2. RECERCA APLICADA
L’àmbit en el qual Hangar ha treballat més projectes de recerca aplicada ha estat, fins
ara, el de la recerca tecnològica i els nous mitjans. Hangar treballa en el desenvolupament d’eines de software i hardware lliure per poder maximitzar les possibilitats
experimentals de les tecnologies de transmissió de dades aplicades a la creació. Així
mateix, Hangar crea contextos, ja sigui en format de residència artística o workshop,
on testejar i al mateix temps qüestionar des d’aproximacions conceptuals, les eines
desenvolupades.
Les línies de recerca aplicada actuals d’Hangar són: tecnologia i gènere, captació i
visualització de dades, realitat augmentada, tecnologia mòbil, robòtica i telepresència.

Projectes amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

El laboratori d’interacció d’Hangar ha començat a col·laborar en el 2011 en projectes
d’investigació en col·laboració amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IAAC). Durant el 2011 es van dur a terme dos projectes:
Desenvolupament de sistema CAN per a edificis intel·ligents.
Durant el Global School 2011 es va desenvolupar un complex sistema de comunicació
entre nodes que gestionaven sensors i visualització de dades per a edificis intel·ligents.
El sistema es va aplicar sobre maquetes d’edificis existents en el Poblenou, on es van
analitzar i comparar dades reals amb virtuals. El sistema permet introduir dades de
diferents tipus com a energia generada, consumida, consum d’aigua, activitat humana,
etc... i veure com afecta als diferents “outputs” les variacions d’aquestes entrades en
temps real. Es va desenvolupar un complex programari, on es creaven dependències
energètiques i socials entre grups d’edificis de manera que totes les dades afectaven
amb diferents pesos a la resta, tot creant un complex sistema de visualització de dades
en temps real.
Sensor Shield
El Sensor Shield consisteix en la implementació d’una eina oberta i econòmica per a la
captació de dades de sensors mediambientals (temperatura, humitat, llum, consum elèctric, pressió sonora, CO2, CO, NO2, etc...). Durant la primera fase en el 2011 s’ha estudiat i desenvolupat un primer prototip que servirà perquè artistes i arquitectes puguin
experimentar físicament la captació i posterior publicació d’aquestes dades en internet
de manera lliure i oberta per a una posterior re-interpretació dels mateixos segons les
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diferents aplicacions. Paral·lelament s’ha desenvolupat un sistema de visualització de
tota aquesta informació en temps real. En posteriors fases la idea és integrar i depurar el
disseny, optimitzar errors i desenvolupar una plataforma assequible, completa, senzilla
i oberta per a ús genèric en aquest àmbit d’investigació.

M.A.L. (Mobile Art Lab)

En el 2011 va tenir lloc entre el 17 i el 21 d’octubre la primera edició del M.A.L (Mobile Art Lab). M.A.L és un taller per a desenvolupadors, artistes i grups de creadors
que usen dispositius mòbils com a eina creativa. El seu objectiu és crear un espai de
treball per a la reflexió, investigació i intercanvi per al desenvolupament de projectes de
recerca i creació artística en les àrees de les tecnologies mòbils, mitjans de comunicació
locatius, àudio i mapatge visual, realitat augmentada, social networking i implicació
de la comunitat. La primera edició del M.A.L s’ha dut a terme en el marc del projecte
europeu de cooperació cultural sobre mobilitat, art, noves tecnologies i realitats urbanes
MOB (veure apartat 1.5. Projectes de la secció 1. Serveis a la producció).
Hi van haver dos tipus de modalitats de participació:
Modalitat de projectes: dirigida a projectes artístics inèdits o en fase de desenvolupament circumscrits a alguna o vàries de les següents línies d’investigació: recapte i
recuperació de dades amb dispositius mòbils, visualització de dades, locative Media,
realitat augmentada, mapping visual i auditiu, participació comunitària, xarxes socials.
Els projectes seleccionats van ser: Google Maps Typewriter de Marc Antoni Malagar-
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riga i Picas, Re-col·lectors de Y1m collective, Anarchist Route de Tactical Tourism
Collective i Silencemeter by Sandra García Piñero.
Modalitat beta-testers: dirigida a persones i col·lectius interessats en col·laborar voluntàriament com a beta-testers, donant suport a la experimentació i al desenvolupament dels projectes seleccionats a la modalitat de projectes. Al taller van participar-hi
4 artistes o col·lectius i a la presentació de resultats hi van assistir prop de 60 persones.
M.A.L. ha estat originat per l’artista Antoni Abad i el programador Lluís Gòmez i Birgodà. La primera edició del M.A.L va ser co-finançada entre Hangar i el programa
Cultura de la Comissió Europea.

Taller de telepresència

Del 26 de novembre al 1 de desembre va tenir lloc a Hangar i al centre de creació industrial Laboral un taller sobre telepresència. El taller es va realitzar de manera simultània i
amb interacció en temps real entre els dos centres. L’objectiu del taller va ser generar un
espai d’experimentació amb les noves tecnologies aplicades a la telepresencia. Aquest
taller va ser la culminació d’un període de recerca en aquest àmbit en el qual van estar involucrats dos col·lectius residents a Hangar durant el 2011: Intact project i Minipimer.tv.
Al llarg d’una setmana es va treballar, conjuntament amb 10 participants de perfils diversos, en l’obertura de diferents estacions/espais des d’on intervenir i comunicar-se en re-
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mot. Això es va dur a terme mitjançant el testeig d’eines que permeten una comunicació
interactiva a través de l’intercanvi de dades, l’alteració de les condicions sensorials i
ambientals, sistemes de control a distància o la creació d’espais virtuals a partir de la
realitat augmentada.
A més del treball amb la tecnologia, es va generar un enfocament crític per tal de qüestionar els propis espais des d’on s’estava treballant, en aquest cas, espais de producció
cultural i institucions públiques. A partir d’un posicionament crític es van realitzar reflexions entorn a conceptes com: percepció, sentits, interfície, control, realitat, imatge,
acció i narrativa.
A part de Minipimer.tv i Intact project, el taller també va comptar amb la participació
i les propostes de l’artista Marcel·lí Antúnez i el investigador i crític d’art Jorge Luís
Marzo.
Les eines tecnològiques que es van utilitzar al llarg del taller van ser el programari
Scenic per a telecomunicació i mòduls bàsics d’Arduino i PureData.
Com a resultat d’aquest taller s’han establert les bases per a un grup de treball estable a
Hangar per a la investigació en l’àmbit de la telepresència aplicada a la creació.
Al taller van participar-hi 10 artistes (els col·lectius compten com a 1) i a la presentació
de resultats hi van assistir 40 persones.
El taller de telepresència va ser finançat amb recursos propis d’Hangar i amb el suport
de la Direcció General de Polítiques i Indústries Culturals del Ministerio de Cultura.
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Addicted 2 Random

El 13 de desembre de 2011 va tenir lloc el kick-off meeting del projecte europeu sobre
música generativa Addicted to Random en el qual Hangar participa com a soci. El
projecte tindrà la durada de dos anys i té com a principal objectiu investigar sobre les
connexions que existeixen entre el passat musical europeu i la música contemporània
generada per ordenador. Això es farà mitjançant el desenvolupament d’eines on-line
per a la composició de musica generativa i l’organització de tallers, seminaris i altres
esdeveniments que comptaran amb la participació d’artistes que aportaran diferents
aproximacions i coneixements a aquest àmbit de recerca.

03.3. INVESTIGADORS EN RESIDÈNCIA
El programa d’investigadors en residència d’Hangar ofereix a artistes, investigadors
i científics provinents de diversos àmbits, un marc de recerca on dur a terme activitats d’experimentació, desenvolupament i finalització de projectes d’investigació. Els
investigadors residents a Hangar duen a terme la seva recerca tant en els laboratoris i
tallers d’Hangar com en els espais dels centres de recerca col·laboradors.

Residència de Lisa Kory Chung al laboratori d’interacció i software
El mes de juny de 2011 l’artista new media Lisa Kory Chung va estar en residència al
laboratori d’interacció d’Hangar on va estar treballant en el seu projecte The Medium
and the Mayhem finançat amb una beca Watson Fellow. L’objectiu de la seva investigació és la documentació durant un any de projectes d’art electrònic en totes les seves
manifestacions, incloent treballs de vídeo, àudio, programació, maquinari hacking, net
art etc., tot tractant de comprendre i contextualitzar les cultures on han estat creats.
Abans de la seva estada a Hangar, Lisa Kory Chung va estar investigant els contextos
de Brasil, Argentina, Xile, Japó, Hong Kong, Malaysia, Índia i Indonèsia.
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Residència d’Ada Machine als espais polivalents d’Hangar

Del 29 de juny al 9 de juliol les integrants del col·lectiu Ada Machine han estat a Hangar
com a investigadores residents. La seva estada va servir com a primera trobada per a
l’experimentació conjunta abans de traslladar-se a Media Lab Prado (Madrid), on van
ser seleccionades en la convocatòria pel taller de desenvolupament col·laboratiu Desvisualizar: Políticas de lo amorfo y devenires post-queer – Resistiendo el control en el
capitalismo de los afectos – Hacia un trabajo micro-sexual, que es va celebrar al juliol
2011, i que forma part del grup de treball Cuerpo Común proposat i coordinat per Jaime
del Val i que s’emmarca en al línia de treball del Laboratorio Procomún del Media Lab
Prado. El resultat de la residència i del taller que van portar a terme a Hangar va poder
veure’s a Ars Santa Monica (Barcelona) a l’Agost de 2011.
Artistes: Cinthia Mendonça, Paloma Oliveira (Brasil); Maíra Sala(Barcelona); Lisa
Kori Chung (Hawai), amb la col·laboració de Laura Malinverni (Barcelona).
rodueix: Cinthia Mendonça, Luciana Fleischman.

Residència de Paul Sermon i Charlotte Gould als tallers i laboratori d’interacció d’Hangar en col·laboració amb el Centre
d’Estudis i Documentació del MACBA

Durant el mes de maig de 2011 Paul Sermon i Charlotte Gould van estar treballant el
Centre d’Estudis i Documentació del MACBA i a Hangar, per desenvolupar el projecte
interactiu telemàtic All the World’s a Screen. A Hangar van utilitzar el serveis tècnics
del laboratori d’interacció i un espai de taller. La nit del dissabte 28 de maig les audiències de Manchester i Barcelona es van trobar a la pantalla per primera vegada per crear
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la seva pròpia experiència de cine interactiu compartint jocs, disfresses i accessoris.
Utilitzant les tècniques escenogràfiques d’Alfred Hitchcock, els artistes van crear un
set de filmació en miniatura on els públics actuaven i dirigien la seva pròpia pel·lícula.
Aquesta residència va comptar amb el suport de la Universitat de Salford i l’Arts
Council England.
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Residència d’Intact project als espais i laboratori d’interacció
i software

Entre el 4 de novembre i el 16 de desembre, els membres del projecte Intact van realitzar un residència sobre telepresència en els espais i laboratori d’interacció i software
d’Hangar.
Durant la residència van estar treballant en la peça Just in Case, una acció telecompartida multipunt entre els nodes de EMF - Espace Mendes France (Lieu multiple)
(Poitiers), Laboral- Centre de art i creació industrial (Gijón), SAT - La Société des arts
technologiques (Montreal) i Hangar.
Per a la realització d’aquesta peça, Intact va encarregar als tècnics del laboratori
d’interacció d’Hangar la implementació de un sistema de maquinari per telepresència amb sensors. El maquinari que va desenvolupar el laboratori d’interacció permet
connectar-se a internet i visualitzar en temps real sensors remots a través de sortides
de control elèctriques. Això implica que un sensor en qualsevol part del món a través
d’aquest sistema pot activar un dispositiu elèctric en un altre lloc. Perquè el sistema
funcioni es necessiten dues terminals que s’enllacin a través d’internet. Cadascuna de
les terminals posseeix entrades, sortides i comunicació ethernet. El sistema facilita la
comunicació transparent tot convertint-se en una eina flexible i pràctica per a projectes
d’investigació i experimentació en l’àmbit de la telepresència i la telemàtica.
Aquesta residència va ser finançada amb recursos propis d’Hangar i amb el suport de la
Direcció General de Polítiques i Indústries Culturals del Ministerio de Cultura.
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ACTIVITATS

E

l programa d’activitats de transferència de coneixement
d’Hangar s’estructura en cinc eixos que tenen l’objectiu millorar els coneixements, les eines, i les metodologies de treball dels creadors i facilitar una plataforma de difusió dels
resultats.
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· Programa de Formació Contínua per a Artistes Visuals.
Àrea tècnica i tecnològica
El Programa de Formació Contínua per a Artistes Visuals està impulsat per la Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) i sorgeix l’any 2006 amb l’objectiu de
millorar la situació professional del sector de les arts visuals. Des de la AAVC es programa i coordina l’àrea professional, mentre que de l’Àrea tècnica i tecnològica es responsabilitat d’Hangar. Els cursos d’aquesta darrera àrea tenen l’objectiu d’actualitzar
els coneixements i eines tecnològiques dels creadors. És per aquest motiu que els continguts que s’imparteixen estan relacionats amb les línies de recerca del laboratori d’
interacció d’Hangar d’una banda, i del d’imatge digital, de l’altra.

· Workshops artist2artist
L’objectiu d’aquesta nova línia de programació oberta a finals de 2010 i consolidada
el 2010 ha estat generar espais que facilitin l’intercanvi de coneixements entre artistes,
ja que des d’Hangar s’ha detectat que, en molts casos, l’artista es troba desenvolupant
la seva trajectòria professional en solitari i autoformant-se de manera aïllada, en part, a
causa de les dinàmiques pròpies dels circuits econòmics de l’art que segueixen estructures molt rígides i jeràrquiques. Hangar creu que és molt important trencar aquestes
dinàmiques ja que el coneixement més valuós es genera a partir de la pròpia experiència
en el treball artístic i la experimentació inherent a aquesta activitat. Per aquests motius
s’ha considerat fonamental desenvolupar aquesta línia de formació que permet crear
ponts entre artistes, trencant les barreres generacionals i disciplinaries. Per dur a terme
aquesta línia, s’han impartit tallers tant d’artistes vinculats a Hangar com d’artistes
provinents d’altres institucions.

· Dijous oberts
Els Dijous Oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadors i desenvolupadors
de diferents disciplines d’art electrònic que volen treballar amb eines de maquinari i
programari lliure. L’assistència és lliure i gratuïta, i permet als participants trobar-se
amb experts tecnològics en eines lliures i col·lectius amb qui col·laborar i compartir
recursos per a desenvolupar projectes. Aquestes trobades permeten tant als creadors
com als desenvolupadors guanyar autonomia i aprendre les tècniques i les aplicacions
específiques que necessita en el marc d’una situació favorable a la transferència de coneixements en total consonància amb la filosofia del programari lliure.
Dins del marc dels Dijous Oberts s’organitzen també programes d’activitats com és el
cas de les CapsuLabs, sessions formatives intensives, que han tingut el seu inici durant
l’any 2011.
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Indicadors 2011
Assistents a les activitats
Total: 933
- Formació contínua: 113
- Workshops artist2artist: 94
- Dijous Oberts: 215
- Hangar Sonor: 166
- Aterratges: 231
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· Hangar sonor
És una nova plataforma d’experimentació i formació al voltant de la música i el so que
neix al 2011 amb l’objectiu d’articular la programació de diversos col·lectius que des
de fa alguns anys es vinculaven a Hangar organitzant activitats de forma independent:
Befaco, Producciones Doradas i Luthiers Drapaires. Si bé aquests col·lectius aborden el
seu interès per l’experimentació sonora de manera molt diferent, els seus enfocaments
resulten complementaris i ofereixen una bona mostra de les línies d’investigació actuals
en cadascun dels seus respectius àmbits.

· Aterratges
De forma paral·lela al programa d’activitats, Hangar col·labora i acull en el seu espai activitats puntuals d’artistes, organitzacions, associacions, col·lectius i projectes
artístics i culturals.
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Valoració 2011
Durant l’any 2011 es va ampliar el programa d’activitats, obrint i consolidant noves
línies de transferència de coneixement, com és el cas de Hangar Sonor i les càpsules
artist2artist.

Àrea tècnica i tecnològica del programa de Formació Contínua per a Artistes Visuals
Els cursos organitzats dintre d’aquesta àrea es van programar per tal de difondre i
transmetre els coneixements que es generen als laboratoris d’Hangar i en funció de
la demanda per part de la comunitat de creadors. D’aquesta manera, durant el primer
semestre de l’any es van programar cursos d’introducció a la interactivitat i la electrònica d’una banda i a les tècniques d’il·luminació en el vídeo digital, d’altra i durant
el segon semestre de l’any, es va aprofundir en aquestes continguts programant nivells
mes avançats, dotant als alumnes d’una major especialització.

Workshops artist2artist
Aquesta línia d’activitats que es va consolidar durant l’any 2011 va ser possible gràcies
a la col·laboració amb altres centres artístics i culturals com ara la Fundació Tàpies,
el Festival Loop, el mercat de les Flors, el CCCB, l’Escola 9Zeros o la Universitat de
Barcelona. Això va permetre organitzar de forma conjunta tallers on es van generar espais d’intercanvi de coneixements entre artistes emergents i artistes més consolidats del
àmbit nacional i internacional com ara Pere Noguera, Irina Botea, Pauline Fondevila,
o Annie Sprinkle.

Hangar Sonor
El llançament públic de la plataforma va tenir lloc el dia 29 d’octubre del 2011 i va
aconseguir atraure a un gran nombre d’assistents, la qual cosa és un bon indicador per
mostrar l’interès que desperta entre els creadors tant la recerca en temes d’àudio com
la experimentació sonora. De forma paral·lela al programa de tallers d’Hangar Sonor
que es va desenvolupar d’octubre al desembre del 2011, es van preparar dos convenis
de col·laboració:
a) Amb el col·lectiu Befaco: l’objectiu del conveni es el desenvolupament d’activitats
d’interès mutu com ara programació de tallers, presentacions, seminaris, conferències,
consultories. Hangar cedeix un espai físic a Befaco a temps complert però no en ús
exclusiu i en contrapartida Befaco ofereix una consultoria tècnica estable i gratuïta per
a temes relacionats amb l’electrònica sonora i el so en el marc dels Dijous Oberts.
b) Amb la Universitat de Barcelona: l’objectiu del conveni es col·laborar amb el màster
d’Art Sonor, programar crèdits del màster i activitats de forma conjunta, i recolzar-se
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mútuament amb la difusió de les respectives programacions, a més Hangar ofereix els
seus espais per fer presentacions dels treballs dels alumnes del màster.

Dijous Oberts
La gran novetat dels Dijous Oberts del 2011 va ser l’inici de les CabsuLabs, programa
d’activitats que es continuarà durant el 2012. Tot i que els resultats de la primera edició
han estat molt satisfactoris, l’experiència del 2011 va servir per establir uns objectius
i destinataris més definits de cara a l’any següent. El programa del 2012, tot tenint en
compte el creixent interès que el software i hardware lliure està despertant dins de la
comunitat de creadors, es preveu orientar-lo cap a un públic general de creadors i no tal
sols a aquells que ja estan especialitzats dins de l’àmbit de les noves tecnologies. A més
en el 2011, s’ha començat a treballar en la coordinació del programa de CapsuLabs i
els cursos de Formació Contínua de l’àrea tecnològica: les CapsuLabs oferiran la possibilitat de rebre una introducció gratuïta a una sèrie d’eines tecnològiques per part dels
creadors, els quals podran aprofundir en aquest coneixement amb la seva participació
en el curs de Formació Contínua corresponent.
Els Dijous Oberts comptem amb la col·laboració especial de la Diputació de Barcelona.

Aterratges
El nombre d’aterratges va disminuir durant el 2011 creiem que com a conseqüència de
l’estat de les instal·lacions degut a les obres d’ampliació del centre i per les retallades
pressupostàries generalitzades aplicades al sector cultural. Pel contrari, s’ha reforçat
i consolidat la relació amb els projectes i col·lectius amb els que el centre ja portava
anys col·laborant, com per exemple l’Ull Cec, el festival Escena Poble Nou, la Muestra
Marrana o els col·lectius que actualment formen part de la plataforma Hangar Sonor,
Befaco i Producciones Doradas.
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04.1. FORMACIÓ CONTÍNUA
· Curs Interactivitat i Electrònica Bàsica per a Artistes (I)
Dates: 14, 15 i 16 de març
Organitzador de l’activitat: Hangar
Docent: Álex Posada
Descripció de l’activitat:
En aquest curs es van explicar les metodologies i tècniques bàsiques de la interacció
física per a explorar les possibilitats creatives de la comunicació entre el món físic i
el món virtual. Va constar d’una sèrie de presentacions simples on es van explicar de
manera senzilla aquest conjunt de tècniques.
Aportació d’ Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 19
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· Curs Introducció a les Tècniques de Càmera i Il·luminació en
el Vídeo Digital
Dates: 9, 10 i 11 de maig
Organitzador de l’activitat: Hangar
Docent: Pol González
Descripció de l’activitat:
Curs on es va treballar conceptes fonamentals entorn la il·luminació i la gravació en
vídeo. Els alumnes van aprendre a preparar i a utilitzar correctament la càmera de
vídeo, les seves parts i funcions, així com el protocol de gravació. Van prendre contacte
amb els materials, tècniques i recursos bàsics d’il·luminació, i van assolir un control de
la llum a les seves gravacions. L’objectiu final del curs va ser entendre la importància
de la llum com un element expressiu fonamental en tota obra audiovisual.
Aportació d’ Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 20
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· Comunicació i Presentació de la Trajectòria Professional Artística
Dates: 12,13, 16, 17, 18 i 19 de maig
Organitzador activitat: AAVC
Docent: Joan Morey
Descripció de l’activitat:
Curs en el qual es va oferir suport metodològic a la fase de presentació de la trajectòria
professional (statement, dossier visual o audiovisual, currículum, perfil biogràfic…),
a la comunicació d’obres i projectes (exposició en públic —oral i escrita—, difusió
on-line…) i a la gestió i divulgació de la producció artística (distribució —tradicional
i nous formats—, intercanvi d’informació a les xarxes socials d’internet, promoció en
premsa, departaments pedagògics…).
Aportació d’Hangar: Suport en la coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 12

· Interactivitat i Electrònica per Artistes (II):Arduino
Dates: 23, 24 i 25 de maig
Organitzador de l’activitat: Hangar
Docent: Álex Posada
Descripció de l’activitat:
Curs que es va enfocar especialment per a aquelles persones que havien cursat l’anterior
mòdul o que tenien nocions bàsiques d’electrònica. Durant el curs es van explicar les
metodologies i tècniques bàsiques de treball amb Arduino.
Arduino és una plataforma de maquinari lliure amb la qual es poden desenvolupar tot
tipus de projectes d’electrònica i computació física basats en microcontroladors. Durant
el curs es va aprofundir en les funcions mes importants de la plataforma així com la
programació del seu programari.
Aportació d’ Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 18
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· Bretxa Digital: Artistes Web 2.0. Eines de Difusió On-line.
Dates: 6, 7, 8 i 9 de juny
Organitzador activitat: AAVC
Docent: Andrea García
Descripció de l’activitat:
L’objectiu d’aquest curs intensiu va ser aconseguir que els artistes aprenguessin a
moure’s amb destresa en entorns digitals. Internet és un espai ple de possibilitats per
promocionar el treball dels artistes i durant aquest curs van descobrir eines i plataformes on-line que són imprescindibles a l’hora d’aconseguir visibilitat a Internet. Van
aprendre a promocionar el seu treball en la web 2.0, a detectar i participar en xarxes
socials específiques per a artistes i a usar l’enorme quantitat de recursos disponibles a
la xarxa.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de la activitat i suport en la coordinació i comunicació.
Nº assistents: 20
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· Bretxa Digital: Artistes Web 2.0. Fes la teva web. Autoedició de
webs per a artistes (sistemes CMS)
Dates: del 27 al 30 de juny i una segona edició entre el 14 i el 17 de novembre amb una
sessió de seguiment el 28 de novembre.
Organitzador activitat: AAVC
Docent: Gerald Kogler
Descripció de l’activitat:
L’objectiu d’aquest curs va ser ensenyar als artistes els coneixements bàsics per
muntar la seva pròpia pàgina web. Va ser un curs pràctic on es va ensenyar el procés
d’instal·lació, implementació i el disseny d’un espai web utilitzant un sistema de CMS.
Es va explicar el funcionament bàsic de servidors, la combinació Apatxe, MySQL i
PHP per muntar una web dinàmica i tecnologies i eines necessàries per a la creació i el
manteniment de la web. Cada participant va iniciar el muntatge de la seva pròpia web
en el hosting, patrocinat per CDMON de forma gratuïta, que ofereix l’AAVC a partir
d’un sistema CMS com Indexhibit o Wordpress.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de la activitat i suport en la coordinació i comunicació.
Nº assistents: 12
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· Taller d’Il·luminació en el Vídeo Digital
Dates: 3, 4 i 5 d’octubre
Organitzador de l’activitat: Hangar
Docent: Pol González Novell
Descripció de l’activitat:
Aquest curs estava adreçat a persones amb un coneixement bàsic de les tècniques
d’il·luminació.
Es va plantejar com un taller en el qual els alumnes formaven part d’un equip
d’il·luminació. Sobre un mateix decorat es van treballar diferents esquemes de llum
prèviament planificats, i a cada sessió els alumnes van participar en el muntatge de tot
l’aparell de càmera i il·luminació necessaris per a cada un d’aquests esquemes.
Aportació d’ Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 12

04.2. WORKSHOPS artist2artist
· Taller d’Animació en Stop Motion
Dates: 21 i 26 de març
Organitzador de l’activitat: Escola 9Zeros i Hangar
Descripció de l’activitat:
Taller de stop motion, en el qual es va treballar de forma col·laborativa per generar una
peça col·lectiva, en la qual cada alumne va realitzar un fragment a manera de “cadàver
exquisit”. L’objectiu del taller era que els alumnes aprenguéssin a animar en stop motion, a sincronitzar àudio en animació i post-producció bàsica.
Aportació d’Hangar: Co-organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 9
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· Irse por las ramas
Dates: del 18 al 19 de maig
Organitzador de l’activitat: El Mercat de les Flors, Festival LOOP/ The Screen from
Barcelona i Hangar
Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat buscava la intersecció de l’audiovisual, les arts escèniques i la performance. Dins d’aquest marc, el festival LOOP’11, el Mercat de les Flors i Hangar,
van proposar dos breus tallers de creació amb l’objectiu que artistes, balladors i músics
treballessin en un projecte conjunt que es va presentar en el CCCB coincidint tant amb
el LOOP com amb la 3ª edició del Cicle Flamenc Empíric comissariat per Juan Carlos
Lleida i organitzat pel Mercat de les Flors, cicle que forma part del Festival de Flamenc
de Ciutat Vella. Per la participació en els tallers es va llençar una convocatòria per
a dues beques destinades a dos artistes audiovisuals. Els seleccionats per a les dues
beques van ser:
-Virginia García del Pino per treballar amb José Losada “Carrete”: Durant aquest experiment audiovisual es va reexaminar l’univers del pioner ballador i coreògraf Vicente Escudero, establint vincles de connexió amb les vivències explicades i ballades
de “Carrete”.
-“Cooperativa General Humana” per treballar amb els balladors participants Florencio
Campo, Juan Carlos Lérida y Marco Vargas i el cantaor de Miguel de La Tolea y el
percussionista Dani Tejedor.
Aportació d’ Hangar: Co-producció, cessió del laboratori d’imatge digital per l’edició
dels vídeos, recolzament en la coordinació i en la comunicació.
Nº assistents: El taller es va dur a terme amb els dos artistes seleccionats, la presentació
al CCCB va tenir uns 300 assistents.

· Responses
Dates: del 9 al 17 de juny
Organitzador de l’activitat: Hangar
Docent: Irina Botea
Descripció de l’activitat:
Durant la seva residència dintre del programa europeu MOB, l’artista Irina Botea va
impartir un taller durant el qual es van crear una serie de petites performances amb
l’objectiu de repensar els diferents models de protesta. El taller, de caràcter experimental, es va plantejar de forma col·lectiva i com una negociació entre els participants, es
va visionar material audiovisual de protestes, i cada sessió va començar amb exercicis
inspirats en tècniques creades per Augusto Boal.
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Aportació d’Hangar: Co-organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 6

· Imatges d’arxiu. Rellegir l’Experiència.
Dates: 30 de juny i 5 de juliol
Organitzador de l’activitat: Hangar i Fundació Tàpies
Docent: Pere Noguera
Descripció de l’activitat:
Amb motiu de l’exposició Pere Noguera. Històries d’Arxiu a la Fundació Antoni Tàpies,
l’artista va impartir un taller de dos dies per reflexionar i debatre sobre alguns temes i
conceptes rellevants en la seva obra, com ara la dimensió memorística i documental de
la imatge i la vessant conceptual i arxivística del procés fotogràfic. Durant la primera
jornada, els assistents van visitar l’exposició de Noguera a la Fundació Antoni Tàpies, i
seguidament van participar en una conversa amb l’artista. La segona jornada, de caràcter
més pràctic, va tenir lloc a Hangar i es va centrar en la creació de documents fotogràfics.
Aportació d’Hangar: Co-organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules, preparació del càtering.
Nº assistents: 9
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Dinar durant el taller

· Ecosex Nivell 1 i 2
Dates: 5 i 6 de juny, 12 i 13 de juliol
Organitzador de l’activitat: Hangar amb la col·laboració del CCCB, Mercat de les Flors,
la Muestra Marrana i Laboral
Docents: Annie Sprinkle i Beth Setephens
Descripció de l’activitat:
Aquest taller va tenir una durada total de 20 hores, repartides en 4 dies i va girar entorn
a les formes de poder subvertir la metàfora de la Terra com a mare a la Terra com a
amant. Es van realitzar exercicis individuals i en grup per connectar-se amb la naturalesa d’una forma sexy i eròtica.
Per a informació sobre les altres activitats que Annie Sprinkle i Beth Setephens van dur
a terme durant la seva estada a Hangar, consulteu la secció de projectes de l’apartat 1.1.
Serveis a la producció: Laboratoris.
Aportació d’Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules.
Nº assistents: 11
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· Esmorzar i conversa amb els artistes de l’exposició In the first
circle
Dates: 7 d’octubre
Organitzador de l’activitat: Hangar, Can Xalant i La Fundació Tàpies
Descripció de l’activitat:
Amb motiu de l’exposició En el Primer Cercle. Un Projecte d’Imogen Stidworthy, el
dia posterior a la inauguració va tenir lloc a Hangar un esmorzar i conversa amb alguns
dels artistes del projecte, així com amb els seus comissaris, Imogen Stidworthy i Paul
Domela.
Aportació d’ Hangar: Co-organització de la activitat, coordinació i allotjament de
l’activitat, comunicació i preparació del càtering.
Nº assistents: 45
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· La Maquina de Dibuixar
Dates: 7 i 8 d’octubre
Organitzador de l’activitat: Hangar
Docent: Pauline Fondevila
Descripció de l’activitat:
La Maquina de Dibuixar és un workshop de dibuix que va ser impartit per l’artista
Pauline Fondevila. Va comptar amb un dispositiu instal·lat a Hangar compost per una
exposició virtual de dibuix contemporani, documentació practica i teòrica, un recorregut a través la història del dibuix, música, models de tot tipus, begudes i entrepans. El
taller va culminar en una visita a l’exposició que la Pauline Fondevila tenia a la galeria
Estrany de la Mota.
Aportació d’ Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i gestió de les matrícules, preparació del càtering.
Nº assistents: 12
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04.3. DIJOUS OBERTS
· Cicle de tallers El Manual del Buen Minipimer
Dates: 3 i 24 de febrer, 17 de març i 3 d’abril.
Organitzador de l’activitat i docent: Minipimer.tv
Descripció de l’activitat:
El col·lectiu Minpimer.tv va oferir un cicle de tallers d’accés lliure i gratuït entorn a l’ús
de les noves tecnologies d’accés lliure per a la creació audiovisual. Es va aprofundir en
l’us de programes de software lliure per a la gestió de mediabases, el Vjing, l’streaming,
i també es van utilitzar eines de treball col·lectiu open source com ara el piratepad,
hotglue o wiki.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de l’activitat, recolzament en la coordinació i la
comunicació.
Nº assistents: 60
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· DORKBOT Gent que fa Coses Rares amb Electricitat
14 d’abril
Organitzador de l’activitat: Dorkbot - Hangar
Descripció de l’activitat:
Dorkbot és una trobada d’artistes, enginyers i en general, persones interessades en l’art electrònic en el sentit més ampli del terme: gent que fa coses rares amb electricitat. Dorkbot s’agrupa
entorn a col·lectius de tot el món que treballen en el desenvolupament d’experiències a través
de l’electrònica i les noves tecnologies. L’esdeveniment original va tenir lloc a Nova York l’any
2000 i més tard es van crear Dorkbots en altres ciutats com Londres, Sant Francisco, Linz, Melbourne, Seattle, Rotterdam, Lisboa, Chicago, Los Angeles, Xangai, Medellín etc. La xarxa de
Dorkbots funciona com una franquícia no comercial i qualsevol persona interessada pot organitzar un Dorkbot a la seva ciutat, l’únic criteri és que Dorkbot ho celebra “gent que fa coses rares
amb electricitat”. La comunitat Dorkbot a Barcelona neix l’any 2004, al principi tenia una voluntat nòmada i se celebraven esdeveniments en diferents locals de la ciutat com Riereta, Stradl o
Metrónom, però des de l’any 2007 té la seva seu a Hangar. Durant l’esdeveniment del 2011 es van
presentar els següents projectes: Càmara Obs-cura d’Ángeles Ciscar; Megafone d’Antoni Abad;
All the world’s a screen de Paul Sermon i Charlotte Gould; The particle d’Álex Posada; Diversitat
Augmentada amb la participació de Lluis Gómez, Reimund Fickert i Carme Romero; 6 graus de
so de Daniel González Franco.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, recolzament en la coordinació i la comunicació.
Nº assistents: 90

· CapsuLabs 2011
Cada dijous del 13 d’octubre al 22 de desembre.
Organitzador de l’activitat: Hangar
Descripció de l’activitat:
Durant el 2011 es va dur a terme la primera edició del programa CapsuLabs. Les CapsuLabs són
sessions temàtiques amb continguts sobre electrònica i progra-mació informàtica aplicada a la
interacció audiovisual. Cada sessió s’estructura en una hora de continguts i tres de testeig de la
tecnologia apresa. L’objectiu d’aquestes sessions és facilitar tant als creadors com als desenvolupadors guanyar autonomia i aprendre les tècniques i les aplicacions específiques que necessiten
en el marc d’una situació favorable a la transferència de coneixements i en total consonància
amb la filosofia del programari lliure. A més a més, les CapsuLabs faciliten als seus assistents
una introducció a temaris que poden ser desprès aprofundits en els cursos de Formació Contínua.
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Els continguts i docents del programa CapsuLabs 2011 van ser:
- 13/10/2011 01_Introducció a la programació per a usos creatius.
A càrrec de Sergi Lario.
- 20/10/2011 02_Introducció a la Soldadura electrònica.
A càrrec de Miguel Ángel Heras.
- 27/10/2011 03 Introducció a l’entorn de programació Processing.
A càrrec d’Albert Callejo.
- 03/11/2011 04_ Prototipació de projectes electrònics, Solarizator.
A càrrec de Befaco.org
- 10/11/2011 05_ Introducció a l’entorn de programació Python.
A càrrec de Sergi Lario
- 17/11/2011 06_Disseny de plaques electròniques amb Programari: Fritzing.
A càrrec d’Álex Posada
- 24/11/2011 07_Introducció a l’entorn de programació OpenFrameworks.
A càrrec d’Arturo Castro.
- 01/12/2011 08_Captació de sensors, Midi i comunicació inhalàmbrica. Construcció d’un kit
Midi/zigbee.
A càrrec de Miguel d’Heras.
- 15/12/2011 09_Introducció al protocol Open Sound Control (OSC).
A càrrec de Sergi Lario.
- 22/12/2011 10_Control d’actuadors, Midi i comunicació inhalàmbrica. Construcció d’un kit
Arduino/control de motors.
A càrrec d’Álex Posada.
Nº assistents: El volum mitjà d’usuaris assistents a les sessions ha oscil·lat entre 5 i 10 depenent
del contingut de les mateixes. El volum total d’assistents ha estat de 65 sent alguns usuaris habituals a diverses sessions.

04.4. HANGAR SONOR
· Fase II: Construeix el teu Propi Sintetitzador. Mòdul de Distorsió a Vàlvules
Dates: 22 i 23 de gener, 5 i 6 de febrer, 5 i 6 de març, 19 i 20 de març, 2 i 3 d’abril, 16 i 17 d’abril,
30 d’abril, 14 i 15 de maig
Organitzador de l’activitat: Befaco
Docents: Diego i Jano Bizzotto
Descripció de l’activitat:
És un cicle obert de tallers de construcció de sintetitzadors modulars que tracten d’apropar l’electrònica a
músics i artistes sonors, ensenyant des de zero com construir un sintetitzador modular. Donada la naturalesa
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modular de l’aparell, el cicle també ho és i cadascun pot apuntar-se als tallers que desitgi. Per permetre això
es fan dos tallers al mes (en cap de setmana) en els quals es pot triar entre qualsevol dels mòduls disponibles:
(VCO,Low pass VCF,Quad VCA,Quad envelope generator (basat en el Buchla 281),generador de soroll i
aleatorietat, font d’alimentació, Interfície Midi/CV,Ring/balanced modulator, Pacht + previs de micro/guitarra.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació.
Nº assistents: 16 (mitja per sessió).

Fase II, panel adsr2
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· Fase II, Primer Aniversari
Dates: 26 de febrer
Organitzador de l’activitat: Befaco
Descripció de l’activitat: Presentació dels sintetitzadors modulars realitzats al llarg del
primer any de tallers i jam final amb tots els assistents i els seus sintetitzadors.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, lloguer de material i comunicació
Nº assistents: 20

· Presentació Hangar Sonor
Dates: 29 d’octubre
Organitzador de l’activitat: Hangar amb la col·laboració de Befaco, Producciones Doradas i els Luthiers Drapaires
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Descripció de l’activitat:
Presentació pública del programa d’activitats d’Hangar Sonor. Aquesta plataforma
d’experimentació i formació al voltant de la música i el so està integrada per diferents col.lectius que des de fa alguns anys es vinculen a Hangar programant activitats
de forma independent: Befaco.org, Producciones Doradas i Els Luthiers Drapaires.
L‘objectiu de l’activitat va ser fer difusió dels tallers i donar a conèixer les línies de
recerca que duen a terme aquests col·lectius. La presentació, va comptar amb una primera part de presentacions més teòriques, que es van completar amb una segona part de
demostracions pràctiques dels diferents instruments i eines que es fan servir durant els
tallers, com ara un sintetitzador modular, un theremin de contacte o instruments fets
amb objectes electrònics reciclats.
Aportació d’ Hangar: Organització i allotjament de l’activitat, coordinació, comunicació i aportació dels equips de só.
Nº assistents: 100
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· Taller per a la Construcció d’un Mellotron
Dates: 19 i 20 de novembre
Organitzador de l’activitat: Producciones Doradas
Docent: Els Luthiers Drapaires
Descripció de l’activitat:
Producciones Doradas va proposar un taller d’els Luthiers Drapaires per al reciclatge de
walkmans per a la construcció d’un Mellotron. El Mellotron és un instrument electrònic
clàssic nascut als anys 60, considerat l’antecedent directe del sampler, ja que utilitza
cintes de cassete en loop per emular flautes, cors, orquestres o altres sons. Utilitzat per
bandes com els Beatles, entre moltes altres, és un instrument cabdal per a la psicodèlia.
En aquest taller es va fer una breu introducció teòrica als primers instruments electrònics, tractant conceptes com loop, sampler, circuit bending, DIY i reciclatge.
Aportació d’ Hangar: allotjament de l’activitat, recolzament en la coordinació i la comunicació
Nº assistents: 15

Activitats

121

Activitats

· Noves Industries Musicals, Canvi de Paradigma i Processos
d’Innovació
Organitzador de l’activitat: Producciones Doradas
Docent: Producciones Doradas, Simona Levi, Venus-Plutón
Programa: Hangar Sonor
Descripció de l’activitat:
Aquest curs de Producciones Doradas té com a objectiu explicar els canvis de paradigma en el sector musical durant el segle XX per poder analitzar, amb la perspectiva
necessària, l’actual procés de modificació de patrons dins de la indústria musical en
l’actualitat. Durant el curs, els alumnes van conèixer i entendre com es conformen els
nous models de produir, difondre i compartir la música.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de l’activitat, recolzament en la coordinació i la comunicació.
Nº assistents: 15

04.5. ATERRATGES (selecció)
· El Meu i el Teu, Sobre la Família Moderna, un Caos Previst!
Dates: 15 i 16 de febrer
Organitzador de l’activitat: Citsaug
Descripció de l’activitat:
El Meu i el Teu, Sobre la Família Moderna, un Caos Previst! És un projecte neo-documental que reflexiona sobre la família moderna. Quan i on sorgeix la família? La meva
família o el que entenc jo com a família, és el mateix que entens tu? No s’enfoca, doncs,
en una història concreta, sinó en els diferents nivells de models mentals en els quals es
troben les famílies a diari.
Aportació d’Hangar: Lloguer de la sala polivalent per realitzar dos assajos oberts abans
de la estrena oficial dins la Mostra de Teatre v2.0 el 20 de maig al Teatre del Raval.
Nº assistents: 23

· Switch from PureData!
Dates: 13 maig
Organitzador activitat: Ull Cec
Docent: Fredrik Olofsson
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Descripció de l’activitat:
Aquest taller d’un dia es va centrar en el programari lliure SuperCollider i en mostrar
que la programació textual pot ser més fàcil i superior als entorns gràfics de programació. La sessió va oferir una oportunitat tant per a principiants com per a usuaris
amb experiència en altres entorns de síntesis del so (PureData, MAX/*MSP) per a
familiaritzar-se amb les característiques que fan de SuperCollider una eina tan potent i
flexible. El taller pretenia ser una introducció completa a SuperCollider, però va servir
com una sessió preparatòria per a la sèrie de seminaris de SuperCollider que l’Ull Cec
preparaven per al cicle de tallers de tardor.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació.
Nº assistents: 19

· Sessió Informativa sobre la Convocatòria Vida 13.2. Competició Internacional d’Art i Vida Artificial.
Dates: 2 de juny
Organitzador de l’activitat: Fundación Telefónica
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Descripció de l’activitat:
Durant la sessió es va explicar el funcionament de VIDA, un concurs internacional que
des del 1999 premia projectes que treballen amb idees i tècniques properes a la vida
artificial. VIDA convoca a artistes que treballen entorn d’aquesta àrea per mitjà de dues
modalitats: “Projectes finalitzats” que premia projectes que hagin estat realitzats en els
dos últims anys; i com segona modalitat “Incentius a la producció a Espanya, Portugal i
Llatinoamèrica”, que recolza econòmicament propostes desenvolupades.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de la activitat i suport en la coordinació i comunicació.
Nº assistents: 9

· Curs de Disseny Gràfic per a la Empresa Progress
Dates: 11,18 i 25 de maig i 1,8,22,29 de juny
Organitzador activitat: Hangar
Docent: Rosa LLop
Descripció de l’activitat:
Aquest curs va estar orientat a dotar als gestors culturals de coneixements i d’eines
per al disseny dels seus projectes editorials i per a la presentació del seu treball al món
professional. El programa que van aprendre a utilitzar els alumnes va ser l’InDesign.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de l’activitat.
Nº assistents: 15
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· Muestra Marrana
Dates: 16, 16 i 17 juny
Organitzador de l’activitat: Citsaug
Descripció de l’activitat:
La Mostra Marrana no és una mostra de porno convencional. Les pel·lícules seleccionades no pertanyen gairebé cap a l’àmbit mainstream/comercial i tampoc reprodueixen els
codis tan limitats de les sexualitats heteronormatives. Pretenen mostrar la multiplicitat
de les sexualitats i les pràctiques i els motius pels quals moltes d’elles són marginalitzades o estigmatitzades. A més a més, en aquesta edició va participar-hi Annie Sprinkle
amb la performance Public Cervix Announcement.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, lloguer de material i comunicació.
Nº assistents: 90

· Introducció a la Síntesi del So i a SuperCollider
Dates: 30 de setembre i 1 i 2 octubre
Organitzador activitat: Ull Cec
Docent: Thor Magnusson.
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Descripció de l’activitat:
Aquest seminari va cobrir els fonaments de la síntesi del so en temps real i va introduir
als participants a SuperCollider. També va familiaritzà als assistents amb els generadors
i processadors bàsics del so (oscil·ladors, generadors de soroll, filtres,retards), així com
amb tècniques de síntesi com l’additiva, la subtractiva i per modulació d’amplitud o
freqüència. Posteriorment aquests coneixements es podran aplicar a la construcció de
sintetitzadors controlables de manera programàtica, per mitjà d’interfícies gràfiques o
amb OpenSoundControl.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació
Nº assistents: 17

· Escena Poblenou
Dates: 22 i 23 d’octubre 2011
Organitzador de l’activitat: Escena Poblenou
Descripció de l’activitat:
Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques que es realitza a l’octubre al barri del
Poblenou de Barcelona. Va sorgir al 2001 amb la voluntat de donar suport als creadors i
creadores que dialoguen amb diverses disciplines i que busquen generar nous llenguatges escènics. El Festival abasta les disciplines de teatre gestual, dansa, clown, teatre
d’objectes, circ, teatre de carrer i performance. El Festival aposta des dels seus inicis
per les creacions més arriscades i innovadores.
Des de fa uns anys s’ha establert una col·laboració en la que Hangar cedeix part dels
seus espais per a dur a terme alguna de les seves representacions. Aquest any es va
representar una obra de dansa experimental: Hierba Roja.
Aportació d’ Hangar: Allotjament de l’activitat, assessorament tècnic, comunicació.
Nº assistents: 20

· Programació Just-In-Time,Interfícies i Interpretació amb Ordinadors
Dates: Del 25 al 27 de novembre
Organitzador de l’activitat: Ull Cec
Docent: Alberto de Campo.
Descripció de l’ activitat:
Aquest seminari va explorar les possibilitats de SuperCollider per crear sistemes de
temps real per fer música amb ordinador. Es va treballar seguint la metodologia de la
programació just-in-time, la qual permet la modificació de parts d’un algorisme mentre
aquest s’està executant. Així mateix, es va treballar com integrar els instruments amb
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una àmplia varietat de dispositius de control d’una manera flexible i fiable. Després
de cada sessió, es va avaluar el comportament dels programes en les condicions d’una
actuació en viu.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació.
Nº assistents: 19

· Composició i Síntesi Estocàstiques
Dates: Del 16 al 18 de desembre
Organitzador activitat: Ull Cec
Docent: Sergio Luque.
Descripció activitat:
Amb un enfocament orientat envers la composició algorísmica i la síntesi estocàstica,
aquest seminari va explorar les funcionalitats que ofereix SuperCollider per seqüenciar
i controlar processos sonors en el temps. S’estudiaren les principals classes implicades
(Event, Stream, Pattern) i es va desenvolupar un vocabulari de patrons per després crear

Activitats
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estructures sonores i musicals mitjançant la combinació de passejades i distribucions
aleatòries, màscares de tendència i cadenes de Markov.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació.
Nº assistents: 19
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05
Indicadors 2011
Artistes residents als tallers: 22
Activitats dels residents:
Total: 25
- Exposicions col·lectives: 2
- Workshops: 2
- Cafè amb...: 15
- Sessions Polivalents: 4
- Hangar Obert: 2

H

ARTISTES
RESIDENTS

angar compta amb 18 tallers per a artistes en residència.
Les residències en els tallers es plantegen a mitjà termini:
els artistes poden disposar dels espais fins a un màxim
de 2 anys; transcorregut aquest temps, el taller queda vacant per a una altra persona. Hi ha una altra modalitat
d’estades curtes, d’1 a 3 mesos, per a la realització de projectes puntuals.
Els artistes residents poden fer ús dels serveis d’Hangar següents de
manera gratuïta: laboratori imatge (excepte l’edició de vídeo amb
tècnic), lloguer del plató i de la sala polivalent, a més del suport
logístic per a la realització i producció de projectes.També, Hangar
intenta facilitar-los contactes professionals, visites als seus tallers de
crítics i comissaris, etc.
Hangar és un centre que no parteix d’una definició estètica estricta (i
aquesta és la raó de la diversitat de propostes i artistes que hi treballen), sinó d’una voluntat d’atenció prioritària al present i als seus aspectes més estimulants i innovadors. La investigació, l’experimentació,
la producció artística en el seu sentit més ampli, la voluntat d’aportació
als discursos i les pràctiques diverses de la cultura contemporània són
algunes de les característiques comuns d’aquesta varietat. En aquest
sentit, la pintura, el dibuix, la fotografia, l’escultura o les instal·lacions
són alguns dels mitjans que utilitzen els artistes residents a Hangar i els
que estan més vinculats al centre i, concretament, a l’ús d’un espai.
La selecció dels artistes residents als tallers d’Hangar corre a càrrec
de la Comissió de Programes constituïda per cinc experts en arts visuals i elegida per l’assemblea de l’Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya.
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Valoració 2011
L’any 2011 van sorgir iniciatives comunes entre els artistes residents d’Hangar com
les Sessions Polivalents ideades i organitzades pels propis artistes i durant les quals hi
intervenen tots amb diferents propostes creatives i col·laboracions. Aquestes sessions
deuen el seu nom degut a que tenen lloc a la Sala Polivalent d’Hangar.
Una iniciativa que es va iniciar el 2010 i consolidar durant el 2011 és els Cafè Amb…,
activitat en la que els residents proposen persones de l’àmbit artístic que els agradaria
conèixer per intercanviar impressions en format de xerrada informal en els espais dels
seus tallers.
També al final del 2011 es van reiniciar les presentacions dels propis artistes residents a
Hangar. Així, quan hi han noves entrades d’artistes, ja siguin en els tallers o dels artistes
que arriben amb una beca internacional, des d’Hangar s’organitza una presentació de
l’artista en els espais del centre on aquest explica quin és el seu treball o el projecte que
desenvoluparan durant la residència.
Tot i que Hangar no té un espai expositiu, el centre desenvolupa relacions amb espais de
la ciutat on els artistes residents poden mostrar la seva obra sota el format d’exposició
col·lectiva. En aquest sentit, durant el 2011 es va consolidar la relació amb l’espai galeria KKKB i vam mantenir la proposta expositiva a Can Felipa.

05.1. ESTADES LLARGUES
Les estades llargues als tallers d’Hangar són fins 2 anys.

Artistes període finals 2009 - 2011*
* Els textos que acompanyen les descripcions dels artistes son adaptacions dels seus
statements.
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· Joan Cabrer, Mallorca 1983

Període de residència: 1 novembre 2009 - 30 novembre 2011
La pintura com a eina, amb tots els seus recursos, i posant l’accent en el color i la forma,
busca reflectir en el llenç un món inaccessible als ulls de l’home. Referents com la
fotografia microscòpica o científica són eines que obren nous horitzons a l’espectador,
encara que el mecanisme més fructífer sigui sempre la imaginació. Els temes tractats
són la fusió-confrontació entre la naturalesa i allò artificial, la intrusió de la màquina en
el desenvolupament de la vida, la contaminació, el mestissatge, la mort.

Intrusión Atípica del Parásito Chupón, Acrílic damunt tela, 130 x 195 cm, 2009
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· Mercè Hernández, Barcelona 1981

Període de residència: 1 novembre 2009 - 30 novembre 2011
La seva obra se centra en comprovar com una presència n’altera una altra, com l’espai
ens modifica i alhora com nosaltres modifiquem l’espai. Tot sorgeix a partir d’una forma que o bé sembla suggerent o bé és fruït de l’atzar. A partir d’aquí comença el joc: un
desencadenant de formes que poden ser objectuals o paisatgístiques o totes dues coses a
la vegada, cadascuna de les quals intenta adaptar-se a la que la precedeix en un combat
de colors i lluita pel protagonisme. Amb quina finalitat? El procés constructiu d’aquest
espai pictòric ve motivat per la necessitat de l’home a l’hora d’haver-se d’adaptar a
situacions de la vida en les quals no hi ha pogut intervenir, i pel desig de sortir-se’n o
resoldre-les de la millor manera possible: sobreviure.

Sense Títol, Oli sobre tela, 150x150 cm, 2009
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· Guillermo Pfaff, Barcelona 1976

Període de residència: 1 gener 2010 - 31 juliol 2011
Guillermo Pfaff focalitza la creació en la capacitat de versionar una història sense tenir
la necessitat de recórrer al referent primer, és a dir, inspirant-se en obres versionades
posteriorment. D’altra banda, en la seva obra investiga la mobilitat entre disciplines,
no en el sentit en què una obra pugui reproduir-se en diferents formats, sinó com en
l’exemple del soroll etern, on s’explica mitjançant literatura una òpera sense limitarse a explicar allò purament literari, sinó al contrari, es descriu i s’analitza la música,
considerant-la una realitat en si mateixa i obviant la història de la qual procedeix.

Lloc Equivocat, Desert i Mar 2011, instal·lació 2011
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· Jordi Ferreiro, Barcelona 1982

Període de residència: 1 gener 2010 - 31 agost 2011
El treball de Jordi Ferreiro pren com a font d´inspiració àmbits de coneixement poc
habituals en l´actualitat com ara la mística o l´alquímia. Uns puntals que permeten
establir constants jocs de variació i alteració d´allò quotidià a partir d´objectes mínims
i poc importants que passen a tenir una rel·levancia màxima.

Botanica Armonia, Instal·lació, 2010
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· Sergi Botella, Terrassa 1976, Barcelona

Període de residència: 1 gener 2010 - 30 setembre 2011
El seu treball gira al voltant de la realitat més quootidiana sota la premissa d’evidenciar
els complexes engranatges afectius i emocionals que defineixen les nostres rutines
diàries. Una estratègia que, des de la pràctica artística, li permet assajar fórmules de
ficció indissolubles d’allò real i verídic.

La Lògia Bobby Crawford II, Instal·lació i acció, Hangar 2009
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· Mariana Zamarbide, Santa Rosa 1976, Argentina

Període de residència: 1 gener 2010 - 31 desembre 2011
Partint de situacions personals, Mariana Zamarbide treballa amb moments puntuals en
què el món interior i exterior es confonen o contradiuen. Reflexiona sobre la manera
que els processos emocionals es configuren en cada un de nosaltres, modificant la connexió entre el cos i el seu entorn.

Descansar, Instal·lació, 2006
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· Rita Rodriguez, A Coruña 1981

Període de residència: 1 gener 2010 - 31 desembre 2011
El seu treball pretén transmetre la tensió generada entre l’essència irracional de l’ésser
humà i les pautes socials de les que emana un equilibri inestable que permeti assolir
una sublimació plaent; així com és el desig de comunicar aquesta idea mitjançant
l’expressió artística.

Utoy, videoinstal·lació, 2007
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Artistes període 2011 - 2012*
* Els textos que acompanyen les descripcions dels artistes son adaptacions dels seus
statements.

· Tamara Kuselman, Buenos Aires 1980, Argentina

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
Els seus interessos en la representació artística són diversos i variats. A l’hora de
definir-los ho fa mitjançant acotacions. Sempre alguna cosa queda eclipsada per termes
tan amplis com representació, narració, comunicació o relacions interpersonals.

Ten in Line, vídeo, 2009
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· Ainara Elgoibar, Bilbao 1975

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
Tots els seus treballs giren al voltant de l’interès per l’experiència personal i social del
temps, i en especial, del ritme i la memòria. A partir de conceptes i pràctiques musicals
quotidianes i a través de petits gestos inverteix la jerarquia de poder que hi va implícita. Utilitzant mitjans diversos (instal·lació d’àudio, vídeo i escultura) Ainara Elgoibar
planteja experiments que juguen inútilment a revoltar-se davant diferents estratègies de
representació, traduint i donant-los la volta a la recerca d’una veritat.

Then We Do It All Over Again (after Moebius), instal·lació, 2009

140

· Antoni Hervás, Barcelona 1981

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
Recopilar aquelles anècdotes que, havent passat un llarg procés de distorsió oral, es presenten com narracions efectistes tant extraordinàriament quotidianes que mereixerien
ser completament certes.
El treball d’Antoni Hervás se centra doncs, en documentar mitjançant el dibuix tots
aquests relats en el seu últim estat, a cavall entre la realitat i la ficció; difonent-los a
través de mecanismes d’edició i distribució a baix cost.

Fanzines, 2008-2010
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· Fito Conesa, Cartagena 1980

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
En el seu procés creatiu, Fito Conesa sempre necessita situar-se, ubicar-se i quasi es
diría que geografitzar-se només pel sol fet de saber on està i on vol evitar arribar. El
seu treball juga entorn a la comunicació, allò desconcertant, les segones lectures i allò
sobretentés tot partint sempre de l’urbanisme i del que ell mateix defineix com el psicod’estar per casa.

Romance Sin Mi. Partitura y Corrector. 2010.
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· Isabel Servera, Mallorca 1986

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
El que planteja Isabel Servera amb el seu treball es dialogar i reflexionar sobre conceptes associats a l’art i a la seva pràctica. Preocupacions i qüestions que giren en torn a què fer i en especial a
com fer. Accions mecàniques un tant absurdes i disfuncionals. L’atzar, el temps, el control, l’espai
i el moviment s’entrellacen per plantejar petits discursos i idees entorn a l’art i el seu context.

ST, 14178 Peces de Paper Unides Entre Si, 100 x 70cm, 2010
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· Pere Llobera, Barcelona 1970

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
Pere Llobera, segons ell mateix, ha esdevingut pintor per inèrcia. Sense saber, en un
principi, que en l’art es podia ser altres coses. Això ho va descobrir tard, ara fa uns
quants anys, i des de llavors la feina ha estat seva per posar un pèl d’equilibri a la seva
obra i empeltar-se al món conceptual.

Jo com Gilles, oli sobre tela, 73x50cm, 2008
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· WEAREQQ

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
Són un equip format per Vicente Vázquez i Usue Arrieta que inicien el camí professional el 2003 a Conca. Des de llavors han portat a terme projectes en els que la implicació amb persones, llocs i comunitats ha estat fonamental. WEAREQQ té la voluntat
d’aprofondir en espais socials on dilucidar certes cadències de les formes d’Estat, de les
formes d’estar en aquest món que ho fan possible.

Still vídeo La Huesera, HD estèreo color 53 m, 2010
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· Samuel Labadie, França 1978

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
El treball que Samuel Labadie realitza s’articula al voltant de diferents temes i influències que incideixen (o dibuixen) en el camp de la història de l’art i els codis artístics en
general, així com en diferents camps “no artístics” que participen d’una determinada
“història de la Humanitat”, per exemple la ciència, la psicoanàlisi, la història o la idea
de succés.

Equilibre des Forces, 2010
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· Cooperativa General Humana, Barcelona 2010

Període de residència: 1 gener 2011 - 31 desembre 2012
Cooperativa General Humana és un col·lectiu format per Alba Mayol i Álvaro Ramírez.
El seu treball parteix de la idea foucaultiana de que tota filosofia ha de estar vinculada
a una praxis i considera que l’art ha de passar urgentment a ser una pràctica enfocada
directament al teixit social. No per documentar ni representar ni ser portaveu, més aviat
per ser una eina amplificadora de fragments aïllats i marginals de la realitat.
a visió de l’art que Cooperativa General Humana treballa, és la de fer treballar amb
l’art, principalment a col·lectius i individus per als qui conceptes com activisme cultural, expressió personal, autoconsciència, creativitat i comunicació són habitualment
quelcom que fan els altres.

Holograma, 2011
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5.2. ESTADES CURTES
Les estades curtes als tallers d’Hangar són d’1 a 6 mesos.
Els artistes que van realitzar els seus projectes en estades curtes, de les 19 sol·licituds
rebudes durant el 2011, van ser:

· Mireia C. Saladrigues, Terrassa, 1978

Període de residència: 15 març 2011 - 15 octubre 2011
Mireia C. Saladrigues centra la seva pràctica artística en l’estudi del públic, les vies de
recepció i les condicions a què s’exposa l’espectador. Sovint, les seves propostes són un
precepte per a la reflexió i re-negociació dels significats en relació a l’art i la cultura, on
el coneixement es presenta més com un procés que com un producte acabat.
El caràcter participatiu dels seus incipients projectes la van portar a indagar sobre el
paper del públic i els mecanismes de recepció dels seus treballs, però també mostren
una manca de debat general que creia lògic després de la teorització sobre l’art relacional, l’art contextual i el art participatiu. Aquest és i ha estat l’enfocament de la majoria
dels seus projectes des de El Poder de la Convocatòria, una proposta que indagava els
motius pels quals una persona acaba participant (o no) en un projecte artístic.

Radicalment Emancipat(s) 2011
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· Julie Rivera, Sevilla 1975

Període de residència: 1 juliol 2011 - 30 setembre 2011
A Julie Rivera l’interessa l’ús de l’arquitectura en sinèrgia amb disciplines com la psicologia o el màrqueting per generar un espai amb l’únic fi que el de consumir. El seu
interès recau sobre com l’organització interna d’aquests espais d’oci s’expandeix i genera pautes que afecten i dirigeixen tot un estil de vida al voltant.
Actualment aquesta mateixa investigació l’ha portada a treballar sobre com la mateixa
lògica que regeix els itineraris, l’ús dels espais i del temps en els centres comercials
i d’oci de l’extraradi s’han anat exportant a espais “reals” de la ciutat mitjançant un
procés de “urbanalització”.

Shall We…Dance?. ¿Podemos Bailar en Barcelona?, Instal·lació, 2006.
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· AccNeo-grup, Josep Domínguez, Barcelona 1973 i Jaume
Aguirre, Barcelona 1973

Període de residència: 1 setembre 2011 - 30 novembre 2011
Josep Domínguez i Jaume Aguirre col·laboren plegats des de l’any 1998. L’any 2006
adoptaren el nom d’AccNeo-grup, acrònim d’Acció Neolítica i començaren un nou
projecte en estreta col·laboració amb altres creadors. Aquest projecte iniciat al 2009,
actualment en desenvolupament, investiga dins del àmbit de la performance i el Telehappening.

LPM Live Performers Meeting, 2011
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· Enric Farrés, Barcelona 1983 i Quim Packard, Reus,Tarragona 1985

Període de residència: 1 setembre 2011 - 30 setembre 2011
Quim Packard i Enric Farrés treballen junts eventualment per desenvolupar projectes
concrets en l’entorn de l’art contemporani. Entenen l’art com un espai de llibertat on
s’esdevenen situacions de diàleg i d’intercanvi. Utilitzen l’humor, l’absurd i la performativitat per generar dubte.

Grau d’Assistent d’Artista professional, 2011
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· Silvia Ulloa, Madrid 1978

Període de residència: 1 octubre 2011 - 31 desembre 2011
El seu treball es basa en el mimetisme, el mimetisme com a repetició. El que l’interessa
és la idea de ‘la còpia’, la noció de còpia com a l’obra de Deleuze, com una cosa diferent
de la que s’ha originat. La còpia té una certa connotació negativa en la nostra societat,
especialment a causa de la individualitat que impulsa l’atenció a la comparació dels dos
(quines són les seves diferències) en lloc de considerar els dos pel que són independentment. La diferència fonamental ha de ser l’objecte de l’afirmació i de la negació. És una
manera de celebrar l’autonomia de cada còpia. El mimetisme és evolució.

He Perdut el Meu Llapis Preferit, instal·lació: taula, paper amb text, vídeo projecció, 2011
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· Miniature, Barcelona 2008

Període de residència: 1 març 2011 - 15 maig 2011
Miniature és una productora independent formada per Adelaida Lamas y Roger Amat,
per donar suport a projectes creatius i artístics en el camp de l’audiovisual.Durant la
seva residència a Hangar, Miniature ha donat visibilitat i projecció als artistes residents
en un format de programació televisiva amb l’enregistrament de vídeos dels quals després s’ha fet difusió a través de la xarxa local de TV amb el programa WE ARE DO.

05.3. ACTIVITATS ARTISTES RESIDENTS
Durant el 2011 els artistes residents d’Hangar a dut a terme amb la col·laboració del
centre les següents activitats:

Exposicions
La Gran Aventura

Dates: 18 maig - 10 juliol
Co-organitzadors: Can Felipa amb la col·laboració de Hangar.
Lloc: Can Felipa.
Artistes participants: David Bestué, Sergi Botella, Joan Cabrer, Jordi Ferreiro, Alberto
Gracia, Mercè Hernández, Samuel Labadie, Lola Lasurt, Rita Rodríguez, Guillermo
Pfaff, Diego Pujal, Black Tulip, Rubén Verdú i Mariana Zamarbide.
Comissari: David Armengol

Artistes residents
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Descripció de l’activitat:
La Gran Aventura es una exposició col·lectiva comissariada per David Armengol que
compta amb la participació de 14 dels artistes residents a Hangar entre el 2008 i el 2011.
Tot partint del concepte de “hiperficció explorativa” que defineixen els llibres juvenils
de la col·lecció Tria la Teva Pròpia Aventura, la mostra esdevé un assaig expositiu i narratiu sobre la condició de l’artista a l’actualitat. Una aproximació coral, que a mig camí
entre el meta-relat artístic i la paròdia novel·lada, incideix en la suposada funcionalitat
–o disfuncionalitat– del treball en l’art.
Aportació d’Hangar: Ajut a la producció de la peça i del muntatge i desmuntatge, cessió de material audiovisual, impressió de plotters, assessorament i coordinació de la
publicació final del llibret de la gran aventura, finançament.
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Cambio de Turno

Dates: 22 setembre 2011 - 21 octubre 2011
Lloc: KKKB
Artistes participants:
Sergi Botella, Cooperativa General Humana, Joan Cabrer, Fito Conesa, Jordi Ferreiro,
Antoni Hervás, Samuel Labadie, Pere Llobera, AaPfaff (Guillermo Pfaff), Rita Rodríguez, Isabel Servera i Mariana Zamarbide.
Comissària: Cristina Garrido
Descripció de l’activitat:
Des del 2010, l’espai KKKB convida als artistes residents del centre de producció Hangar a realitzar una exposició, sota la tutela d’un/a comissari /a independent. Aquest
any, la mostra porta com a títol Cambio de Turno i ha estat comissariada per Cristina
Garrido.
L’exposició reflexiona sobre la condició i el paper dels artistes en un context de recessió econòmica on la cultura -així com altres camps considerats “socials”- es troben una
situació d’extrema fragilitat.
Emmarcats en el que Richard Florida ha anomenat la “Classe Creativa”, els artistes
-així com altres treballadors culturals- representen avui un dels motors clau per al desenvolupament de les ciutats post-industrials, ja que generen diferents tipus de capital
(simbòlic, social, econòmic ...) en els llocs on operen. D’altra banda, aquests es consideren part del nou ‘precariat’ (un neologisme encunyat per sociòlegs francesos en els 80
format a partir de les paraules’ precarietat ‘ i ‘ proletariat ‘) i encara avui estan sotmesos
a unes condicions de contínua inestabilitat laboral i personal.
El títol de l’exposició Cambio de Turno -tret de la jornada laboral gestada durant la
Revolució Industrial, la qual dividia les 24 h del dia en 3 torns de 8 hores per no parar la
producció- és una referència a la terciarització de les ciutats desenvolupades , i en especial a la re-utilització d’antigues fàbriques per a espais de producció cultural i artística.
El títol també fa referència al relleu dels treballadors dins de les naus industrials. Abans,
el proletariat ‘clàssic’ -tal com el va definir Marx- , avui el ‘precariat’ cultural, que
encara gaudeix de més privilegis, també s’enfronta a nous reptes. Finalment, el títol
vol reivindicar un canvi. L’exposició s’ha construït sense cap tipus de pressupost, sent
aquesta un exemple de les circumstàncies que viuen l’art i la cultura avui en dia. I és
que la nostra, és una vocació que es mou principalment per motivacions personals. Motivacions que no s’han d’apagar, però que alhora generen que la nostra situació precària
es perpetuï, doncs hi ha una indústria que se sustenta d’elles.
El 21 d’octubre es va clausurar l’ exposició amb presentacions i debats per part d’alguns
artistes participants: Sergi Botella, Isabel Servera, Pere Llobera i Toni Hervás.
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Tallers
Taller grau d’assistent d’artista professional

Dates: 12 i 13 novembre 2011
rganitzador activitat: Hangar juntament amb Enric Farrés i Quim Packard
Docents: Enric Farrés i Quim Packard
Descripció de l’activitat:
Aquest grau es va dirigir a aquelles persones que volen treballar en l’àmbit de
l’assistència artística i cultural i que volen entendre millor els contextos, dinàmiques,
persones i polítiques que formen part d’ aquesta, així com conèixer, analitzar i ser
partícip d’aquest escenari. El grau va incloure sessions teorico-crítico-lúdiques amb els
participants i sessions pràctiques amb artistes reals.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació.
Nº assistents: 12
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Taller de Performance de Tecnologies Festives
Dates: 10, 22 i 29 maig
Organitzador de l’activitat: Cooperativa General Humana
Lloc: Hangar

Descripció de l’activitat:
En aquest taller, Cooperativa General Humana va investigar, des de les manifestacions
festives tradicionals del teixit associatiu del barri, les formes en les quals poden derivar
aquestes manifestacions mitjançant l’encreuament amb llenguatges artístics, principalment la performance i també el vídeo i la música electrònica. Es va generar una
dinàmica d’intercanvi amb els participants per treballar amb material que finalment va
conformar una performance que es va presentar al mes de juliol.
Aportació d’Hangar: Allotjament de l’activitat, cessió de material i comunicació.
Nª assistents: 15

Un cafè amb...

Iniciativa dels artistes residents d’Hangar, des del 2010 s’organitzen una sèrie de tertúlies setmanals amb persones del món de l’art com comissaris, crítics o galeristes
amb els quals els artistes estan interessats a intercanviar experiències, debatre qüestions
candents i tractar temes relacionats amb la professió i les arts visuals.
Aquest va ser el programa de tertúlies del 2011:
Març 2011:
- Cèlia del Diego, crítica d’art, assistent de direcció de la Galeria Toni Tàpies (Barcelona) i futura directora del Centre d’Art Contemporani de Tarragona.
- Oriol Fontdevila, comissari independent, crític d’art i coordinador de la Sala d’Art
Jove de la Generalitat de Catalunya des de 2005.
- Juan Canela, comissari independent i encarregat d’exposicions a la galeria Nogueras
Blanchard.
Abril 2011
- Soledad Gutiérrez, conservadora d’exposicions temporals del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
- Carles Guerra, artista, crític d’ art i conservador independent. Director de la Virreina
Centre de l’Imatge (setembre 2009-juny 2011). Actualment és el conservador en cap
del MACBA.
- David G. Torres, crític d’ art comissari d’exposicions. Co-director i co-fundador d’ A
DESK, Institut Independent de Crítica d’Art Contemporàni.
Maig 2011.
- Su-Mei Tse, artista xinesa que combina en les seves obres les tradicions culturals i
musicals heretades dels seus pares, una violinista xinesa i un pianista anglès, buscant la
manera de transcendir el llenguatge per a ser comprensible a nivell universal.
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- Eduardo Hurtado, artista, comissari independent i investigador, viu i treballa a Bilbao.
- Rebeca Blanchard, codirectora de la Galeria Nogueras Blanchard de Barcelona.
Juny 2011
- Christodoulos Panayiotou, artista visual. Participà a l’exposició You Are Not Alone a
la Fundació Joan Miró el juny de 2011.
- Latifa Echakhch, artista visual. Participà a l’exposició You Are Not Alone a la Fundació Joan Miró el juny de 2011.
Juliol 2011
- Miren Jaio, llicenciada en Història de l’Art, membre de l’oficina d’art i coneixement
Bulegoa z / by, escriu crítica d’art en premsa, catàlegs i publicacions d’artistes.
- Jordi Antas, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i postgrau en
polítiques culturals per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Creador, mediador
i comissari independent.
Octubre 2011
- Aimar Arriola, comissari i investigador. Ha cursat el Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA i el programa CuratorLab de la Konstfack University, Estocolm (Suècia). Entre altres, ha realitzat els següents projectes: Style (As Resistance) a
ALBUM / Konstfack, Estocolm, Abans que Tot a CA2M, Madrid, La Gran Sacsejada
a Terrassa, Espanya, Regard: Subversive Actions in Normative Space a The Studio /
Moderna Museet, Estocolm, i Perillositat social a PEI / MACBA, Barcelona.
Novembre 2011
- Moritz Küng, 1961 Lucerna (Suïssa), té formació com arquitecte i com historiador
de l’art. Ha treballat de programador al Architekturforum a Zuric, ajudant de comissari a Le Magasin de Grenoble, curador de la Fondation pour l’Architecture de
Brussel·les, comissari per al festival anual de teatre Werf a Utrecht i cap del departament d’exposicions a Singel, centre internacional d’art d’Anvers. Ha estat recentment
nomenat per dirigir el nou centre d’art contemporani de Barcelona, que s’ha d’obrir el
2012.
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Un cafè amb…Joan Canela

Sessions polivalents

Es tracta d’una sèrie d’esdeveniments oberts i bimensuals gestionats pels artistes residents del centre i que tenen lloc a la sala polivalent d’Hangar. És un lloc d’experimentació
per donar cabuda a accions i activitats d’interès per al context artístic. Una manera
d’obrir vies de comunicació i de debat a través de la col·laboració pràctica, en qualsevol
del seus formats: conferències, accions conjuntes, i programacions paral·leles, …etc.
Aquest va ser el programa de les Sessions polivalents del 2011:
- 11 març 2011 Sessió Polivalent 0: La primera del cicle amb el joier Marc Monzó.
- 28 maig 2011 Sessió Polivalent 1: Accions i reflexions al voltant del só.
- 28 juny 2011 Sessió Polivalent 2: Foxy Fax. Recepció de projectes per fax des de
múltiples punts del globus. Són impresos per ordre de recepció i a temps real. En un
futur proper s’imprimirà una publicació amb el material que es va rebre.
- 11 setembre 2011 Sessió Polivalent 3: Programa de cine sobre rodes.
Les sessions polivalents compten amb la col·laboració especial de la Direcció General
de Belles Arts del Ministerio de Cultura.
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Hangar Obert

Els Tallers Oberts d’Hangar (Hangar Obert) tenen el seu origen en els showrooms que
el centre porta organitzant des dels seus inicis en el 1997. Cada any es realitzen dues
edicions d’aquest esdeveniment, la primera en sinergia amb altres tallers d’artistes de
Barcelona (Tallers Oberts BCN Poblenou), i la segona dins del marc de les festes majors del Poblenou (Tallers Oberts Poblenou TOP), barri en el qual se situa el centre.
Durant els dos dies que dura cada esdeveniment, a més de produir treballs específics
per l’ocasió, els artistes residents mantenen els seus tallers oberts i estan presents per
explicar al públic interessat, els treballs que en ells estan desenvolupant. Al mateix
temps i en els espais comuns del centre, es desenvolupen presentacions, performances
i demostracions que permeten mostrar l’ampli ventall de produccions artístiques realitzades mitjançant el suport i la utilització dels serveis del centre.
Els Hangar Obert compten amb la col·laboració especial de la Fundació Banc Sabadell.

Tallers Oberts BCN Poblenou

28 i 29 de maig
Artistes participants: Joan Cabrer, Jordi Ferreiro, Cooperativa General Humana , Mariana Zamarbide, Mercè Hernández, Rita Rodríguez, Samuel Labadie, Sergi Botella,
Fito Conesa, Toni Hervás, Guillermo De Pfaff, Pere Llobera, Isabel Servera, Weareqq,
Tamara Kuselman, Ainara Elgoibar, Paul Sermon i Charlotte Gould, Mireia C. Saladrigues.
Tot coincidint amb les jornades de tallers oberts, el FAD va organitzar una convocatòria oberta als artistes participants per l’exposició Síntesi. L’artista Rita Rodríguez
i el col·lectiu Cooperativa General Humana van ser els artistes d’Hangar seleccionats.

Artistes residents

161

Artistes residents

Tallers Oberts Poblenou TOP

16, 17 i 18 de setembre
Participants:
Artistes residents d’Hangar: Joan Cabrer, Cooperativa General Humana, Mariana
Zamarbide, Mercè Hernández, Rita Rodríguez, Samuel Labadie, Sergi Botella, Fito
Conesa, Toni Hervás, Pere Llobera, Isabel Servera, Tamara Kuselman, Ainara Elgoibar,
Mireia C. Saladrigues, Miniature, Weareqq, Quim Packardi Enric Farrés, AccNeo-grup
i Julie Rivera. Artistes del programa internacional de beques d’intercanvi: Heaven Baek
(Seül) i Laura Balboa (Mèxic). Projectes residents a Hangar: Idensitat i Minipimer.tv.
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H

PROJECTES
RESIDENTS

angar acull projectes artístics i culturals en residència.
Els projectes residents durant el 2011 han estat:
- Hamaca, projecte resident a Hangar des de 2006.
- Minipimer.tv, projecte resident a Hangar des de 2009.
- Idensitat, projecte resident a Hangar des de 2010.
Els projectes residents, a canvi de l’estada a Hangar, ofereixen serveis
d’assessoria gratuïta en les seves especialitats als artistes que visiten
el centre: Hamaca en drets d’autor, Minipimer.tv en streaming i Idensitat en art a l’espai públic. Aquestes assessories solen tenir lloc dins del
marc dels Dijous Oberts.
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Valoracions 2011
· Valoració d’Hamaca
Ja fa 6 anys des de que Hangar ens va oferir la possibilitat de tenir la seu d’Hamaca en
les seves dependències com a projecte resident. Els hi estem molt agraïts perquè per al
projecte ha significat una molt valiosa oportunitat donat que ens ha permès posar-nos en
contacte amb tota una xarxa de professionals (tant els que conformen l’equip d’Hangar
com els agents que continuament visiten el centre), generant un ecosistema que nodreix
totes les capes que conformen la cadena de valor de la cultura (formació, creació, producció, distribució, difusió..). Aquest és un conjunt d’actius que enforteixen el sector
de l’audiovisual i que posen en valor les produccions que es realitzen en aquest context,
connectant-les a nivell internacional amb qualitat tècnica i contextual.

· Valoració de Minipimer.tv
El fet de ser un projecte resident en Hangar ens ha atorgat la possibilitat de tenir un
espai de reunió i treball (2 vegades per setmana), establir relacions amb altres projectes, col·lectius, grups de treball i persones, podent oferir també un espai obert per a la
col·laboració i per generar espais d’aprenentatge teòrics i pràctics. A més a més, aquest
any hem col·laborat amb algunes iniciatives paral·leles al projecte Minipimer.tv com
són les CapsuLabs, el Dorkbot, i el taller de telepresència, entre unes altres.

· Valoració d’Idensitat
Idensitat és un projecte resident a Hangar. A mitjans del 2010, les dues entitats van acordar que Idensitat podia utilitzar les instal·lacions d’Hangar de manera gratuïta, a canvi
d’afegir el logo d’Hangar a totes les seves publicacions impreses, i a fer descomptes
en les seves activitats als artistes residents al centre i a l’Associació d’Artistes Visuals.
A finals del 2011, Idensitat i Hangar han tornat a signar un conveni en el que aquestes
clàusules es mantenen, i en el que a més, Idensitat s’ha compromès a fer, gratuïtament,
sessions de consultoria sobre art a l’espai públic cada dijous de 10:00 a 14:00h.
L’experiència de ser projecte resident a Hangar durant els últims anys ha estat molt
positiva per a Idensitat. Al ser un projecte independent, li ha permès estar rodejat d’un
equip gran de professionals i tenir a l’abast les instal·lacions del centre, factors que li
han facilitat la seva tasca a molts nivells. A més, estar com a projecte resident a Hangar
ha aportat -i segueix aportant sens dubte- capital simbòlic al projecte, al ser un dels
centres de producció més importants de l’Estat.
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06.1. HAMACA
Hamaca va començar els seus serveis el març de 2007 per iniciativa de l’AAVC. La
denominació Hamaca respon al tipus de model de treball sota el qual funcionen les distribuïdores: una xarxa horitzontal unida per diversos punts. Hamaca és una entitat sense
ànim de lucre al servei dels autors/es i usuaris/es que té com a objectiu activar la difusió
de la videocreació a nivell internacional i generar un flux econòmic per a la producció dels
artistes, seguint així la línia d’activitat realitzada per l’AAVC al llarg de tots aquests anys.

06.1.1.Activitats dins de la línia d’arxiu
i suport als creadors
Manteniment i ordenació de l’arxiu físic i virtual
- Arxiu físic:
Durant el 2011 s’ha renovat equip informàtic i s’han realitzat noves còpies de seguretat
a nous discs durs d’alta capacitat; s’ha actualitzat i ampliat la base de dades que conté la
catalogació de totes les obres amb les seves corresponents dades tècniques (autor, data
de realització, format, idioma, etc). Hamaca ha ampliat l’arxiu amb més de 500 noves
obres videogràfiques.
- Arxiu virtual:
Durant el 2011 el servidor www.hamacaonline.net ha migrat a un nou servidor compartir amb Hangar i patrocinat per CDMon (www.cdmon.com ). Això ens ha permès reduïr
despeses de manteniment, comptar amb dos nous professionals in situ responsables del
manteniment del servidor i de la optimització de la web i millorar la velocitat de transferència i funcionament de la web.
A finals de 2011 el catàleg d’Hamaca compta amb 707 vídeos on-line de 156 artistes
diferents.

Ampliació del catàleg on-line d’Hamaca
Durant el 2011 Hamaca ha incorporat més de 150 noves obres al catàleg on-line. Les
vies d’entrada han estat:
- Noves obres d’artistes ja en catàleg.
- Obres incloses en els programes dels cicles Videoart a la Gran Pantalla dels cinemes Maldà.
- Obres incloses en el projecte Caras B del Videoarte Español, comissariat per Carlos
Trigueros i Nekane Aramburu.
- Obres seleccionades pel comitè d’experts Hamaca 2011 en la convocatòria oberta.
- Obres assenyalades pel comitè d’experts Hamaca 2011.
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06.1.2. Activitat dins de la línia de difusió i
promoció
Durant el 2011 Hamaca ha posat un gran èmfasi en les tasques de promoció i difusió
de l’arxiu, fet que ha repercutit molt positivament en les activitats com a distribuïdora:

Activitats de difusió i promoció a la plataforma www.hamacaonline.net i eines web 2.0
- Contextualització dels vídeos
Un grup de professionals contractat per Hamaca ha anat redactant textos dels artistes i
obres actualment incloses a Hamaca perquè els usuaris puguin consultar la informació
on-line. Totes les fitxes segueixen un patró on apareix tota la informació ordenada i inclouen conceptes unificats que vinculen els textos a través de la recerca per paraules clau.
- Programes mensuals on-line
El “programa del mes” apareix a la portada de la web www.hamacaonline.net i permet
que l’usuari s’endinsi en el catàleg de la mà d’un agent especialitzat que va variant cada
mes. A més, els continguts del programa del mes són traduïts a l’anglès per tal de tenir una
major projecció internacional i arxivats a l’apartat “Programes del Mes” del nostre bloc.
Aquests permeten elaborar packs tematitzats del catàleg d’Hamaca que poden ser distribuïts
en lloguer i venta a posteriori. Durant el 2011 Hamaca ha comptat amb els programes del
mes de Juan Canela, Maria Adell, Lorena Muñoz, Nacho Palomitas i Cloe Massotta.
-Bloc
El blog d’Hamaca permet integrar en temps real les noves publicacions a la portada de la web principal www.hamacaonline.net. Això permet que la home d’Hamaca
sigui una pàgina dinàmica on diàriament s’hi publiquen novetats entorn al sector de
l’audiovisual, cicles, projeccions i exhibicions que tenen lloc tan a la ciutat de Barcelona com a nivell nacional o internacional; inauguracions d’ exposicions que impliquen
a artistes d’Hamaca o d’altres vinculats al món del videoart i de l’audiovisual, debats,
activitats, tallers, festivals, etc. Durant el 2011 Hamaca ha realitzat fins a 51 publicacions en aquest sentit.
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- Canal Hamaca TV
El canal inclou vídeos promocionals dels festivals on assisteix Hamaca, tràilers realitzats per l’equip tècnic d’Hamaca dels nous vídeos que entren al catàleg, vídeos
promocionals d’activitats, compilats... durant el 2011 s’han publicat fins a 23 vídeos
em aquest canal.
- Facebook i Twitter
El nombre de seguidors i amics en aquestes dues eines 2.0 ha crescut exponencialment
durant el 2011, de manera que s’ha acabat l’any amb més de 5000 amics a facebook
i 950 seguidors a Twitter. Diàriament anunciem a tots dos canals novetats d’Hamaca,
els continguts del nostre bloc i del canal Hamaca TV, Festivals i activitats d’interès, les
activitats que organitzem, etc.
- Traduccions dels continguts a l’anglès
Hamaca és la única plataforma de difusió i distribució d’artistes catalans i espanyols
que funciona en un àmbit mundial. Per tal de poder tenir una major projecció internacional, és important que els continguts de la web estiguin traduïts a l’anglès.
Durant el 2011 s’ha continuat traduint els continguts a l’anglès (biografies, sinopsis i
programes del mes).
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Activitats de difusió i promoció externes
- Cicle Videoart a la Gran Pantalla als Cinemes Maldà
Al llarg del 2011 Hamaca ha encarregat a agents locals el comissariat d’un programa
de vídeos del catàleg, per tal de ser projectat als Cinemes Maldà de Barcelona. Els programes que s’han organitzat durant el 2011 han estat:
· 15 Juny 2011: Per un desmantellament sistemàtic de la qüestió identitària, per Manuel
Segade.
· 21 Juliol 2011: Fragments (videogràfics) d’un discurs amorós, per Blogs&Docs.
· 28 Septembre 2011: El viatge sense retorn (tanca els ulls i observa el que veus), per
Toni Serra.
· 26 Octubre 2011: De front: Humor i Sociologia, per Lluís Parés
· 1 Desembre 2011: This is the girl. Sobre decidir, si podem decidir, per Martí Manen.

- Participació i assistència a festivals i altres events
Durant el 2011 Hamaca ha participat a debats i assistit a diferents festivals tan nacionals com internacionals, per tal de donar a conèixer l’arxiu, el projecte en general i els
continguts del catàleg i artistes implicats:
· Gener - Febrer de 2011: International Film Festival de Rotterdam (IFFR): Hamaca va
presentar el vídeo Los Origenes del Marqueting, de León Siminiani, dins del programa
Genius Loci, i un programa de novetats del catàleg fins a 70 minuts dins del Press &
Industry Screening.
· Abril de 2011: Festival Zemos98, Hamaca va presentar el programa Les Mans In-
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visibles (Amb les Seves Elegants Corbates).
· Maig de 2011: International Film Festival Oberhausen: Hamaca va presentar un programa de vídeos del catàleg i va participar a la secció Children Have the Choice amb el
vídeo El Sabor a la Comida de Lata de Mercedes Gaspar.
· 20 de Maig: Hamaca va moderar la taula Compilations, Box Sets, Anthologies, Collections. Discussion on the Different Formats of Distribution dins del context del Festival Loop.
· 26 de Maig: Hamaca va participar a les jornades organitzades per la Fundació Rodríguez Era Vídeo al MNCARS.
· Juny 2011: Hamaca va participar al 39ª edició del Festival de Cinema de Huesca.

Activitats dins de la línia de la distribuïdora
Durant l’any 2011 Hamaca va realitzar un total de 77 gestions diferents en concepte de
lloguer i venda a biblioteques i mediateques, i ha facturat un 40% més en lloguers que
en 2010.
Les institucions amb les què hem treballat durant el 2011 han estat la Sala de Arte
Contemporaneo de Santa Cruz de Tenerife, La Panera de Lleida, CCCB, Xcèntric,
CA2M, Universitat de Pretoria a Sudàfrica, CAAC, Artium, La Virreina, Casa Encendida, CCEBA, Muestra de Cine de Mujeres de Zaragoza, Festival Espiello IX, Festival
Creteil, Royal College of Art (London), UPV, Festival REC, GIV Montreal, Mostra
de Cinema de Dones, IMAC, Festival Oberhausen, Festivcal Zemos 98, Tabacalera,
Festival Loop, ODA, Centre Cultural Montehermoso, MNCARS, Instituto Cervantes,
Universitat de Leeds, Universitat de Gèneve, Laboral, MACBA, Universitat de Valencia, AVAM, Alcine, Centro de Arte Contemporaneo de Quito, MUSAC, Mediateca la
Caixa, etc.
Aquestes han suposat un benefici pels artistes inclosos al catàleg d’Hamaca de 57673,6€
bruts en total.

Altres
Durant el 2011 Hamaca va dur a terme un projecte subvencionat per les convocatòries
d’ajudes permanents (CAP) de l’AECID que ha consistit en proporcionar la coordinació i assessorament necessaris per fomentar el desenvolupament d’un arxiu audiovisual a Quito (Ecuador) orientat a la preservació i difusió del patrimoni cultural i artístic.
L’objectiu d’aquest projecte resideix en l’elaboració, a través de la transferència de la
nostra experiència adquirida en el desenvolupament d’arxius, d’un protocol que faciliti
la creació i preservació d’arxius audiovisuals a llatinoamèrica.
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06.2. MINIPIMER.TV
Minipimer.tv és un laboratori experimental de vídeo per Internet en temps real realitzat
amb programari lliure s’investiguen les possibilitats creatives dels mitjans digitals. La
seva base d’operacions es troba en el Centre de Producció d’Arts Visuals Hangar (Barcelona), on Minipimer.tv és projecte resident, grup de treball obert i disposa d’un espai
i de la tecnologia necessària per experimentar.
Minipimer.tv treballa des de l’any 2008 realitzant projectes artístics, cobrint esdeveniments, realitzant emissions experimentals, donant tallers i des del 2010 en dues noves
línies de treball: el Grup d’estudi en performativitat audiovisual i el Grup de desenvolupament d’eines lliures.

· Sessió grup d’estudi Tecnologies Colectives I
20 gener 2011
Textos llegits:
- Pierre Levy, Intel·ligència Col·lectiva: per una antropologia del ciberespai: introducció Què és la intel·ligència col·lectiva? p.19 – p.22
- Wu Ming, http://www.wumingfoundation.com , un text (que són 3) sobre narració
col·lectiva i cultura popular (2006) que inclou:
1) Com “El castañazo” va inspirar una revolució cultural. Entrevista amb Wu Ming del
professor Henry Jeckins (MIT, Boston)
2) A propòsit de cultura popular – Una nota de Wu Ming 1
3) Narració col·lectiva i transmèdia. Piloteig de pregunta - resposta entre Blepiro i Wu
Ming 2.
-Juan Martín Prada, La Creativitat de la Multitud connectada i el Sentit de l’Art en el
Context de la Web 2.0 (publicat a Estudis Visuals )

· Sessió grup d’estudi Tecnologies Col·lectives II
27 gener 2011
Textos llegits:
- Pierre Levy, Intel·ligència Col·lectiva: per una Antropologia del Ciberespai. Capítol:
“Del molar al molecular. Tecnologia de la intel·ligència col·lectiva” p. 31-39.
- Toni Negri, Towards an Ontological Definition of the Multitude (en anglès). Text
publicat originalment l’any 2002 per la revista Multitude nº9.
- Simon Penny, Experiència i abstracció: les arts i la lògica de la màquina.
Aquests dos últims textos poden descarregar-se del nostre banc de coneixement.
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· 1º cicle de tallers oberts, gratuïts i lliures: Minipimer. TV Quadrivium: El Manual del Buen Minipimer
3 febrer - 7 abril2011
Sessions del taller:
Dijous 03 de febrer 2011 – streaming senzill ontext (exemples, història i genealogia del streaming), per què streamear?, streaming
amb programari lliure, giss.tv, com crear un mountpoint, tss (configuració)
Dijous 24 de febrer 2011 – set-up mixer video ntroducció sobre VJ, video en temps real, live cinema etc., part tècnica (cablejat, càmares, edirol i canopus), part pràctica: muntatge del set-up, part experimental: pràctiques d’alliberament audiovisual en real estafi amb multicàmara
Dijous 17 de març 2011 – apartat web –
tp, wordpress, html, wiki, mediabase, com incrustar un streaming en wordpress, etc.
Dijous 7 d’abril 2011 – set-up àudio bàsic adena d’àudio Input - output, tipus de cablejat i connexions, barreja i ecualización,
microfonia, trucs bàsics, stream àudio amb Pure Data.

· Sessió grup d’estudi Tecnologies Col·lectives III
10 febrer 2011
Textos llegits:
- TIQQUN, Com fer, (no sabem l’any exacte), per més informació de Tiqqun: http://
es.wikipedia.org/wiki/tiqqun

Jacques Derrida, El Monolingüisme de l’Altre o la Pròtesi d’Origen, traducció d’Horaci
Pons, Buenos Aires, Mannatial, 1997.

· Sessió grup de desenvolupament d’eines Tecnologies Col·lectives I
17 febrer 2011
Aconsellem la visió del documental The Century of the Self i de venir amb anotacions,
esbossos i idees sobre la propera producció.

· Streaming d’últim minut: elpueblodechina_petit.live.performance
17 febrer 2011
Video live streaming, minipimer.tv: http://stream.hangar.org:8000/minipimer.ogg
Audio live streaming, metaminaFNR: http://movimientosinsatelite.dyndns.tv:8000/metaminaFNR.ogg
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· Publicació de tutorial i patch per streaming d’àudio.
8 març 2011
Com fer un streaming d’àudio amb Puredata (i qualsevol sistema operatiu).

· Sessió grup d’estudi Tecnologies Col·lectives IV
24 març 2011
Textos llegits:
- Deleuze i Guattari, Rizoma (introducció de Mil Altiplans).
- Joan Soler-Adillon, Emergència i interactivitat: A-Life Art com a paradigma per a la
creació d’experiències de comunicació interactiva.

· Emissió Dorkbot Barcelona a Hangar
14 abril 2011
Dorkbot és una trobada d’artistes, enginyers i en general, persones interessades en l’
art electrònic en el sentit més ampli del terme: gent que fa coses rares amb electricitat.

· Taller de construcció col·lectiva de la màquina del possible
impossible
3 maig 2011
El taller va estar orientat a la construcció d’una màquina lingüística, basada en una barreja
d’arduinos, processing, artesania i gramàtica.

· Minipimer.tv a Livoli, Linz, Àustria
12 - 15 maig 2011
- Un taller per a la construcció de la màquina del possible impossible (electrònica, desenvolupament d’interfícies, intro a la programació de processing, Arduino).
- El desenvolupament d’una instal·lació a l’exposició de l’Acadèmia d’Art.
- Una conferència sobre el treball del col·lectiu.
- Una performance audiovisual.
http://liwoli.at/

· 30 maig 2011
- Publicació del banc de coneixement en expansió: BANC DE CONEIXEMENT (TEXTOS).
- Publicació de banc de recursos tècnics: RECURSOS TÈCNICS: Puredata,Arduino,streaming…
- Publicació de recursos tècnics: RECURSOS TEÒRICS I DE PENSAMENT.
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· Convocatòria esperpèntica per a la construcció col·lectiva
d’un Relat CyberPunk ZonaAbierta
18 juny 2011
Com a part del procés que s’ha desencadenat davant l’anàlisi del temi tecnologies col·lectives, i com a reacció determinada, Minipimer,tv va elaborar un projecte
d’escriptura col·laborativa. Es tracta d’una història de ciència ficció, distópica, utòpica
i entròpica. Basada en un temps imprecís, la narració planteja una reflexió entorn del
context actual, les relacions amb la tecnologia, el control, les dades, organització grupal,
futurologia, conspiració, vies alternatives de pensar la realitat, monstres i espantalls.
El resultat es planteja com un relat rizomàtic d’extensió indefinida, meta-ficcional,
on es conjuguen elements creatius i paranoies col·lectives, fugides imaginatives
interestel·lars, tesines acadèmiques i bytes.

· Ecosex Barcelona
29 de juny: Ecosex Silver Wedding to the Rocks. Pati de les Dones, CCCB.
30 de juny: Surpas Funeral Party. Espai Jove la Fontana.

· Jam session a Hangar Collective Stupidity
14 juliol 2011
Com a part del procés que s’ha desencadenat davant l’anàlisi del tema de les tecnologies col·lectives , aquesta jam session convida a compartir les divagacions de tothom
en un acte de celebració de la creació, intel·ligència, estupidesa i producció col·lectiva.
urant la performance es va intentar desxifrar el codi del col·lectiu a través d’una barreja de performance audiovisuals (Input Decorders a càrrec de Minipimer.tv), pulsacions i llums (Prémer de Barbara Gonzalez), música i sorolls, special guests en rols
anònims, convidats i convidades excel·lents, entrevistes entrellaçades, un taller de brodat col·lectiu i còctels regeneradors amb Minipimer.tv.

· Emissió de la Mostra Marrana
15-17 juliol 2011
http://muestramarrana.org

· Activitats de vacances
Agost 2011
Vídeo de la mítica performance Public Cervix Announcement d’Annie Sprinkle a la
Mostra Marrana 4 que va tenir lloc a Hangar al juliol.
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Laura Malinverni com a emissària espacial a Perú, va fer una conferència sobre el
col·lectiu, live streaming, producció i tecnologies col·lectives a Escuelab.

· Acció telecompartida entre Hangar i Laboral
25 setembre 2011
El diumenge 25 de setembre Minipimer.tv va fer una acció telecompartida amb la Laboral de Gijón. Allí estaven les amigues d’Intact , Casicasiotone i les participants del
taller Accions telecompartides. Connexió i Cognició amb les que Minipimer.tv va realitzar un experiment a través de l’aplicació Scenic, que va permetre una connexió punt
a punt a través de fibra òptica amb una qualitat potent. L’experiment va tenir com a
tema els mites fundacionals, així que davant l’encàrrec Minipimer.tv utilitza llet, ous,
performatividad clàssica (cos en escena), jesús, lilith, i molts altres i per descomptat la
minipimer.

· Streaming de les Capsulabs
13 octubre - 22 desembre 2011
Les CapsuLabs són sessions intensives on es convida a algú a fer una explicació
d’alguna aplicació o tema pràctic per al treball creatiu a través de les tecnologies.

· Nou eix temàtic: Telepresencia, comunicació interespècies i
internet de les coses
24 - 25 octubre 2011
Textos:
G. Mantovani, Real’ Presence: How Different Ontologies Generate Different Criteria
for Presence, Telepresence, and Virtual Presence” , 1999
Marvin Misnky, Telepresence, 1980
Langdon Winner, Els Mites Ciberlibertarios i els seus Prospectes per a la Comunitat,
2000

· Taller de Telepresencia Hangar - Laboral en col·laboració
amb Intact, Marcel·lí Antúnez i Jorge Luis Marzo.
Minipimer.tv va participar-hi conduint diversos mòduls del taller. Per a més informació
veure l’apartat Recerca d’aquesta memòria.
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06.3. IDENSITAT
Idensitat és un projecte artístic que investiga formes d’incidir a l’espai públic a través
de propostes creatives relacionades al lloc i al territori des d’una dimensió física i social. S’estableix com a espai de producció i investigació en xarxa que, des de l’art,
experimenta noves formes d’implicació i interacció en el context social.
El conjunt d’activitats que Idensitat promou es planteja actualment en tres vies:
- ID * A Projectes de creació basats en un àmbit temàtic i que es concreten en un lloc
específic, atenent a la seva dimensió física, social i temporal. [TEMA] +[LLOC +PRODUCCIÓ]
- ID * B Projectes de creació centrats en un barri, integrant processos educatius i mecanismes de visibilitat en l’espai públic. [LLOC] + [SEMINARI + TALLER + PRODUCCIÓ + DISPOSITIU ITINERANT]
- ID * C Projectes de creació impulsats en cooperació, col·laboració i/o coproducció
amb altres espais de producció de pràctiques artístiques. [COPRODUCCIÓ] + [LLOC
+ RESIDÈNCIA + PRODUCCIÓ + ACCIÓ EDUCATIVA]
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ID*A
iD SPORT
El Consejo Superior de Deportes [CSD] en col·laboració amb IDENSITAT [iD Sport]
va obrir el 2010 una convocatòria per a projectes de caràcter interdisciplinari promovent la relació de l’esport amb l’àmbit social, cultural i creatiu. L’objectiu de la convocatòria és detectar projectes existents, generar un arxiu de pràctiques i difondre i donar
suport a la creació de noves experiències transversals que sorgeixin de la relació entre
les pràctiques esportives i les pràctiques artístiques. La convocatòria es va obrir a dues
modalitats diferents: d’una banda, el Banc de Projectes, orientat a projectes existents,
i per altre el Laboratori de Projectes, que persegueix la producció de nous projectes
experimentals. Els projectes seleccionats al Banc de Projectes es van incloure a l’arxiu
iD SPORT i el CSD, i s’han recopilat en una web. Aquells escollits a la modalitat de
Laboratori s’han produït al llarg del 2011.
Al setembre de 2011 es va obrir la segona convocatòria per a projectes d’esport, art i
inclusió social. Dels 103 projectes enviats s’han escollit un total de 8 projectes (4 a la
modalitat de Laboratori i 3 a la de Banc). La realització d’aquests es durà a terme durant
l’any 2012.

Ceci n’Est Pas une Voiture
Al setembre de 2011 Idensitat, en col·laboració amb Can Xalant i ACVic Centre d’Arts
Contemporànies, va organitzar el taller Espais, Trànsits i Dispositius Mòbils, impartit del 10 al 14 octubre de 2011 pel col·lectiu berlinès Raumlabor (Andrea Hofmann,
Axel Timm, Benjamin Foerster-Baldenius, Francesco Apuzzo , Jan Liesegang, Markus
Bader i Matthias Rick). El taller es planteja com un exercici de documentació i reflexió
sobre la construcció d’artefactes mòbils en qualitat d’elements per a una concepció
expandida del Museu o, en el seu lloc, com una alternativa al mateix.
Espais, Trànsits i Dispositius Mòbils s’inscriví en el marc de Ceci n’Est Pas Une
Voiture, un projecte comissariat per Martí Peran. L’activitat va comptar també amb
la col·laboració del Cercle Artístic Sant Lluc, l’Ajuntament de Barcelona. Institut de
Cultura i el CONCA.

ID*B
iD Barri
iD Barri, un projecte d’Idensitat que actua com a observatori del territori i com a laboratori pel desenvolupament de processos creatius que es connecten amb determinats realitats socials inscrites en llocs que formen part de les concentracions urbanes contem-
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porànies. El projecte persegueix estimular la creació col·lectiva i l’intercanvi cultural
com a formes de desenvolupament i transformació del territori.
iD Barri ha estat realitzat anteriorment a llocs com Calaf, Barcelona, La Marina de
Zona Franca i Bom Retiro de São Paulo. Ara mateix, el projecte està desenvolupant al
barri de Gorg, La Salut i al Polígon Sud de Badalona, sota el títol de iD Barri BDN Import Export. Dins el marc del projecte s’està duent a terme una investigació etnogràfica,
portada a terme per Francesc Magrinyà (UPC) i Gaspar Maza (URV), i es va organitzar
al novembre de 2011 un taller amb els col.lectius Straddle3 i Todo Por La Praxis. El
resultat del taller va ser el projecte CODI7, el qual està actualment en procés de desenvolupament (http://codi7-badalona.blogspot.com/)
Durant el 2012 es preveu organitzar unes jornades on es mostrin els resultats tant de la
investigació com de les diferents activitats realitzades al voltant del projecte.

iD Barri BDN Import Export

ID*C
Records d’Avinyó
Records d’Avinyó és una experiència d’art i vida quotidiana de l’artista Nicolás Dumit
Estévez, realitzat a Avinyó i impulsat en col·laboració entre Idensitat i Cal Gras.
Durant la primavera del 2011 Nicolás Dumit Estévez va passar tres mesos intercanviant impressions, experiències i històries personals sobre el Bronx amb els/les residents
de La Casa de Felicidad. Com a part d’aquest procés, els/les integrants d’aquesta comunitat van treballar desenvolupant accions d’art i vida diària o emfatitzant aspectes

178

Projectes residents

importants de les seves vides al comtat de la ciutat de Nova York amb, probablement,
la personalitat més definida: el Bronx.
Tres mesos més tard, Nicolás proposà expandir la conversa sobre Envellint en el Sud
del Bronx, convidant a un grup de jubilats/des d’Avinyó, un poble prop de Barcelona,
a participar en una sèrie d’intercanvis efímers on es planteja una reflexió sobre el tòpic
de la maduresa amb relació a la memòria, els records i la identitat. Els intercanvis entre
el Nicolás i els participants van quedar documentats en fotografies preses pels residents
del poble. Les imatges del poble, generades pels propis habitants seran reproduïdes en
postals, que passaran a ser un arxiu de la trobada entre Nicolás i els residents d’Avinyó,
i s’oferiran a futurs visitants d’Avinyó i serviran com a correspondència entre els participants d’Avinyó i els del Bronx.
Més informació sobre el projecte: http://nicolasdumitestevez.blogspot.com

Records d’Avinyo de Dumit Estévez

TC+I
Idensitat, en col·laboració amb CentroCentro, Palau Cibeles i dins el marc de
l’exposició Post-it City. Ciutats ocasionals va organitzar el taller Tècniques de Construcció i Pràctiques Col·laboratives (TC+I) impartit pel col·lectiu Todo por la Praxis.
Amb la participació de Fadhila Mammar, Gaspar Maza, Ramon Parramon, Martí Peran,
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Antimuseo, Pedagogies Invisibles i la col·laboració de l’Associació de veïns de Avecla
i l’Associació de veïns La Corrala.
El taller va consistir en connectar diferents agents actius al territori. Aquesta connexió
es formalitzà finalment en una intervenció específica a l’espai, amb la voluntat de que
aquesta prengués una perspectiva d’actuació a llarg termini. El taller s’ha plantejat de
manera col·lectiva per facilitar interferències necessàries que qüestionen i impulsen el
treball comú. Es van realitzar dos tallers complementaris i interrelacionats, un d’ells
fonamentat en tècniques de construcció i pràctiques col·laboratives, i un segon taller
artístic-pedagògic.
Ambdós tallers es van treballar a partir de cinc casos d’estudi:
/ Esport informal
/ Comerç i venda ambulant
/ Esdeveniments i festes populars
/ Solars
/ Trobades i assemblees de barri 15M

Equip:
Ramon Parramon (Direcció)
Núria Parés (Disseny d’Exposicions)
Cristina Garrido i Maral Mikirditzian (Coordinació)
Quim Moya i Eva Quintana (Secretaris)
Natalia Parache (Arxiu i Comunicació)
Més informació:
www.idensitat.net
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BEQUES

A

ctualment Hangar compta amb tres tipologies d’activitats
relacionades amb beques: el programa d’intercanvis i
residències internacionals, les beques institucionals per a
artistes estrangers i la participació en activitats d’artistes
becats fora d’Hangar.

07.1. PROGRAMA D’INTERCANVI I RESIDÈNCIES INTERNACIONALS
Amb el programa d’intercanvis i residències internacionals, Hangar estableix línies de
col·laboració amb centres de tot el món, tant per a intercanvis residencials com per obrir
i participar en projectes comuns de recerca i experimentació creativa. El programa té
com a objectiu propiciar la mobilitat dels creadors per tal que puguin desenvolupar els
seus treballs de recerca, creació i producció en centres especialitzats. El contacte i la
interacció amb un context nou afavoreix el procés de treball de l’artista.
El programa d’intercanvis i residències internacionals d’Hangar va dirigit a artistes de
nacionalitat espanyola i artistes estrangers que visquin a l’estat espanyol que vulguin
viatjar a centres d’altres països.
La Comissió de Programes d’Hangar s’encarrega del procés de pre-selecció de les
sol·licituds. La selecció final la fa el jurat del centre col·laborador que acollirà l’artista
guanyador de la beca. Al seu torn, en el cas dels intercanvis, el jurat d’Hangar realitza
la selecció final de l’artista becat procedent dels centres col·laboradors.
El programa d’intercanvi i residències internacionals d’Hangar compta amb el suport
especial de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional – AECID.
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L’any 2011 el programa comptà amb un total de 6 beques internacionals de les quals 3 eren
d’intercanvi per a artistes en els dos sentits, com ara el SAS Geumcheon de Seül, TWS
de Tòquio i ADM de Mèxic DF, i 3 de residència per a un artista espanyol a l’estranger
en els centres de Cittadellarte de Biella, SMART d’Amsterdam i Core LAB de Pequín.
Perfil d’artistes que es van presentar a les beques
Artistes i creadors que acostumen a presentar-se a convocatòries i concursos per obtenir recursos i poder portar
a terme els seus projecte havent assolit un cert nivell de professionalització en la categoria de l’art emergent.
Quins canvis van haver-hi en el programa
L’any 2011 van haver-hi un total de 6 programes de beques internacionals, dues menys
que l’any 2010, degut a la retallada en el finançament del pressupost de l’AECID que
pel 2010 va ser de 50.000€ i pel 2011 de 30.000€.
Es van cancel·lar els programes amb els centres següents:
a) Centre CIA de Buenos Aires, al no poder ser d’intercanvi, és a dir en els dos sentits.
b) CIC del Caire, per falta de patrocini per part seva.
c) GlogauAir de Berlin, perquè es va decidir prioritzar els intercanvis amb països fora
de l’àmbit europeu, als quals es sempre més difícil que els artistes tinguin accés.
d) Casa das Caldeiras de Sao Paulo, per manca de patrocini per part serva.
Es van iniciar col·laboracions amb ADM de Mèxic i amb CoreLabs de Pequin, ambdós
són centres de creació audiovisual, interactiva i multimèdia.
El programa de beques internacionals s’estructura en a partir del criteri de varietat de
centres per a poder acollir a artistes i creadors de diferents perfils professionals.
Nombre de sol·licituds rebudes
El nombre de sol·licituds va ser superior en el 2010 comptant que hi havien 2 beques
més, però proporcionalment el total es similar d’un any a l’altre. S’ha de destacar una
reducció del nombre de sol·licituds per ubicació geogràfica en quan a Corea i Japó per
un augment en les d’Itàlia i Països Baixos. Així com a l’any 2010 la beca estrella va ser
la de Tokyo Wonder Site de Tokyo en nombre de sol·licituds, aquest any 2011 ha estat
la d’Smart Project d’Amsterdam. Segurament l’explicació d’aquest canvi és l’accident
nuclear a Fukushima, Japó. La beca amb menys sol·licituds ha estat CoreLabs de Beijing, dirigida a creadors amb un perfil professional molt concret sobre art i noves tecnologies, que ha fet que l’accés quedés restringit a aquesta disciplina.
Conclusions
Les valoracions dels artistes guanyadors d’una beca són molt positives i profitoses, pel
que comporta el canvi de context cultural i geogràfic, el tenir un temps i uns recursos

Beques

Indicadors 2011
Artistes becats:
Total: 10
- D’Hangar a fora: 6
- De fora a Hangar: 4
Tipologia beca:
- Intercanvi: 3
- Un sentit: 3
- Institucional: 1
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concrets per desenvolupar aquell projecte que per manca de mitjans no es poden realitzar i comptar amb el suport tècnic i logístic per part del centre acollidor, fa que tot
plegat resulti una experiència molt enriquidora professionalment.

07.1.1. Tokyo Wonder Site, Tòquio, Japó
D’Hangar a l’estranger: Pablo de Soto
D’un total de 90 sol·licituds, la Comissió de Programes d’Hangar pre-seleccionà als artistes
següents: Ariadna Parreu, Axel Koschier, Blaise Perrin, Samuel Labadie, Mariona Moncunill, Pablo de Soto, Pau Faus, Ricardo Iglesias i Vicente Luis Vázquez. La selecció final per part del jurat de
Tokyo Wonder Site (TWS) va recaure en l’artista Pablo de Soto, que va realitzar la seva residència
del 15 de novembre de 2011 fins al 15 de febrer de 2012.
Statement i projecte de l’artista: La meva motivació per a la residència al TWS té com a
principal interès establir contacte físic i psicològic amb la realitat humana i geogràfica del Japó, en
aquests temps difícils després del terratrèmol i els accidents nuclears del març. El meu interès personal en l’energia nuclear començà després de l’accident de Txernòbil i la dificultat de comprendre
la radioactivitat com un nen, i s’intensificà pel descobriment de dues plantes nuclears abandonades
a Espanya després de la moratòria dels anys 80. Durant la meva estada a Tòquio, portaré a terme
una investigació de camp consistent en viatges i entrevistes amb artistes locals, ambientalistes, escriptors. El resultat d’aquesta recerca es materialitzarà en un diari i una exposició titulada Les Plantes d’Energia Nuclear, on es presentarà al públic un arxiu multimèdia sobre la regeneració de les
centrals nuclears durant una dècada.

Planta Nuclear Abandonada, Valdecaballeros, Siberia Extremeña, 2007.
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De l’estranger a Hangar: Yuko Mohri
La Comissió de Programes d’Hangar va seleccionar l’artista japonesa Yuko Mohri per
realitzar una residència de 3 mesos, del 19 de novembre al 17 de febrer de 2012, a un
taller d’Hangar.
Statement i projecte de l’artista: El treball de Yuko Mohri està centrat i es desenvolupa a la ciutat de Tòquio i la seva àrea metropolitana. Durant la seva residència a
Hangar elaborarà una metodologia de recerca per trobar les diferències i les similituds
entre Barcelona i Tòquio des d’una vessant artística, cultural i social, el projecte final en
serà una instal·lació que finalitzarà el 2012. Basat en la investigació i en la comprensió
dels objectes de la vida quotidiana de Barcelona, utilitzarà com a instal·lació el terme
malentès de la cultura asiàtica. Hi ha moltes diferències entre Europa i la cultura d’Àsia.
L’artista farà un recull de materials d’ús quotidià, per comprendre-ho més encara en
profunditat.
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07.1.2. SAS Geumcheon, Seül, Corea
D’Hangar a l’estranger: Vicente Luis Vázquez
D’un total de 76 sol·licituds, la Comissió de Programes d’Hangar va pre-seleccionar als artistes
següents: Alba Mayol, Avelino Sala, Guillermo Pfaff, Jaime de la Jara, José Begega, Mariona Moncunill, Verónica Lorenzo i Vicente Luis Vázquez. La selecció final per part del jurat de SAS va recaure
en l’artista Vicente Luis Vázquez, que va realitzar la seva residència de setembre a novembre de 2011.
Statement i projecte de l’artista: Conjuntament amb Usue Arrieta (Arrasate, Guipúscoa,
1979), formo part d’una unitat de treball anomenada WeareQQ. Junts hem desenvolupat un
cos multidisciplinar de treball basat en exercicis de redefinició dels espais socials que determinen els aspectes polítics, ideològics i econòmics dels contextos de la vida diària que
generalment es prenen com quelcom donat. El que fem és una forma d’establir - a través de
vídeo, instal·lació i intervencions en l’espai públic- noves possibilitats per a les relacions entre
les persones i els seus contextos. La raó principal que m’ha portat sol·licitar la beca és la
investigació sobre la pràctica del Keirin, és una pràctica de ciclisme que es va originar al Japó
el 1948 i es va desenvolupar a la segona meitat del segle 20 sobretot al Japó, Corea i els països
pertanyents al bloc ex-comunista, majoritàriament a través de la competència amateur fins a la
seva recent inclusió com a disciplina esportiva oficial en l’any 2000 els Jocs Olímpics. Aquest
projecte s’emmarca dins d’una àrea més àmplia de la investigació que he vingut realitzant
juntament amb Usue Arrieta. En l’últim any hem estat investigant la construcció de comunitats
de significats a través de la pràctica esportiva i/o de suport, que ens interessa pel seu potencial
com a espais subliminals per a la construcció i la representació de les identitats col·lectives i
les subjectivitats individuals.

Bajada en Goitibehera, Navarra Championship 2010.
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De l’estranger a Hangar: Haeven Baek
La Comissió de Programes d’Hangar seleccionà a Heaven Baek per realitzar residència
de 3 mesos, del 12 de setembre al 17 de desembre de 2011, a un taller d’Hangar.
Statement i projecte de l’artista: El treball de Heaven Baek es basa en les les opinions
polítiques dels col·lectius i grups socials que conformen la societat. El seu interès rau en
la propaganda, la situació política i com la gent s’agrupa per formar els partits polítics.
Són aquests grups de persones juntament amb els seus territoris on Heaven centra la
seva pràctica artística. Observa a aquests grups com treballen, es reuneixen, actuen, o
discuteixen de forma col·lectiva però marcant uns límits de forma individual. Com a
resultat de la seva residència a Hangar l’artista participà a l’exposició Citystories and
Global Cities del 14 de desembre de 2011 al 30 abril de 2012 organitzada per Casa
Asia. Aquesta exposició reuneix obres concebudes per artistes, escriptors, cineastes i
periodistes amb un discurs sobre la ciutat multicultural i de diàspora, les difícils condicions de vida dels seus habitants i la ràpida transformació experimentada a les dues
darreres dècades a causa de l’accelarat creixement econòmic i demogràfic.

L’agència, 2010
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07.1.3. Smart Project, Amsterdam, Holanda
D’Hangar a l’estranger: Álvaro Urbano
D’un total de 126 sol·licituds, la Comissió de Programes d’Hangar va preseleccionar als
artistes següents: Álvaro Urbano, David F. Mutiloa, Isa Andreu, Joan Morey, Pau Faus,
Raquel Friera i Santiago Taccetti. La selecció final per part del jurat de SMART va recaure
en l’artista Álvaro Urbano que va realitzar la seva residència de juliol a setembre de 2011.
Statement i projecte de l’artista: Treballo mitjançant l’aprofitament dels elements
existents dins d’un espai i ajusto la meva posició en conseqüència. A través d’un procés
marcat per unes línees mestres, i l’ús d’estratègies conceptuals i narratives que plantegen dilemes per a l’espectador, cada un d’aquests elements pot arribar a estar carregat
de significat i pot generar un diàleg espaial. Considero que la ciutat i els seus elements
són eines dins de la meva pràctica, permetent un procés de descobriment i redescobriment de la manera com caminem i com naveguem. Com a tal, veig l’espai tant com a
material de treball que com a matèria de restricció. Amb l’espai com el meu material de
treball, la societat es converteix en un ingredient essencial.

Monstruo debajo la cama, sense data
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07.1.4. ADM, Mèxic DF
D’Hangar a l’estranger: Axel Koschier
D’un total de 100 sol·licituds, la Comissió de Programes d’Hangar pre-seleccionà als artistes següents: Alba Mayol, Axel Koschier, Natalia Marín, David F. Mutiloa, Esther Planas,
Fermín Jiménez, Karlos Martínez, Lúa Coderch, M. Angeles Alcántara i Santiago Taccetti.
La selecció final per part del jurat d’ADM va recaure en l’artista Axel Koschier, que va
realitzar la seva residència del 15 de setiembre fins al 15 de desembre de 2011.
Statement i projecte de l’artista: El meu treball es relaciona i depèn de l’emplaçament
i del seu context. Unes vegades tracto d’exposar una opinió molt contrastada, altres omplir
els espais entre les estructures existents. En cada entorn actúo emprant un set d’eines específiques per produir una obra que qüestioni certs aspectes, no puc reduir els mitjans implicats a
un de sol, el que més m’interessi, haig d’utilitzar aquell que és el més adequat.
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De l’estranger a Hangar: Laura Balboa
La Comissió de Programes d’Hangar seleccionà a l’artista mexicana Laura Balboa per realitzar
una residència de 3 mesos, del 12 de setembre al 17 de desembre de 2011, a un taller d’Hangar.
Statement i projecte de l’artista: Laura Balboa viu i treballa a la Ciutat de Mèxic, té
estudis d’arts visuals a l’Escola de Pintura, escultura i gravat La Esmeralda i de disseny
gràfic a la Facultat d’Estudis Superiors Acatlán de la UNAM. Laura és una artista multidisciplinar que creua constantment les fronteres entre diferents llenguatges artístics.
El seu treball inclou: sampleig, apropiació, imatge en moviment, live cinema, dibuix,
objecte, escultura, art sonor, instal·lació, lloc específic, llenguatge escrit, semàntica
de programació, poesia, assaig, anàlisi de pràctiques tecnològico-artístiques, net-art,
Internet, virtual reality, errors, experimentació, caos, DIY-DIT, life hacking i fluxos
d’informació oberta. Ha treballat i col·laborat amb el Centre Multimèdia del Centre
Nacional de les Arts (2007-2010), ha estat becària del Programa del FONCA Joves Creadors (2008-2009) i ha exhibit el seu treball a San Francisco, Quebec, Mèxic, Espanya
i recentment a la Galeria Calit2 de la Universitat de San Diego, Califòrnia. Actualment
col·labora en un projecte d’arts visuals per a malalts psiquiàtrics amb el suport de Programes Públics de la Fundació-Col·lecció Jumex.

Videoprojecció (HDV) 18´ en loop, sense data
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07.1.5. Fondazione Pistoletto, Biella, Itàlia
D’Hangar a l’estranger: Angel Massip
D’un total de 62 sol · licituds, la Comissió de Programes d’Hangar va pre-seleccionar als
artistes següents: Angel Masip, Daniel Silva, Guillermo Pfaff, Mercedes Pi i Santiago Taccetti.
La selecció final per part del jurat de la Fondazione Pistoletto va recaure en l’artista
Angel Masip, que va realitzar la seva residència del 15 de juny al 15 d’octubre de 2011.
Statement i projecte de l’artista: En principi, les meves obres es desenvolupen dins
de la idea anti-paisatge, centrant-se el meu punt de vista sobre els ambients que no solen
ser concebuts com la idea clàssica del paisatge. El buit urbà, llocs transicionals, espais
desaprofitats que envolten a la ciutat donant-li forma i re-definint a les persones. El
paisatge es va convertir en un desig d’aprofundir en l’aspecte conceptual, així com en
la capacitat de teoritzar sobre les sessions, el territori i l’organització de grans centres
urbans. El paisatge, en aquest context té un caràcter propi per si mateix, determinat
pels canvis ràpids que modifiquen i transformen l’entorn, esdevé un conflicte per la
necessitat de coexistir amb els altres. Aquest punt de fricció de la materialització del
que és estrany i del que es genera davant seu mateix per sobre de la impossibilitat de
trobar-la, localitzar-la, i discernir té com a resultat la identitat. D’aquesta manera, els
documents visuals es generen en els llocs en desús, aquests són aparentment oblidats,
però els records del passat estan encara en l’actualitat, un lloc exterior, fora del circuit
de les estructures productives.

A New Order #2, serigrafia sobre cartolina negra, 120 x 190 cm, 2010

07.1.6. CoreLabs, Pequín, Xina
D’Hangar a l’estranger: Diego Paonesa
D’un total de 21 sol·licituds, la Comissió de Programes d’Hangar pre-seleccionà als artistes
següents: Angel Masip, Daniel Silva, Guillermo Pfaff, Mercedes Pi, Santiago Taccetti. La selecció

192

final per part del jurat de la Fondazione Pistoletto va recaure en l’artista Angel Masip, que va realitzar la seva residència del 15 de juny al 15 d’octubre de 2011.
Statement i projecte de l’artista: Dins d’un context caracteritzat per l’ocupació d’eines i el procediment comprès com a pas a pas, allò tècnic es manifesta formalment com a pràctica i com a tema de
l’obra. La formació adquirida durant l’escola industrial es troba present com a aplicació i eix conceptual; combinant diferents llenguatges, com el vídeo, la instal · lació o el dibuix, tot desenvolupant un
treball que fa referència als límits i a les relacions existents entre producció artística i producció tècnica.
El projecte que proposo realitzar durant la residència CoreLabs de Beijing, és la construcció d’un
instrument musical, un seqüenciador programat amb Arduino. _sweet_loop continua amb la investigació que estic duent a terme a Pantone 802 [projecte de ferran ElOtro Studio per Espai Cultural de Caja
Madrid]. La meva col·laboració en el projecte consisteix en realitzar una “traducció” de quatre peces
sonores en intermitència de llums. La programació es basa en un patró de 16 passos, als quals se’ls
assigna un número del 0 al 31, on cada valor porta implícit una ordre (on-off) de forma simultània per
a les 5 llums, mitjançant una equivalència de nombre binari._sweet_loop està pensat com vuit peces
de ceràmica (que segons grandària i forma conformaran les notes d’una octava), que seran colpejades
per electroimants (fent de martells), connectats a la placa controladora. Les peces ceràmiques podran
ser executades individualment o simultàniament en totes les seves combinacions possibles. De manera
que la melodia i harmonia s’alternin segons les línies programades. A través de variacions de velocitat
es podrà obtenir diferents climes al llarg de la peça sonora. A diferència amb Pantone 802, la proposta
contempla estendre de 5 a 8 canals, de manera que els números per a cada pas aniran de 0 a 128 i cada
un d’aquests valors contindrà una ordre per a 8 terminals simultàniament.

Fuente Automata Accionable, tècnica mixta, mides variables
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07.2. BEQUES INSTITUCIONALS PER A
ARTISTES ESTRANGERS
Hangar col·labora amb institucions culturals a l’estranger amb programes de beques per
a la realització de residències curtes en els tallers d’Hangar.

Centro cultural de España en Montevideo (CCE): Luciana Damiani
Viu i treballa a Uruguai. És Llicenciada en Arts Plàstiques i visuals egregada de la
UDELAR, Escola Nacional de Belles Arts. Membre de la Fundació d’Art Contemporani (FAC) des de 2009. Ha exposat de forma col·lectiva a: Satélites de Amor 2 al
Museu Nacional d’Arts Visuals (MNAV) el 2008, Artvertising al Cercle Uruguaià de
la Publicitat (2008), Llámale H on va rebre el primer premi amb la seva obra El teu
Amor Afecta (2010) i 54 º premi Nacional d’Arts Visuals al MNAV on va rebre el premi
Centre Cultural d’Espanya amb la seva obra Sutil y Perverso (2010). Aquell any va
ser seleccionada per participar del Primer Concurs d’Art Jove a càrrec de l’Associació
Cristiana de Joves i Fundació Itaú. Les seves exposicions individuals inclouen la mostra
Nenas a la Sala Miguel Angel Parella Nenas (2007) i a Toll gallery amb l’obra Secretos
(2008). Actualment desenvolupa el seu projecte d’exhibició individual per la col·lecció
Engelman Ost. La seva obra s’exposa de forma permanent a la FAC. Guanyadora del
Premi Nacional d’Arts Visuals del Ministeri de Cultura de l’Uruguai en col·laboració
amb el Centre Cultural d’Espanya a Montevideo i Residencias en Red. Durant la seva
residència a Hangar del 17 d’octubre al 15 de novembre de 2011, va produir el projecte Innocència Corrompuda, projecte que parteix de dos fets que marquen la vida de
l’artista des de molt aviat: la pèrdua de la seva mare i l’obtenció d’una mare suplent.
Des d’aquí comença el treball sobre la prima línia que separa el passat i el present per
fusionar-se en un sol avui: el de la sensibilitat ferida, Tot exposant a l’artista a una constant negociació d’identitats. El imaginari infantil i la realitat conviuen i es sobreviuen,
i el joc entre la ingenuïtat i la vulnerabilitat adulta es torna constant.
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07.3. ACTIVITATS DELS ARTISTES DE FORA
A HANGAR
Exposició CitySories
Dates: 13 desembre 2011 - 8 abril 2012
Lloc: Casa Asia
Artista participant: Heaven Baek, del programa internacional beques d’intercanvi del
SAS Geumcheon de Seül.
Heaven Beaker, 1984 Busan, (Corea del Sud) va estudiar Belles Arts a la Universitat
RMIT a Melbourne, Austràlia i realitza el seu mestratge en Belles Arts al Glasgow
School of Art, a Glasgow, Regne Unit.
A l’exposició CityStories de la Casa Àsia, es va presentar el vídeo de l’artista Heaven
Baek, L’Agència. El projecte L’Agència va tenir lloc entre maig i setembre de 2011.
Per a això, va crear una oficina de veritat composta per una agència de serveis privats
de cara al públic al carrer de Itawon de Seül.
Durant aquests 5 mesos va comptar amb una cartera de clients que li van confiar els
seus secrets i problemes d’índole molt divers. L’objectiu era conèixer gent de diferents
perfils ja fos en l’àmbit professional professional, en el social o en el polític.
La gent va estar disposada a tot tipus de consultes per parlar sobre la seva vida privada.
I com a artista, ella hi era, per resoldre els seus problemes com la de buscar ànimes
bessones, recuperar uns diners que havien estat robats, buscar oblidats vells amics, i
molts més temes.
Així que, a través d’aquest projecte, es va iniciar una comunicació amb diferents grups
de persones i l’artista va haver de lidiar situacions d’allò més diverses i resoldre tot
tipus d’assumptes.
No obstant això, a causa del caràcter formal i seriós de l’agència, tot havia de mantenirse en secret. Així que l’artista va gravar un documental sobre el projecte, el procés de
com es va anar desenvolupant, com la gent contactà amb l’oficina i com a poc a poc
totes les peces anaven encaixant amb la resolució de tots els casos sol·llicitats. Només
hi ha la narració d’un client del qual és coneix la professió, era consultor.
Aportació d’Hangar: Coordinació amb Casa Asia, assistència logística.
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08
Indicadors
Presentacions i activitats fora
d’Hangar:
Total: 13
- A l’Estat Espanyol: 8
- A l’estranger: 5

HANGAR FORA
D’HANGAR

E

n aquest apartat es descriuen totes aquelles presentacions,
conferències i festivals en els que Hangar va ser convidat a
participar durant el 2011.

Jornada de treball USAL - MediaLab
Data: 31 de gener 2011
Organitza: Universitat de Salamanca.
Lloc: Universitat de Salamanca.
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia.
Descripció de l’activitat: Una sessió de contextualització i ideació sobre el MediaLab de la
Universitat de Salamanca. Al llarg de jornada es van compartir algunes consideracions sobre com
dissenyar un Medialab i es van presentar els objectius, organització i formes de treball de MediaLab
Prado i d’Hangar. A posteriori es va iniciar la sessió de treball oberta als assistents, entre els que hi
havia els propis promotors de MediaLab USAL, professors, estudiants i responsables de gestió
de la Universitat de Salamanca. Van compartir una discussió amb persones procedents d’àmbits
externs a la universitat com biblioteques de la ciutat, galeries d’art i associacions. Es van identificar
les oportunitats per precisar nous objectius i possibles formes de col·laborar amb altres col·lectius
i iniciatives.

Sèrie de Conferències Glance abroad - Possibilities, functions and
focuses of international artists’ residencies, grants and fellowships.
Dates: 3 i 4 de febrer 2011
Organitza: Kunstbüro Baden-Württemberg.
Lloc: Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe.
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia.
Descripció de l’activitat: Cicle de conferències i debats al voltant del tòpic de les residencies internacionals d’artistes, els programes nacionals i internacionals de beques
i el finançament de la mobilitat dels creadors. A les jornades van participar diverses
residències d’artistes, centres d’art i espais que van presentar les seves activitats i
programes de residència així com obrir el debat sobre el finançament de les arts als respectius països. A la segona jornada també s’hi van incorporar artistes que van explicar
les seves experiències en diverses residències internacionals.
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JUSTMAD, Contemporary Art Fair
Dates: del 17 al 20 de febrer de 2011
Organitza: ART FAIRS s.l.
Lloc: Madrid.
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia.
Descripció de l’activitat: Presentació d’Hangar en la secció de Producers ‘Desk a la fira
JUSTMAD. Producers ‘Desk neix davant la necessitat de revisar models i estructures
de producció cultural que es donen en el context actual. Aquest espai dedicat als “productors” convida a fer una confrontació oberta d’idees, estratègies i iniciatives entre
agents de zones geogràfiques diverses. Plataformes de producció i recursos, residències
artístiques, espais de generació de pensament i projectes d’edició, van oferir les seves
experiències i van establir un diàleg amb els agents culturals a Madrid. Les organitzacions i plataformes participants destaquen per la generació d’importants xarxes regionals i internacionals i la realització de projectes innovadors. La seva filosofia de treball
en xarxa -networking i pràctiques col·laboratives- representen noves formes de relacions socials, de treball cultural i de creació de capital simbòlic. En l’actual situació de
globalització, les condicions locals són elements a tenir en consideració i Producers ‘s
Desk, atenenent a aquesta necessitat, va voler presentar en aquesta plataforma sistemes
i maneres de producció cultural, institucionals, per-institucionals i de treball col·lectiu.

IV Jornades d’estudi de l’art contemporani de Castella i Lleó.
Tota pràctica és local.
Dates: 11 i 12 març 2011
Organitza: P4.
Lloc: DA2, Salamanca.
Persona d’Hangar que va assistir: Joana Cervià.
Descripció de l’activitat: Aquesta edició de les Jornades de debat sobre l’art contemporani de
Castella i Lleó es va presentar com a continuïtat de les reflexions desenvolupades en edicions
anteriors. En aquesta ocasió es va abordar un estudi de casos sobre la incidència d’alguns projectes de producció artística i cultural que han modificat l’escena artística dels entorns locals
on es van implantar. Es tractava per tant de convocar els relats d’alguns dels responsables
d’aquests projectes per sotmetre a revisió aquelles experiències històriques i extreure’n conseqüències, models d’aplicació i aspectes millorables amb vista al desenvolupament de projectes
eficients en el context de Castella i Lleó. Durant aquesta nova convocatòria de les jornades
es van desenvolupar a més algunes de les qüestions plantejades en l’edició anterior sobre la
interacció de les institucions amb els entorns locals i l’imperatiu d’interès públic de les inversions econòmiques de les administracions locals sota coordenades socioculturals específiques.
Per això es va reobrir el fòrum “Tota pràctica és local” creat amb motiu de l’edició anterior.
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Jornadas de implosión cultural
Dates: 16 - 19 marzo
Organitza: Cluster cultura LPGC.
Lloc: Centro Cívico Suárez Naranjo, Las Palmas de Gran Canaria.
Persona d’Hangar que va assistir: Marta Gracia.
Descripció de l’activitat: Hangar va participar a les Jornadas de Implosión Cultural de
Las Palmas de Gran Canaria amb la conferència Hangar: Laboratorio, Espacio y Red
que va tenir lloc el dia 17 de març. Les Jornadas de Implosión Cultural neixen d’una
taula de treball de col·lectius socioculturals en espai La Nau de Las Palmas, entre els
quals també es trobaven tècnics de Participació Ciutadana, el Director de Cultura de
l’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canària i el suport de l’oficina de la Candidatura
de Las Palmas de Gran Canària com a capital europea de la cultura en 2016. Aquesta
trobada va tenir el seu pròleg en les II Jornades de Participació Ciutadana de la capital
Gran Canaria on només el contacte entre persones va portar a engegar aquesta taula
que va existir el 16 de desembre de 2010. L’elaboració d’unes jornades on se seguís
treballant va ser la conclusió més evident, i després d’analitzar allò parlat durant tot
aquell dia, quatre nuclis temàtics van sobresortir sobre la resta: Models de Gestió, Desenvolupament Cultural, Mitjans de comunicació i Relació amb l’administració, amb
l’educació i amb la societat en general.
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Cicle de conferències: ser i estar de l’artista. Discursos i actituds
dels creadors al segle XXI
Dates: del 11 al 15 d’abril
Organitza: Escola d’art i disseny de la Diputació de Tortosa.
Lloc: Escola d’art i disseny de la Diputació de Tortosa.
Persona d’Hangar que va assistir: Marta Gracia.
Descripció de l’activitat: Marta Gracia va fer una presentació d’Hangar dintre del cicle
de conferències organitzat per l’Escola d’art i disseny de la Diputació de Tortosa: Ser
i Estar de l’Artista. Discursos i Actituds dels Creadors al Segle XXI. La presentació
va tenir lloc el dia 13 d’abril. Aquesta presentació estava emmarcada dins d’un cicle
de conferències l’objectiu del qual era apropar tant a alumnes de l’escola com a altres
ciutadans de Tortosa, diferents aspectes de l’art més contemporani.

Jurat i entrega del premi Emergent-Hangar en el marc del REC
Festival Internacional de Cinema de Tarragona.
Dates: del 5 al 7 de maig
Organitza: Festival REC.
Lloc: Tarragona.
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia.
Descripció de l’activitat: En qualitat de patrocinador del festival REC en la categoria

Beques

201

Beques

de Premi Emergent Life Cinema, Hangar va participar en les deliberacions del jurat
del premi així com va fer l’entrega del mateix a la gala final. El REC, després de deu
anys en continua evolució, ha consolidat en la seva 11 edició les principals seccions
internacionals i està en camí de consolidar les seccions més emergents (Opera Prima i
Life Cinema). Mitjançant els concursos i activitats paral·leles, REC posa l’atenció als
nous formats, nous directors i noves narratives i l’objectiu i l’èmfasi en els processos
de recerca i d’experimentació vigents, així com les noves pràctiques que sorgeixen a
través de la xarxa. Aquests objectius generals del festival i en concret la voluntat de
recolzar l’experimentació audiovisual i els creadors emergents donen el context per a la
participació d’Hangar en el premi Emergent, que consisteix en una residència de producció a Hangar per a la preparació d’una peça específica per l’edició 2012 del festival.
Enguany, el premi va recaure en el col·lectiu Apaches.

Kernel Festival
Dates: 1 - 4 de juliol
Organitza: AreaOdeon Associació Cultural.
Lloc: Desio, Itàlia.
Persona d’Hangar que va assistir: Álex Posada.
Descripció de l’activitat: Álex Posada va viatjar a Desio, Itàlia, per participar a la primera edició del Kernel Festival que va tenir lloc de l’ 1 al 3 de Juliol a la Villa Tittoni
Traversi. Kernel Festival es proposa com un marc per a la investigació i experimentació
amb nous llenguatges artístics, eines i tecnologies, a partir de la confrontació constant
entre la realitat internacional i el territori local. Durant el festival Álex Posada va exposar la seva peça interactiva The Particle i va impartir el workshop OPEN HARDWARE
LAB (Seminari sobre eines de hardware obertes per a creadors multimèdia).
Hangar va co-produir el workshop OPEN HARDWARE LAB i fa ser jurat per la selecció d’obres enviades a concurs.

Curs “Creativity and urban policy strategies”en el marc d’Els
Juliols’ de la UB (UBISS-Universitat de Barcelona International
Summer School)
Dates: 18 al 22 Juliol
Organitza: GRC Creativitat, innovació i transformació urbana, Facultat d’Economia i Empresa, Departament de Teoria Econòmica, Universitat de Barcelona.
Lloc: Barcelona.
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia.
Descripció de l’activitat: Presentació d’Hangar en el curs sobre creativitat i estratègies de
la política urbana organitzat dins el marc d’Els Juliols de la Universitat de Barcelona. En
aquest curs es plantejava la pregunta de quines són les condicions que contribueixen a augmentar la creativitat i Hangar va estar convidat com a cas d’estudi. L’objectiu del curs era
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la revisió de les propostes de Richard Florida respecte de les ciutats creatives basades en els
tres ingredients o les anomenades tres T: Talent, Tecnologia i Tolerància; i es contrastaven
amb les teories oposades d’altres autors com Allen Scott que assenyalen els riscos associats
a la Nova Economia i el sorgiment d’una “classe servil” en lloc de la “classe creativa”.

File Festival
Dates: 18 - 23 juliol
Organitza: File Festival-Amb col·laboració del Centro Cultural de España en Sao Paolo.
Lloc: Sao Paulo, Brasil.
Persona d’Hangar que va assistir: Miguel Angel de Heras i l’artista Ricardo Iglesias.
Descripció de l’activitat: Hangar va participar a l’última edició del festival File acompanyant a l’artista Ricardo Iglesias per a la presentació de la seva peça de robòtica: They Are
Alive!!! Aquesta és una instal·lació robòtica interactiva produïda íntegrament a Hangar
per a l’artista Ricardo Iglesias. El funcionament de la peça se centra en un conjunt de robots que porten càmeres de vigilància acoblades a una plataforma mòbil que els permeten
ser capaços de reaccionar de manera autònoma en un espai limitat. El moviment i l’adreça
són controlats per una placa d’Arduino, amb diversos sensors i sistemes de navegació.
Els robots estan equipats amb sistemes de posicionament espacials basats en detecció de
posició per programari de visió artificial. Són controlats per un ordinador que de manera
remota monitoritza l’espai de la instal·lació enviant missatges perquè els robots interactuïn de manera conjunta i perfectament sincronitzada amb els visitants. Les plataformes
al mateix temps envien els senyals d’imatge per ràdio de manera que en els monitors i
projectors de la instal·lació, es poden veure projectades les imatges que capten els robot.

Beques

203

Beques

Ars Electronica Festival
Dates: 31 agost - setembre
Organitza: Ars Electronica.
Lloc: Linz, Austria.
Persona d’Hangar que va assistir: Álex Posada.
Descripció de l’activitat: The Particle de Alex Posada es va exhibir al Festival Ars
Electronica a Linz (Àustria) del 31 d’agost al 6 de setembre de 2011. Aquest esdeveniment internacional sobre art i nous mitjans que se celebra des de 1979 és un dels més
importants i prestigiosos del món. The Particle és una escultura cinètica desenvolupada
per MID amb el suport d’Hangar i Strobe Festival que experimenta amb el color, el so
i el moviment. Pesa uns 150kg i està composta per diversos anells de colors fets amb
LEDs multicolor que giren alhora que s’obté una resposta audible. La forma lluminosa
emergeix dels moviments limitats de cadascun dels 4 anells quan hi ha una modificació
en les condicions externes (els visitants) o apareix una mutació per atzar.

Jornades de debat Paradigmes de Futur per a Realimentar
l’Acció Cultural
Dates: del 16 setembre de 2011
Organitza: Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.
Lloc: Auditori de la Facultat d’Història de l’Art, Barcelona.
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia.
Descripció de l’activitat: Unes jornades que, com cada any a l’inici de curs, el Programa
de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona proposa als professionals catalans,
espanyols i llatinoamericans presents durant dos dies a la nostra ciutat. Es proposa un
encontre centrat en cinc grans paradigmes clau del debat sobre el futur de les propostes
culturals: el retorn al valor intrínsec de la cultura; el paper de la memòria i les identitats
híbrides en les societats globalitzades postmodernes; el repte de la revolució digital en
la producció, l’intercanvi, les formes de participació i el consum cultural; l’aportació de
l’experiència creativa i les expressions artístiques en termes individuals i col·lectius; i,
com a colofó de tots ells, el valor social de la cultura en tots els seus sentits.

Triennal de Yokohama
Dates: 23 setembre - 22 octubre
Organitza: BankArt1929
Lloc: Yokohama, Japó
Persona d’Hangar que va assistir: Tere Badia
Descripció de l’activitat: Hangar va estar present a la Trienal de Yokohama en el programa d’activitats de BankArt1929 amb una residència de producció de Guillermo de
Pfaff per a la realització del projecte A to U. Aquesta residència va acabar amb una
exposició individual del projecte realitzat a l’espai de Sin Minatomura, on es concen-
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traven totes les activitats de BankArt1929. Aquesta residència es va inaugurar amb una
presentació pública d’Hangar a la Trienal, per part de Tere Badia i Guillermo de Pfaff,
el 23 de setembre.
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09
Indicadors
Xarxes de les que Hangar és
membre: 5

XARXES

H

angar és membre de les següents xarxes:

09.1. XARXAPROD
Hangar participa a la Xarxa de centres de producció (http://xarxaprod.cat), una iniciativa que
agrupa espais de creació de tot Catalunya sota uns mateixos objectius de col·laboració i
accessibilitat. Xarxaprod és una associació que aglutina centres de producció d’arts visuals, públics i privats de tot Catalunya que ofereixen espais, recursos o serveis per a
la producció artística contemporània. Des de l’any 2006 Xarxaprod ha desenvolupat un
seguit de trobades i d’estratègies amb l’objectiu de dotar aquests espais de visibilitat, de
compartir-ne i optimitzar-ne els recursos i el teixit productiu al servei dels artistes, de
facilitar el diàleg amb altres agents i de reforçar-ne la tasca davant de les administracions.
Els membres de Xarxaprod són entitats, projectes o plataformes que ofereixen recursos, mitjans
i suport als processos de producció en l’àmbit de la creació. El marc de les relacions entre els
membres es manté sota els principis d’ètica de la sostenibilitat i la reciprocitat de les relacions.
La funció de Xarxaprod és impulsar i promoure iniciatives i projectes de creació contemporània, i la seva voluntat és el servei públic; així com fomentar la reflexió sobre aquest sector i l’anàlisi de la situació actual de les polítiques culturals. En aquests
moments, Xarxaprod la componen més de vint-i-cinc membres. En la major part dels
casos, han estat creats arran d’iniciatives privades i, per això, la distribució territorial
és molt aleatòria. La majoria estan distribuïts en pobles i ciutats allunyats dels centres
tradicionals de creació i, per tant, converteixen aquests espais en un referent obligat pel
que fa a la dinamització cultural del país.
En el seu conjunt, tots el membres de Xarxaprod acaben esdevenint l’àmbit de treball de molts artistes
i altres agents vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies; i aporten enfocaments, metodologies i àmbits territorials suficientment diversos com per establir espais de treball complementaris.
Així mateix, aquests espais comporten l’apropament i la creació de nous públics i nous usuaris. Un
dels seus objectius és aconseguir la complicitat de cada territori on són, que s’hi sentin representats
i els entenguin com un valor afegit del què disposen, un motor generador de sinergies multidisciplinars i experimentals que els activa, els estudia i els analitza, i que genera discursos propis.
Les línies que defineixen els membres de Xarxaprod són dins d’aquests paràmetres i
comporten la disposició i l’oferiment d’eines per a la creació, com són: espais, recursos
tècnics i de gestió, formació, ajuts i beques, residències, mediació amb altres agents del
territori, difusió i presentacions públiques, publicacions, o altres formats que es consi-
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deren oportuns per al foment de la producció artística contemporània.
Les activitats dutes a terme per xarxaprod al llarg de l’any 2011 han estat:
a) Assemblees ordinàries de Xarxaprod, en les quals s’han treballat qüestions com
l’actualització del projecte, noves adhesions, el treball amb xarxa amb altres plataformes (Plataforma No Retalleu la Cultura, Comissió Cultura 15-M, etc…).
b) Dues jornades, una entorn a les polítiques culturals i els models de finançament en
relació amb les pràctiques artístiques i l’altra per treballar sobre les línies estratègiques
i els possibles àmbits d’actuació de la xarxprod.
c) Grups de treball
Els objectius dels grups de treball de la xarxapros durant el 2011 van ser els següents:
- Confeccionar un discurs propi, que identifiqui i defensi els mecanismes, les funcions i els
objectius dels espais que la composen. Valoració de la tasca específica dels espais de la xarxa.
- Desenvolupar un model ètic de funcionament desmarcat del de l’AAVC, de les associacions de crítics, de galeristes i d’altres associacions similars amb les que tenim o
podem tindre contactes professionals.
- Plantejar qüestions i preocupacions de la situació del sector per a generar el debat necessari.
- Potenciar la regulació geogràfica dels espais que conformen Xarxaprod. Provocar i
facilitar que la xarxa disposi de nodes en tots els indrets del territori català.

09.2. RESIDENCIAS EN RED
Hangar és membre de residencias_en_red des de la seva constitució com a plataforma
el 2008. Aquesta plataforma és una plataforma iberoamericana d’espais de recerca,
producció i exhibició d’art i cultura contemporània, que estan vinculats principalment a través dels seus programes de residències. La xarxa reuneix diversos formats
de residències i posa en valor aquesta diversitat. Està formada per projectes privats i
d’iniciatives mixtes público-privades amb estructures administratives i legals diverses.
La Xarxa sorgeix el 2008 en la Trobada Iberoamericana de Residències Artístiques
Independents – esdeveniment organitzat pel Centre Cultural d’Espanya a São Paulo,
com a resultat d’un desig d’integració llatinoamericana i d’un desig afectiu de relació i
treball conjunt entre els seus membres per, a través d’ella, aconseguir representativitat i
interlocució a nivell micro i macro de la política cultural internacional.
La segona trobada general de la Xarxa es va celebrar al març del 2011 a la ciutat de Lima
on, en paral·lel a les valoracions i planificacions dels projectes de producció en cooperació, la xarxa va treballar en altres punts importants per al seu desenvolupament i el dels
seus membres, assolint un nou sistema d’organització interna basada en tres grups de treball o ‘nuclis’: de gestió, de comunicació i de projectes. El nucli de gestió és la instància
de contacte i generació de recursos per a la xarxa. Enllaça els socis de l’organització i els
seus projectes (comuns o d’intercanvi), amb agències de cooperació, amb òrgans estatals
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i amb el sector privat. El nucli de comunicació té la tasca de generar presència i visibilitat
a la xarxa. Ell està a càrrec de la imatge i tota comunicació cap a l’exterior a través dels diversos mitjans de premsa, web i xarxes socials. De la mateixa manera, s’ocupa d’agilitzar
la comunicació interna entre els seus membres. Finalment, el nucli de projectes és el
responsable de gestionar l’elecció de projectes per a la xarxa amb la capacitat de generar
continguts per a aquesta, de generar contextos propicis per a la transferència de coneixement entre la xarxa, i que tinguin potencial d’innovació, exploració i experimentació.
Tantmateix, al llarg del 2011 s’ha anomenat una nova coordinació i s’ha inaugurat un
nou lloc web, que substitueix el bloc que fins ara era l’única eina on-line de la xarxa.

TUPAC - Trobada de residencias_en_red a Lima del 21 al 25 de març de 2011.
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Els membres de residencias_en_red són:
CAN XALANT – MATARÓ ES
CAPACETE - RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO BR
CASA 13 - CÓRDOBA AR
CASA DAS CALDEIRAS - SÃO PAULO BR
CASA TRES PATIOS - MEDELLÍN CO
CENTRO RURAL DE ARTE - BUENOS AIRES AR
CEROINSPIRACIÓN - QUITO EC
CRAC - VALPARAÍSO CL
EL LEVANTE - ROSÁRIO AR
ESCUELAB - LIMA PE
FAC - MONTEVIDEO UY
HANGAR - BARCELONA ES
JACA - BELO HORIZONTE BR
KIOSKO - SANTA CRUZ BO
LA AGENCIA - BOGOTÁ CO
LA ESPORA - MANÁGUA NI CAN XALANT - MATARÓ ES
LUGAR A DUDAS - CALI CO
MARTADERO - COCHABAMBA BO
OFICINA #1 - CARACAS VE
PLANTA ALTA - ASUNCIÓN PY
RESIDENCIA EN LA TIERRA - QUINDÍO CO
SACATAR - SALVADOR BR
TALLER 7 - MEDELLÍN CO
TERRA UNA - LIBERDADE BR
TRATA DE ARTISTAS - BOGOTÁ CO
TUPAC - LIMA PE
CCE BUENOS AIRES (AECID)
CCE CÓRDOBA (AECID)
CCE LIMA (AECID)
CCE MONTEVIDEO (AECID)
CCE SÃO PAULO (AECID)
CCPE ROSÁRIO (AECID)
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA FAAP
URRA
VIDEOBRASIL
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09.3. MAPA CREATIU DEL POBLE NOU
Xarxa informal de col·laboració entre les entitats artístiques del Poblenou.
El mapa creatiu del Poble Nou és una iniciativa impulsada des de la Direcció de Serveis
a les Persones del Districte de Sant Martí - Ajuntament de Barcelona que des de la primavera de 2010, ha volgut posar en relació diferents entitats del territori que tenien en
comú el seu treball amb el camp de les arts visuals contemporànies.
Durant tot l’any 2011, s’han plantejat diferents trobades conjuntes en què hi han participat diferents persones vinculades a les entitats. De les moltes entitats que actualment
estan treballant en el camp de les arts visuals i plàstiques al Poblenou, aquestes són les
que han participat a les taules de treball del Mapa Creatiu:
- Quadrat 9 edicions
- Espai Cultural la Fundició del Poblenou
- Laboratori Symbolon
- Antoni Yranzo Estudi
- JISER Reflexions Mediterrànies
- Hangar
- La Escocesa - Associació d’Idees M
- Centre cívic Can Felipa - Programa d’arts visuals
- Niu: espai d’art contemporani
- Can Framis - Espai de Pintura Contemporània - Fundació Vila Casas
- The Private Space
Els objectius que impulsaven les trobades de debat es podrien concretar així:
1. Definir un possible mapa de l’activitat en art contemporani al Poblenou.
2. Posar en relació totes les entitats vinculades a la creació visual i plàstica del Poblenou.
3. Plantejar noves relacions entre les entitats i les múltiples realitats del barri.
4. Facilitar noves vies de treball conjunt que permetin impulsar nous projectes.
El Mapa creatiu del Poblenou s’ha anat configurant al llarg de l’any com un espai de
reflexió sobre la creació artística i la seva relació amb el territori i ha donat com a resultat un document conjunt on es recullen els antecedents dels espais artístics del barri
del Poble Nou, un primer llistat d’entitats adherides al mapa i una sèrie de propostes
de col·laboració entre les diferents entitats i també amb altres institucions del mateix
districte o de la ciutat. Totes elles neixen de les reflexions compartides a les taules de
treball, així com de les converses en paral·lel que s’han mantingut durant tot el temps
que s’ha alimentat el Mapa creatiu del Poblenou.
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Val a dir que algunes de les iniciatives ja han estat posades en pràctica o funcionen
actualment a partir de la col·laboració natural i puntual de les mateixes entitats. Les
propostes que s’apunten es presenten de manera esquemàtica i volen ser només el recordatori d’un conjunt de noves vies de col·laboració a diferents nivells.
En funció de les seves característiques s’agrupen a partir dels següents àmbits d’acció:
- Creació d’eines de treball conjunt.
- Foment d’estratègies de visibilitat conjunta, físicament o virtualment, de les diferents
entitats.
- Treball de col·laboració amb altres entitats o projectes del barri.
- Consolidació d’una línia de treball compartida: l’educació.
Al llarg del 2012 es preveu la publicació de la web d’aquesta xarxa informal.

09.4. FÀBRIQUES DE LA CREACIÓ
El programa Fàbriques de Creació es va posar en marxa l’any 2007 com a una iniciativa de
l’Institut de Cultura de Barcelona per tal d’incrementar els equipaments culturals de la ciutat destinats a donar suport a la creació i la producció cultural. Les Fàbriques de Creació reforcen xarxes
o teixits artístics preexistents però, a més, volen “fomentar la participació de la ciutadania en la
creació de cultura i, per tant, fomenten la cohesió social” (http://www.bcn.cat/fabriquesdecreacio/ca/).
El programa inclou els següents equipaments: Fabra i Coats (Sant Andreu), Illa Philips (Sants Montjuïc), La Seca (Ciutat Vella), La Escocesa (Sant Martí), La Central del Circ (Sant Martí),
l’Ateneu Popular 9 Barris (Nou Barris) i Hangar (Sant Martí), Nau Ivanow (Sant Andreu). Al
llarg del 2011, les diverses fàbriques han anat celebrant trobades a cada un dels equipaments
per millorar el coneixement intern, amb l’objectiu de consolidar el partenariat entre els diversos projectes i les diverses infraestructures. L’objectiu final, una tots vegada els equipaments
estiguin en marxa, és impulsar el treball en xarxa, l’excel·lència de la producció artística, la interdisciplinarietat i els processos d’internacionalització de creadors i propostes.

09.5. ANELLA CULTURAL
L’Anella Cultural és un projecte que pretén intensificar l’ús de la xarxa com a instrument de difusió, producció i intercanvi cultural i facilita la innovació de formats. No
és un projecte construït al voltant de la tecnologia, sinó que explora com aquesta pot
ajudar a millorar l’acompliment dels objectius tradicionals d’un equipament cultural.
Es tracta d’una proposta pionera en l’àmbit dels projectes de recerca, innovació i desenvolupament (R+I+D), ja que és la primera vegada que es basa en les activitats culturals.
El projecte consisteix en el desenvolupament d’una xarxa d’equipaments culturals
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-Anella Cultural- que, a partir d’un ús intensiu de les noves possibilitats que ofereix
l’Internet de la segona generació, activin l’intercanvi de continguts, la co-producció
d’esdeveniments on-line i impulsin línies de recerca sobre els nous usos de la xarxa en
la producció cultural, millorant-ne la difusió i oferint als creadors una plataforma per
experimentar noves aplicacions en les arts digitals.
Aquest projecte és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura de
Barcelona, la Fundació i2cat i la Xarxa de Municipis Transversal.
Com a membre de l’Anella Cultural, durant el 2011 Hangar va rebre suport tècnic a
nivell de connectivitat pel desenvolupament de la seva línia de recerca en telepresència.
També durant el 2011 es va iniciar el disseny de projectes de recerca i experimentació
en el marc de l’Anella Cultural, els quals esperem desenvolupar al llarg del 2012.
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10
Indicadors
Comunicació electrònica
· Visites a la web:
- Nombre de visitants diferents:
202989
- Nombre de visites:
360956
· Subscripcions
Total: 12187
- Newsletter d’Hangar:
4390 subscriptors.
- Twitter: 1997 seguidors (es va
obrir el compte al març del 2011).
- Facebook: 5000 amics (5000
amics és el màxim que Facebook
permet per a perfils d’usuari. Per
això, desprès d’assolir els 5000
amics, es va crear un nou grup que
actualment té 800 amics).

COMUNICACIÓ

E

l node de comunicació és l’encarregat de vehicular la
difusió de les activitats d’Hangar, millorar la visibilitat dels
projectes que desenvolupa el centre i els artistes que hi
resideixen, a més a més d’apuntar a la captació de nous
usuaris dels seus serveis d’expertització i de producció.
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Hangar s’ha dotat d’una sèrie d’eines de comunicació externa en format imprès, digital i presencial:
- La web, www.hangar.org (en Català, Castellà i Anglès).
- Bloc de les activitats d’Hangar.
- Llistes de correu.
- Newsletter d’activitats i altres notícies relacionades amb el centre. Periodicitat, cada deu dies.
- Inclusió del logo de Hangar en les comunicacions que deriven de les activitats que
duen a terme tots els artistes residents al centre i els usuaris dels serveis.
- Memòria anual del centre on hi ha un recull de premsa i un dossier dels diferents flyers
i altres suports de comunicació escrita. La memòria es publica en català i castellà, es
penja de la pàgina web i s’envia a diferents organismes i institucions.
- Participació en els nombroses taules rodones, reunions, jornades, trobades nacionals
i internacionals on s’explica la funció d’Hangar i es fa comunicació pública del centre.
- Participació activa en diferents entitats associatives veïnals (Coordinadora d’entitats
del Poble Nou, Associació de Veïns del Poblenou...) per tal de fer visible Hangar i
participar de les diferents activitats i presses de decisions en el context més immediat.
- Presència en premsa escrita i en altres mitjans.
- Presència a les xarxes socials.
- Mediabase de creació pròpia.
- Wiki de documentació.
- Canal Hangar amb vídeos dels residents i documentació de les activitats.
Pel que fa a la comunicació interna d’un entorn de google docs per a la gestió transversal dels
projectes; i unes llistes de correu que faciliten els avisos interns entre l’equip i els residents.
Durant el 2011 s’han realitzat les següents accions específiques de comunicació:

Accions de millora de la comunicació general
1. Disseny i llançament de la nova web d’Hangar
El 22 de desembre Hangar va llençar la seva nova web en la qual es va estar treballant
intensivament durant tot el 2011. El disseny de la nova web és de Folch Studio i la seva programació ha estat feta amb Wordpress i ha anat a càrrec de l’empresa Enfusión. Per a més
informació sobre la nova web veure l’apartat 2.3. Nova web de la secció 2. Infraestructures.
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Antiga web d’Hangar

Nova web d’Hangar
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2. Disseny d’una nova Newsletter amb informació més complerta i estructurada i amb
una periodicitat d’enviament estable (cada 10 dies).
3. Més projecció dins de l’entorn de les xarxes socials
Durant el 2011 Hangar va obrir el seu compte a Twitter. Des d’aleshores el centre s’ha mantingut molt
actiu dins d’aquesta xarxa social. A més a més, Hangar ha aconseguit durant el 2011 obtenir el nombre
màxim d’amics permès per a un usuari de Facebook. Això va fer que es creés un nou “grup Hangar” a
dins d’aquesta xarxa social que només durant el 2011 ha aconseguit tenir ja 800 seguidors.

Perfil de twitter d’Hangar

Perfil de facebook d’Hangar
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Accions de reforç de la imatge corporativa
1. Material gràfic imprès de difusió: Fins ara Hangar comptava amb dos fulletons diferents amb informació dels seus serveis i beques que no havien estat actualitzats des del
2009. És per això que durant el 2011 s’ha dissenyat un nou flyer en DIN A5 amb informació
general del centre. De moment s’ha imprès només la versió en anglès degut a que ha estat
la que ha tingut una demanda immediata, però està previst imprimir la versió en català i
castellà durant els primers mesos del 2012.

Nou flyer cara A
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Nou flyer cara B

2. Models de documents: S’han dissenyat plantilles de documents per tal de millorar
la qualitat de la imatge corporativa del centre. Aquestes han estat:
- Plantilla per a memòries i informes
- Plantilla per a presentacions en power point
- Plantilla per a contractes i convenis.
- Plantilla per a cartes.
- Model de signatura de mail del staff d’Hangar.
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010.1. CLIPPING PRODUCCIONS
La selecció que es presenta a continuació és un registre de les publicacions -digitals
o impreses- que van aparèixer al llarg de l’any 2011 i que anuncien i difonen les produccions fetes en el centre, amb la implicació dels artistes residents o altres projectes
produïts per Hangar. En cada fitxa es detalla el nom dels artistes implicats i una breu
explicació del tipus d’activitat, sigui exposició, obra, acte, etc.
Com a centre de producció, Hangar treballa directament amb els artistes en els seus
espais de producció. Així museus, galeries, centres d’art, festivals, centres culturals o
espais públics són els llocs on el públic té més accés a les produccions fetes a Hangar
o amb la seva col·laboració.
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Glance Abroad
Tipus publicació: Programa de l’esdeveniment
Lloc publicació: Alemanya
Data: Gener
Breu descripció contingut: Programa del cicle de conferències Glance Abroad organitzades per Kunst Büro i en les quals Tere Badia
va fer una presentació sobre Hangar.
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Be Your Own Souvenir
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Gener
Breu descripció contingut: Flyer informatiu del projecte Be Your Own Souvenir, en el qual Hangar va participar el col·lectiu resident
a Hangar Blablablab.
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Round Trip, Loops Conversations
Tipus publicació: Full de presentació
Lloc publicació: Barcelona
Data: Gener
Breu descripció contingut: Full de presentació de la trobada artística “Round Trip. Loop’s Conversation”, en la qual Hangar va col·laborar
celebrant un cafè amb Nikita Yiangqian.
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Festival IDN
Tipus publicació: Programa de l’esdeveniment
Lloc publicació: Barcelona
Data: Gener
Breu descripció contingut: Programa del Festival IDN, organizat pel Mercat de les Flors, i en el qual Hangar hi va participar acollint la
instal·lació interactiva “Camara Oscura”, un projecte de Angeles Ciscar i Hansel Nezza.
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Festival de vídeo i art digital Strobe
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Amposta
Data: Febrer
Breu descripció contingut: Flyer informatiu del festival de vídeo i art digital Strobe, en el qual Hangar va intervenir com a organitzador i productor.
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They are alive!!!
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Febrer
Breu descripció contingut: Flyer del projecte They are Alive!!! de Ricardo Iglesias, desenvolupat a Hangar durant el 2010.
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Miniscopics
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Febrer
Breu descripció contingut: Cartell de l’exposició Miniscopics, de Jasmina Llobet i Luis Fernández Pons, artistes becats per Hangar.
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Jornadas de Implosión cultural
Tipus publicació: Programa de l’esdeveniment
Lloc publicació: La Palmas de Gran Canaria
Data: Març
Breu descripció contingut: Programa de las Jornadas de Implosión cultural, en les quals Marta Gracia va fer una presentació exposant
el model de centre de producció i experimentació artística d’Hangar.
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Sala d’Art Jove
Tipus publicació:Programa d’activitats
Lloc publicació: Barcelona
Data: Març
Breu descripció contingut: Programa d’activitats de la Sala d’Art Jove, un espai de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya per a la promoció del talent jove, en el qual Hangar participa com a co-productor de les exposicions.
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TPSBy Oficina 36
Tipus publicació: Programa
Lloc publicació: Barcelona
Data: Març
Breu descripció contingut: Programa informatiu del cicle xerrades sobre la situació de l’art emergent a Barcelona organitzades per
TPSBy Oficina, en el qual va participar-hi Joana Cervià, coordinadora de beques i dels tallers d’Hangar.
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IV Jornadas de Estudio del Arte Contemporáneo de Castilla y León
Tipus publicació: Programa de l’esdeveniment
Lloc publicació: Castilla y León
Data: Març
Breu descripció contingut: Programa de les IV Jornadas de Estudio del Arte Contemporáneo de Castilla y León, en les quals Joana
Cervià va fer una presentació exposant el model de centre de producció i experimentació artística d’Hangar.
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rec11
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Abril
Breu descripció contingut: Flyer informatiu del Festival de Cinema de Tarragona Rec, en el qual Hangar va participar com a membre
del jurat i amb l’aportació d’un premi - residència a Hangar d’un mes.
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Obrar sin obra
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Abril
Breu descripció contingut: Cartell del projecte Obrar sin Obra d’Alex Mitrani, Diego Pujal i Rubén, co-produït per Hangar.
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Round Trip. Loop’s Conversation
Tipus publicació: Tríptic informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Tríptic informatiu de la trobada artística “Round Trip. Loop’s Conversation”, en la qual Hangar va
col·laborar celebrant l’activitat Un cafè amb... Nikita Yiangqian.
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Festival Loop
Tipus publicació: Llibret informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Fulletó informatiu del Festival Loop, en el qual Hangar va intervenir com a col·laborador del taller Irse por
las Ramas.
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Pere Noguera. Histories d’Arxiu
Tipus publicació: Flyer informatiu de l’exposició
Lloc publicació: Bacelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de l’exposició Pere Noguera. Histories d’Arxiu, en la qual Hangar va col·laborar celebrant
un taller de dos dies amb l’artista.
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Sessions Polivalents
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Cartell de la primera edició de les Sessions Polivalents, gestionades pels artistes residents d’Hangar.
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All the World’s a Screen
Tipus publicació: Full de presentació
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Full de presentació del projecte telemàtic interactiu All the World’s a Screen creat per Charlotte Gould i Paul
Sermon, artistes residents a Hangar entre l’1 de març i el 31 de maig.
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Star factories and uncertain origins
Tipus publicació: Full de presentació
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Full de presentació de la projecció Star Factories and Uncertain Origins resultat del taller Irse por las Ramas
en el que van participar el col·lectiu resident a Hangar Cooperativa General Humana.
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Kitsch Digital
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de l’exposició col·lectiva Kitsch Digital al centre cívic Can Felipa, co-produïda per Hangar.
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Cavernes+Artzar
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Maig
Breu descripció contingut: Cartell del projecte Cavernes+Artzar desenvolupat per estudiants de la UB al CosmoCaixa de Barcelona i coordinat pel laboratori de producció d’Hangar.
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El túnel y el miedo
Tipus publicació: Llibret informatiu de l’exposició
Lloc publicació: Barcelona
Data: Juny-Agost
Breu descripció contingut: Llibret informatiu de l’exposició El Túnel y el Miedo de Sergi Botella, artista resident a Hangar.
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Serendipity
Tipus publicació: Pamflet informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Juny
Breu descripció contingut: Segona entrega del projecte Serendipity desenvolupat per Laia Estruch a la Sala d’Art Jove, amb la qual
col·labora Hangar.
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M.A.L.
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona			
Data: Juliol
Breu descripció contingut: Flyer informatiu del “M.A.L.”, taller organitzat per Hangar, on s’obre la convocatòria per a la participació
d’artistes.

Comunicació

245

The Aura of things
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Juliol
Breu descripció contingut: Cartell del projecte The Aura of Things, resultat del Taller de Performance Tecnologies Festives, que Cooperativa General Humana, col·lectiu resident a Hangar, va desenvolupar en el propi centre.
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Muestra Marrana
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Juliol
Breu descripció contingut: Cartell de la IV edició de la Muestra Marrana, la mostra de cinema pornogràfic alternatiu que se celebra a
Hangar anualment.
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FoxyFax
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Juliol
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de la segona edició de les Sessions Polivalents, en les quals es va presentar el projecte
FoxyFax.
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Masr
1
Tipus publicació:Flyer informatiu
Lloc publicació: Santander
Data: Juliol
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de la instal·lació de vídeo Masr d’Alvaro Sau, artista becat per Hangar en el 2009 amb la
beca Hangar-Contemporary Image Collective (CIC), El Caire.
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2
Tipus publicació:Full de presentació
Lloc publicació: Santander
Data: Juliol
Breu descripció contingut: Full de presentació de la instal·lació de vídeo Masr d’Alvaro Sau, artista becat per Hangar en el 2009 amb
la beca Hangar-Contemporary Image Collective (CIC), El Caire.
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El seu Museu
1
Tipus publicació: Llibret de l’exposició
Lloc publicació: Barcelona
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Llibret de l’exposició “El seu Museu”, de Mireia c. Saladrigues, artista resident a Hangar. Hangar va participar en la producció de l’exposició.
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2
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Flyer de la inauguració de la l’exposició “El seu Museu”, de Mireia c. Saladrigues, artista resident a Hangar.
Hangar va participar en la producció de l’exposició.
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Tallers oberts del Poblenou
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Cartell dels Tallers oberts de Poblenou, una iniciativa que obre les portes dels estudis de creador i en la qual Hangar va participar
amb la celebració de l’Hangar obert.
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Chicks on Speed
Tipus publicació: Programa de l’esdeveniment
Lloc publicació: Barcelona
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Programa de l’esdeveniment celebrat pel grup musical “Chicks on Speed”, en el qual es va presentar la peça
Theremin Tapestry produïda a Hangar.
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Del Passatge Cusidó al Passatge Oriol
Tipus publicació: Cartell
Lloc publicació: Barcelona
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Cartell de la pre-estrena del documental Del Passatge Cusidó al Passatge Oriol, en la qual Hangar va intervenir com a col·laborador.
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Sala d’Art Jove
Tipus publicació: Full de programació
Lloc publicació: Barcelona
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Full de programació de la Sala d’Art Jove, un espai de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya per a la promoció del talent jove, en el qual Hangar participa com a co-productor de les exposicions.
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They are alive!!!
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Sao Paolo
Data: Octubre
Breu descripció contingut: Flyer del projecte They are Alive!!! de Ricardo Iglesias, desenvolupat a Hangar durant el 2010 i presentat
al Festival FILE de Sao Paolo.
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Nits Digitals
Tipus publicació: Programa de l’esdeveniment
Lloc publicació: Barcelona
Data: Novembre
Breu descripció contingut: Programa de l’esdeveniment Nits Digitals de Vic, a la inauguració del qual es va presentar la peça Genètica
Augmentada produïda per Hangar i el PRBB.
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Grau d’Assitent d’Artista Professional
Tipus publicació: Fulletó informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Novembre
Breu descripció contingut: Fulletó informatiu del Grau d’Assistent d’Artista Professional, impartit a Hangar a partir d’una proposta de
Quim Packard i Enric Farres, artistes residents del centre.
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Diálogos
Tipus publicació: Full de presentació de l’exposició
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Full de presentació de l’exposició Diálogos, de Silvia Ulloa, artista resident a Hangar.
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La Agencia
Tipus publicació: Full de presentació del projecte artistic
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Full de presentació del projecte artístic La Agencia, de Heaven Baek, artista resident a Hangar entre el 15
de setembre i el 15 de desembre.
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Citystories and Global Cities
1
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de l’exposició Citystories and Global Cities, celebrada a la Casa Asia i amb la participació de
Hevaen Baek, artista resident a Hangar entre el 15 de setembre i el 15 de desembre.
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Citystories and Global Cities
2
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de l’exposicio Citystories and Global Cities, celebrada a la Casa Asia i amb la participacio
de Hevaen Baek, artista resident a Hangar entre el 15 de setembre i el 15 de desembre
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Diálogos
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de l’exposició Diálogos, de Silvia Ulloa, artista resident a Hangar.
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()
Tipus publicació: Flyer informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Flyer informatiu de l’exposició ( ), d’Álvaro Urbano, artista guanyador de la beca Hangar – Smart Project a Amsterdam.

Comunicació

Generatech
Tipus publicació: Tríptic informatiu
Lloc publicació: Barcelona
Data: Desembre
Breu descripció contingut: Tríptic de les jornades Generatech, algunes de les activitats de les quals es van celebrar a Hangar.

265

266

Comunicació

Jasmina Llobet i Lluís Pons
Tipus publicació: Catàleg
Lloc publicació: Corea del Sud
Data: Breu descripció contingut: Catàleg sobre l’obra de Jasmina Llobet I Lluís Pons, artistes becats amb la beca Hangar-SAS Geumcheon, Seül.

Comunicació

267

Mapa creatiu del Poblenou
Tipus publicació: Llibret
Lloc publicació: Barcelona
Data: Breu descripció contingut: Recull dels espais i organitzacions que treballen amb les arts i la cultural al Poblenou entre les quals es troba Hangar.
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010.2. PREMSA
A continuació, recull de les aparicions a premsa d’Hangar durant el 2011.

L’Europe des Media Labs
Nom publicació: mcd (Musiques & Cultures Digitales
Lloc publicació: França
Data: Març
Breu descripció contingut: Número de mcd dedicat als centres de producció i experimentació artística d’Europa i entre els quals es
menciona a Hangar.
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Les noves fàbriques de cultura s’obren a la feina dels creadors
Nom publicació: femBarcelona
Lloc publicació: Barcelona
Data: Març
Breu descripció contingut: Article dedicat a les fàbriques de creació de Barcelona, entre les quals es troba Hangar, on es fa una breu
presentació de cadascuna i s’exposen les principals accions del govern en la gestió de les mateixes.
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Les noves fàbriques de cultura s’obren a la feina dels creadors
Nom publicació: femBarcelona
Lloc publicació: Barcelona
Data: Març
Breu descripció contingut: Article dedicat a les fàbriques de creació de Barcelona, entre les quals es troba Hangar, on es fa una breu
presentació de cadascuna i s’exposen les principals accions del govern en la gestió de les mateixes.
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Transhumància artística
Nom publicació: Diari Avui
Lloc publicació: Barcelona
Data: 17 de març de 2011
Breu descripció contingut: Articles sobre l’exposició Miniscopics dels artistes Llasmina Llobet I Lluís Pons a Halfhouse, guanyadors
de la beca Hangar- SAS Seül 2010.
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Ocho fábricas serán laboratorios de creación artística
1
Nom publicació: Crónica Barcelona
Lloc publicació: Barcelona
Data: 27 de març de 2011
Breu descripció contingut: Article sobre les Fàbriques de la Creació de l’Ajuntament de Barcelona, entre les quals es troba Hangar.
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Ocho fábricas serán laboratorios de creación artística
2
Nom publicació: Crónica Barcelona
Lloc publicació: Barcelona
Data: 27 de març de 2011
Breu descripció contingut: Article sobre les Fàbriques de la Creació de l’Ajuntament de Barcelona, entre les quals es troba Hangar.
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El ecosexo como obra de arte
1
Nom publicació: Suplement Vida&Arte del diari El País
Lloc publicació: Madrid
Data: 30 de juny de 2011
Breu descripció contingut: Article sobre el projecte Ecosex d’Annie Sprinkle I Elisabeth Stephens que va acollir I produir Hangar a
Barcelona amb la col·laboració del CCCB, el Mercat de les Flors, l’Antic teatre I la Laboral.
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El ecosexo como obra de arte
2
Nom publicació: Suplement Tendències del diari El Mundo edició Catalunya
Lloc publicació: Barcelona
Data: 30 juny del 2011
Breu descripció contingut: Article sobre el projecte Ecosex d’Annie Sprinkle I Elisabeth Stephens que va acollir I produir Hangar a
Barcelona amb la col·laboració del CCCB, el Mercat de les Flors, l’Antic teatre I la Laboral.
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Web de l’artista Álvaro Sau
Lloc publicació: Web de l’artista Álvaro Sau
Data: Setembre
Breu descripció contingut: Notícia de la presentació en el marc del festival de cinema de San Sebastián, de la pel·lícula Coptos de
l’artista Álvaro Sau, el qual va realitzar aquest projecte mentre disfrutaba de la beca Hangar- CIC El Caire 2009.

278

Comunicació

Residencias para artistas ¿dónde, cómo, por qué?
Nom publicació: Suplement El Cultural del diari El Mundo
Lloc publicació: Madrid
Data: 16 de desembre de 2011
Breu descripció contingut: Article sobre residències per a artistes a Espanya on es parla d’Hangar.
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Indicadors

11

INDICADORS
011.1. AGENTS, ENTITATS I ESPAIS AMB QUE
HANGAR HA COL·LABORAT DURANT 2011
TOTAL: 96 agents, entitats i espais.

· Universitats
Total: 5
Col·laboracions estables:
- Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts
a) Màster d’Art Sonor: Conveni per a la impartació d’una assignatura del màster per
part d’Hangar Sonor.
b) Màster de Producció i Recerca Artística: Conveni de pràctiques.
- Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (conveni): Conveni pel desenvolupament de projectes de recerca conjunts, la creació d’un banc d’hores d’intercanvi de treball entre els tècnics d’ambdues entitats i la col·laboració en la programació i realització
de seminaris, tallers i workshops.
- UPF (Barcelona) - Màster arts Digitals: Conveni per a l’intercanvi d’activitats, presentacions i investigadors.
Col·laboracions puntuals:
- Medialab USAL (Universitat de Salamanca): Participació a la taula de treball sobre
MediaLabs.
- UBISS (Barcelona): Participació a les Jornades ‘Creativity and urban policy strategies’ organitzades pel GRC Creativitat, innovació i transformació urbana, Facultat
d’Economia i Empresa.

· Centres de recerca
Total: 2
- Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya: Elaboració proposta conjunta pel projecte europeu Soft Control.
- Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Elaboració proposta conjunta pel projecte
europeu Soft Control.
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· Fundacions
Total: 3
- Fundació Guifi.net: Suport tècnic a Hangar a nivell de connectivitat.
- Fundació i2Cat: Facilitació d’infraestructura per projectes de recerca tecnològica.
- Fundació Kreanta: Disseny d’una proposta per a la participació d’Hangar en el 2012
en el projecte Càtedra Barcelona - Medellín.

· Col·lectius i projectes
Total: 9
- Kunststiftung Baden-Wurttemberg: Participació Jornades “Glance abroad - Possibilities,
functions and focuses of international artists’ residencies, grants and fellowships”, Staatliche Akademie der Bildenden Kunste Karlsruhe.
- ZZINC: Participació a ‘¿Qué vas a hacer tu en el 2011?’
- Befaco: Participació en el programa Hangar Sonor.
- Minipimer.tv: Col·laboració en el desenvolupament de projectes de recerca i participació en els Dijous Oberts d’Hangar.
- Luthiers Drapaires: Participació en el programa Hangar Sonor.
- Producciones Doradas: Participació en el programa Hangar Sonor.
- Tallers Oberts Poblenou: Participació en l’organització i l’esdeveniment.
- Tallers Oberts Barcelona: Participació en l’esdeveniment.
- Ull Cec: Col·laboració per a la participació en el projecte europeu Addicted2random.

· Xarxes
Total: 7
- Anella Cultural: Membre de la xarxa. Suport tècnic a Hangar a nivell de connectivitat.
- Campus Guia: Allotjament de la reunió de preparació del programa 2011 de la xarxa.
- Cluster Cultura Las Palmas de Gran Canaria: Presentació d’Hangar.
- Fàbriques de la Creació: Membre de la xarxa. Participació en les reunions.
- Residencias En Red: Membre de la xarxa. Participació en la trobada a Perú. Disseny
de projectes de residències i intercanvis amb altres membres de la xarxa.
- Xarxaprod: Membre de la xarxa. Participació a les assemblees.
- Mapa creatiu: Membre de la taula de treball del Mapa creatiu del Poble Nou

Indicadors
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· Centres de producció i Centres d’Art
Total: 6
- Can Xalant: Col·laboració pel programa de Workshops Artist2artist amb Imogen Stidworthy.
- ACVic- Centre d’Arts Contemporànies: Col·laboració en la coproducció del projecte
Recolectors del programa Aparadors i Pantalles en el marc del Mobile Art Lab.
- L’Escocesa: Col·laboracions puntuals.
- CIANT / Enter Festival a Praga (República Txeca): Soci projecte europeu MOB.
- Dedale/ SmartCity en París (Francia): Coordinador projecte europeu MOB.
- Plataforma0 LABoral (Gijón): Participació projecte Telepresència. Col·laboració Ecosex.

· Residències
Total: 9
- ADM, Mèxic D.F (Mèxic): Programa de beques AECID.
- Città dell’Arte, Biella (Itàlia): Programa de beques AECID.
- CoreLabs, Beijin (Xina): Programa de beques AECID.
- SAS Geumcheon, Seül (Corea): Programa de beques AECID.
- Smart Project, Amsterdam (Holanda): Programa de beques AECID.
- Tokio Wonder Site, Tòquio (Japó): Programa de beques AECID.
- BankArt1929 (Yokohama): Residència de producció del resident a Hangar Guillermo de Pfaff.
- Cité internationale universitaire de Paris: Col·laborador projecte europeu MOB.
- CeroInspiración, Quito (Ecuador): tancament beca co-producció.

· Festival i espais de difusió
Total: 28
- Antic Teatre: Col·laboració pel Ecosex Barcelona.
- Can Felipa (Barcelona): Exposició amb artistes residents d’Hangar i publicació de
catàleg.
- CCCB (Barcelona): Col·laboració pel Ecosex Barcelona.
- Escena Poble Nou (Barcelona): Acolliment de l’esdeveniment.
- Galeria Estrany de la Mota (Barcelona): Col·laboració pel programa de Workshops
Artist2artist de Pauline Fondevila.
- Festa de la Ciència (Barcelona): Presentació peça El Genoma en un Xip dissenyada i
produïda per Hangar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
- Festival MAD (Barcelona): Presentació peça Genètica Augmentada dissenyada i
produïa per Hangar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
- Fundació Miró (Barcelona): Col·laboració pel Un Cafè Amb... Christodoulos Panayiotou i
Su-Mei Tse.
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- Fundació Tàpies (Barcelona): Col·laboració pel programa de Workshops Artist2artist
de Pere Noguera i Imogen Stidworthy.
- KKKB (Barcelona): Exposició anual amb artistes residents d’Hangar.
- La Capella (Barcelona): Gestió econòmica de projectes de Barcelona producció.
- Loop (Barcelona): Col·laboració pel programa de Workshops Artist2artist amb balladors de flamenc.
- Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya (Barcelona): Co-producció dels projectes dels artistes que exposen a la sala.
- Mercat de les Flors (Barcelona): Col·laboració pel Ecosex Barcelona.
- Muestra marrana (Barcelona): Acolliment de l’esdeveniment.
- The Private Space Gallery (Barcelona): Participació en els grups de treball ‘El rol dels
espais d’Art del Poble Nou’
- Fira SWAB (Barcelona): participació en la secció Solo Projects amb artistes residents a Hangar.
- REC Festival (Tarragona): Jurat del festival. Premi emergent residència de producció a Hangar.
- Festival Nits Digitals (Girona): Presentació peça Genètica Augmentada dissenyada i
produïda per Hangar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
- JUSTMADRID (Madrid): Presentació Hangar al Producers Desk de JUSTMAD.
- DA2, Salamanca: Presentació d’Hangar.
- KINETICA Artfair (London): Participació a la fira amb La Partícula (Álex Posada)
- Ars Electronica (Austria): Selecció d’un artista d’Hangar per la seva participació al
festival AEC.
- Festival Kernel (Itàlia): Co-producció d’un taller d’electrònica. Jurat de la convocatòria.
- Triennal d’Art de Yokohama: Exposició de l’artista resident Guillermo De Pfaff.
- Makata / Festival Moving Closer a Varsovia (Polònia): Soci del projecte europeu MOB.
- Videomedeja (Novi Sad, Sèrbia): Soci del projecte europeu MOB.
- Institut français / SurExpositions a Timisoara (Romania): Soci del projecte europeu MOB.

· Comissaris, galeristes i crítics d’art
Total: 18
- Aimar Arriola, comissari i investigador: Participació a Un Cafè Amb...
- David Armengol, comissari independent: Exposició artistes residents a Can Felipa.
- Carles Guerra, artista, crític d’ art independent i conservador cap del MACBA: Participació a Un Cafè Amb...
- Cèlia del Diego, crítica d’art: Participació a Un Cafè Amb...
- Christodoulos Panayiotou, artista visual: Participació a Un Cafè Amb...
- Cristina Garrido, comissària independent: Exposició artistes residents a KKKB.
- David G. Torres, crític d’ art comissari d’exposicions. Co-director i co-fundador d’ A
DESK: Participació a Un Cafè Amb..., curador de la exposició d’artistes residents La
Gran Aventura a Can Felipa (Barcelona)

Indicadors
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- Eduardo Hurtado, artista, comissari independent i investigador: Participació a Un Cafè Amb...
- Jordi Antas, creador, mediador i comissari independent: Participació a Un Cafè Amb...
- Juan Canela, comissari independent i encarregat d’exposicions a la galeria Nogueras
Blanchard: Participació a Un Cafè Amb...
- Latifa Echakhch, artista visual: Participació a Un Cafè Amb...
- Moritz Küng, comissari: Participació a Un Cafè Amb...
- Miren Jaio, crítca d’art: Participació a Un Cafè Amb...
- Oriol Fontdevila, comissari independent i coordinador Sala d’Art Jove: Participació
a Un Cafè Amb...
- Rebeca Blanchard, codirectora de la Galeria Nogueras Blanchard de Barcelona: Participació a Un Cafè Amb...
- Soledad Gutiérrez, conservadora d’exposicions temporals del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA): Participació a Un Cafè Amb...
- Su-Mei Tse, artista xinesa: Participació a Un Cafè Amb...
- Silvia Guerra i Laurent Fivet, curadors de Lab’Bel, Laboratoire Artistique du Groupe
Bel: participació Hangar a SWAB Solo Projects.

· Ambaixades i centres culturals d’Espanya a l’estranger
Total: 3
- Ambaixada d’Espanya a Montevideo (Uruguai): Beca residència institucional per a
artistes d’Uruguai.
- Centro Cultura de España en Sao Paolo (Brasil): Presentació d’Hangar al festival File.
- Centro Cultural de España en Lima (Perú): trobada Residencias_en_Red

· Cases i instituts de cultura estrangers
Total: 1
- Casa Asia: Participació en exposició de l’artista coreana Heaven Baek (Beca Hangar - SAS).

· Altres
Total: 5
- Associació de Veïns del Poblenou: Elaboració d’una proposta conjunta per a la convocatòria per a projectes socio-culturals de La Caixa.
- Districte Sant Martí: Elaboració del mapa creatiu del Poble Nou i col·laboració pel
projecte Joves i Noves Tecnologies amb l’IES del Besós.
- Escola d’art i disseny de la Diputació de Tortosa: Presentació d’Hangar.
- Institut d’Ensenyament Secundari Besós: Col·laboració pel projecte Joves i Noves Tecnologies.
- Comissió d’equipaments del Poble Nou: Participació en les trobades.
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011. 2. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
TOTAL: 27

· Actius durant 2011
Total: 23
- ADM México: Programa beques Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
- ACVic. Centre d’Arts Contemporànies (conveni signat el 2011): Co-producció d’un
dels projectes seleccionats pel taller M.A.L (MOB).
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (conveni signat el 2011): Acolliment
de la performance Silver Weding de les artistes Annie Sprinkle i Elisabeth Stephens.
- Città dell’arte: Programa beques Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
- Cooperativa General Humana (conveni signat el 2011): Acollida i assistència a la
producció pel projecte Esplendor & Dying Dogs del col·lectiu artístic.
- CoreLabs (conveni signat el 2011): Programa beques Aegencia Española de Cooperación
Internacional (AECID).
- Escena Poblenou: Acolliment de presentacions del festival.
- Festival REC (conveni del 2011): Co-producció d’un premi del Festival.
- Fundació Guifi.net (conveni signat el 2011): Suport tècnic a Hangar a nivell de connectivitat.
- Fundació La Caixa (conveni signat el 2011): Co-producció exposició d’alumnes de
Belles Arts al Caixafòrum.
- Hamaca (conveni signat el 2005): Cessió d’espai d’oficina.
- Idensitat (conveni signat el 2010): Cessió d’espai d’oficina.
- Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (conveni signat el 2011): Desenvolupament de projectes conjunts de recerca aplicada.
- La Trinxera (conveni signat el 2011): Co-producció del documental Destruir i Construir.
- Miniature (conveni signat el 2011): Cessió taller i participació dels artistes residents
a We Are DO.
- Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya (conveni signat el 2009): Co-producció
de projectes de la programació de la sala.
- SAS Geumcheon (conveni signat el 2009): Programa beques Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID).
- Smart Project (conveni signat el 2009): Programa beques Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
- Tokyo Wonder Site (conveni signat el 2011): Programa beques Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID).
- Ull Cec (conveni signat el 2010): Cessió d’espai per a activitats.

Indicadors
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- Universitat de Barcelona (conveni signat el 2011): Conveni de pràctiques i co-producció exposició d’alumnes de Belles Arts al Caixafòrum.
- Universitat Pompeu Fabra - Màster d’Arts Digitals (conveni signat el 2011). Presentació a Dorkbot d’una instal·lació sonora del màster.
- CDMON (conveni signat el 2010): Conveni patrocini servidor.

· Altres convenis vigents sense activitat específica al 2011
Total: 3
- Grup Recerca Cos i Textualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Fundació Kreanta (conveni signat el 2011).
- Universitat Politècnica de València - Màster Oficial en Arts Visuals i Multimèdia (conveni signat el 2011).

011. 3. USUARIS
TOTAL: 2155

· Artistes residents als tallers i els laboratoris
Total: 26 (No s’inclouen els artistes becats)
- Tallers: 22
- Laboratoris: 4

· Artistes becats
Total: 10
- D’Hangar a fora: 6
- De fora a Hangar: 4

· Projectes residents
Total: 3
- Hamaca
- Minipimer.tv
- Idensitat

· Assistents a les activitats
Total: 933
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- Formació contínua: 113
- Workshops artist2artist: 94
- Dijous Oberts: 215
- Hangar Sonor: 166
- Aterratges: 231
- Tallers i presentacions recerca aplicada: 114

· Usuaris dels serveis de lloguer
*Cada reserva de material es compta com a 1 usuari

Total: 1155
- Lloguer de material: 1040
- Lloguer d’espais: 115

· Visites comentades a Hangar
Total: 28 visites (les visites amb més d’una persona compten com a 1)
Gener
- Alumnes de producció de la Casa de l’Ofici de l’ Espectacle de Barcelona Activa.
- Sala d’Art Jove amb un grup d’ alumnes d’Escola Massana.
- Comissària independent col·laboradora del laboratori artístic Lab’Bel (França).
- Veronica Valentini, comissària.
- Alumnes de A-Desk.
Febrer
- Alumnes de Northbrook College (Regne Unit).
- Alumnes de l’Institut de Collserola.
- Ex-alumnes de l’artista Dora García de l’Escola d’Art de Brusel·les.
Març
- Estudiants del Master of Science in Arts Administration, programa acadèmic de
l’IDEC de la UPF i la Boston University.
- Estudiants de màster amb el professor de l’Escola superior d’Art d’Annecy.
- Iñigo Blanco, Universidad de Mondragón, Liderazgo y Emprendizaje Innovador (LEINN).
- Alisa Prudnikova, director del National Centre for Contemporary Arts Ekaterinburg
Branch (Rússia).
- Emilie Wacogne de Banlieues d’Europe (França).
- Estudiants de Màster de TV3.
- Estudiants del màster La Fàbrica en Ingenieria Cultural de la Universidad de Madrid.
- Alumnes de la Boston University (USA)

Indicadors
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Abril
- El director i artistes de la residència Casamarlès.
- Estudiants de màster del Departament d’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Liliana Bautista Vargas, està realitzant recerca sobre art digital entre la UNAM de
Mèxic i la UPV de València.
Juny
- Andrey Krel, Central House of Artists (Rússia).
Juliol
- Martí Manen, amb els participants de les xerrades sobre producció en art del programa
Juliols de la UB.
- Jorge Melguizo, director càtedra Medellín - Barcelona.
Octubre
- Estudiants de l’Escola d’art Metàfora.
- Aron Krause, investigador en l’àmbit dels medialabs.
- Francine Goudel, alumna de segon del Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art
de la Universitat de Barcelona.
Novembre
- Blanca Reyero de Casa Africa amb Kate Tarratt de Thupelo (Cape Town) y Kadiatou
Diallo de Greatmore Studios (Cape Town).
- Yannick Marzin de l’ Hotel de MA Scène Nationale (França).
- Strelka, Rússia.
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011. 4. COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA
· Visites a la web
- Nombre de visitants diferents: 202989
- Nombre de visites: 360956

Indicadors
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· Subscripcions
Total: 12187
- Newsletter d’Hangar: 4390 subscriptors.
- Twitter: 1997 seguidors (es va obrir el compte al març del 2011).
- Facebook: 5000 amics (5000 amics és el màxim que Facebook permet per a perfils
d’usuari. Per això, desprès d’assolir el 5000 amics, es va crear un nou grup que actualment té 800 amics).

011. 5. PRODUCCIONS I PROJECTES
TOTAL: 67
- Produccions dels laboratoris: 62
- Projectes de recerca: 5 (s’inclouen també els tallers de recerca aplicada).

011. 6. FINANÇADORS
TOTAL: 7

· Públics
- CoNCA: genèrica activitats
- ICUB: genèrica activitats
- AECID: específica - programa beques
- Diputació de Barcelona: específica - programa Dijous Oberts-Capsulabs
- Ministeri Cultura (BBAA): específica - activitats artistes residents (Sessions Polivalents, Se Busca)
- Ministeri de Cultura (Industrias): específica - residència recerca i taller obert Telepresència
- Comissió Europea Programa Cultura: específica - Projecte MOB i Projecte Addicted2random.

· Privats
- Fundació Banc de Sabadell: específica - activitats artistes residents.
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DADES
ECONÒMIQUES

D

urant l’exercici 2011 s’ha seguit en la mateixa línia iniciada en 2010 en tot el referent a l’optimització de la
gestió interna d’Hangar, amb la finalitat d’adequar el nivell d’ingressos a una estructura d’acord als mateixos. Així,
aquest any també ha estat un any d’estricta contenció.

A través de la informació comptable s’ha dissenyat un control més estricte dels diferents departaments que componen l’organització amb
la finalitat d’aconseguir un major equilibri econòmic entre les diferents
parts i, sobretot, per poder detectar a temps els desequilibris que permetin dur a terme les mesures correctores necessàries.
En 2011 l’estructura dels ingressos via subvenció ha canviat. A la reducció del finançament aportat pel CoNCA i pel programa de la AECID
(un 16,7% i un 39,1% menys respectivament en relació a l’any anterior),
hem treballat per a la captació de fons públics per a programes específics, diversificant i ampliant les fonts d’ingressos a altres organismes
com el programa d’Indústries Culturals del Ministeri de Cultura o la Comissió Europea en el seu programa de cultura. Tot i així, no hem aconseguit mantenir el pressupost previst i presentem una desviació d’un
5,9% en els resultats anuals. No obstant això, i tenint en compte tant la
reducció en la concessió de les subvencions a Hangar, les condicions
econòmiques del sector, amb menor inversió pública directa en la producció artística, i l’estat de la nostra pròpia infraestructura, sotmesa a
les obres d’ampliació que han dificultat la nostra activitat ordinària,
hem aconseguit mantenir els ingressos propis respecte de l’any passat. Això permet que, mitjançant un esforç extraordinari tant de contenció de la despesa com de les hores aportades per tot l’equip tècnic d’Hangar, hem millorat el percentatge d’ingressos propis en 1,3%
respecte de l’any passat, passant del 23,4% al 24,7%.
Un altre fet important ha nivell patrimonial ha estat aconseguir actualitzar i reunir tot el fons d’obra de la Fundació Privada AAVC, al mateix
temps que es garanteix la seva millor conservació mitjançant una cessió en règim de comodat al Museu Morera de Lleida.
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RESUM ECONÒMIC 2011
INGRESSOS
Subvencions públiques			
CONCA, Generalitat Catalunya				
ICUB, Ajuntament Barcelona				
AECID, Agencia Española de Coop.Int. al Desarrollo		
Diputació de Barcelona				
Ministerio de Cultura				
Unió Europea
			

€
208200,00
154000,00
30459,17
6000,00
16500,00
23273,90

Patrocinis
Fundació Banc de Sabadell				
Total Subvencions i Patrocinis		

12000,00
450433,07

Ingressos propis
Lloguers (tallers, material, espais)			
Formació 					
Assessorament a l’artista		
		
Vídeo / Imatge Digital
			
Producció 					
Laboratori Interactius			

48816,29
13169,02
13790,79
13345,19
40586,14
18400,88

Total Ingressos propis 			

148108,31

INGRESSOS TOTAL 			

598541,38

DESPESES
Formació
Publicacions
Arxius
Activitats / Difusió
Suport a creadors
Serveis a la producció

DESPESES TOTAL

57139,74
35120,64
34925,90
71100,58
87989,72
312264,80

598541,38

