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1. Introducció
Director: Pedro Soler

2007 ha estat un any ben intens a Hangar, tant en el terreny institucional com en
l’artístic. En la darrera convocatòria de tallers, el passat octubre 2007, vam regis-
trar la demanda més alta dels últims anys: 74 sol·licituds per a 4 tallers, dada que
revela la preocupant situació quant a espais de treball i creació a Barcelona i
alhora, també, la reputació d’Hangar com a centre de creació.

Hem refermat la relació amb les principals institucions d’art contemporani de la
ciutat, sobretot a través del programa d’activitats i tallers (MACBA, CASM,
Femart-Francesca Bonnemaison, OFFF...) i hem dut a terme diversos projectes
de producció de gran envergadura, en gran mesura institucionals, com ara els de
Joan Morey o Montserrat Soto al CASM i el de Marc Vives & David Bestué a la
Fundació Lorca. A banda de projectes artístics, hem produït una sèrie de tallers
sobre eines lliures per a creadors a la Laboral de Gijón, que han tingut un èxit
destacat. A més a més, hem tingut l’oportunitat per segon any consecutiu de
mostrar la nostra feina al Centre d’Art Santa Mònica en el marc d’un acte que ha
comptat amb una gran resposta del públic.

Pel que fa a les xarxes, hem aprofundit en les relacions amb el teixit de Poblenou,
amb participacions en la Festa Major (Tallers Oberts, Espai Malestar) i Escena
Poblenou, i en les relacions amb el territori català a través de la Xarxa d’Espais
de Producció d’Arts Visuals (http://xarxaprod.cat), mentre que hem fet o hem
endegat projectes d’àmbit internacional, com la Biennal d’Art Turku (Finlàndia) i
els projectes europeus Signs of the City i As_tide-back. Hangar forma part ara
de la xarxa europea de centres de creació Art Factories i ha participat en diver-
ses iniciatives a l’Estat espanyol, com ara les jornades dels Centres de Creació
Jove d’Extremadura a Plasencia.

La xarxa d’intercanvis de residències internacionals, servei que ofereix Hangar
des de 1999, ha passat de 3 centres el 2007 a 6 centres per al 2008. Els nous
centres son Ssamzie Space a Seul (Corea), El Basilisco a Buenos Aires
(Argentina) i el Contemporary Image Collective a El Caire (Egipte).

Aquestes xarxes es recolzen en una intensa activitat de visites recíproques.
Hangar és una destinació preferida tant de grups de belles arts com de comis-
saris locals i internacionals (Marko Stamovic, Nirith Nelson, Lance Fung, Yuu
Takehisa, Katerina Gregos, Alex Brahim, Camilla Larson, Enrico Lunghi, entre
altres), altres centres i institucions interessades a col·laborar-hi o muntar centres
similars.

Hangar continua essent amfitrió de dos projectes innovadors a l’Estat espanyol,
la Formació Contínua per a artistes i la distribuïdora Hamaca, a banda d’acollir
un programa d’activitats prou complet. El Laboratori d’Hangar se ha convertit en
un servei amb molt d’èxit a l’abast tan dels usuaris com dels grans projectes. Els
encontres dels dijous, una finestra oberta a artistes per què s’apropin al labora-
tori, s’han convertit en una cita ineludible per als creadores digitals.
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El gran esdeveniment de l’any ha estat la celebració al juny dels 10 anys d’e-
xistència d’Hangar a Can Ricart (1997-2007). Ho vam celebrar amb un acte al
qual van assistir persones destacades del món de la política i de la cultura, amb
un pastís d’aniversari i amb un Hangar Obert que incloïa actuacions i visites als
tallers dels artistes d’Hangar. La celebració coincideix també amb la propera
ampliació del centre a Can Ricart i la seva consolidació com a model a seguir,
particularment per al projecte de la xarxa de fàbriques de creació promogut per
l’Ajuntament de Barcelona.

L’any 2008 s’anuncia tan o més actiu que 2007, amb un especial interès a bus-
car nous fronts de finançament en el món de l’empresa, a gestionar l’ampliació
d’Hangar i a dur a terme el projecte europeu Signs of the City, que culminarà a
l’octubre de 2008 amb exposicions a Berlín i a Barcelona. L’equip d’Hangar tre-
ballarà per fer els serveis de producció encara més eficaços i útils per als crea-
dors, fomentant alhora l’excel·lència i l’accés públic a les eines de creació.
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2. Tallers d’artistes
i beques inter-
nacionals
Responsable del servei: Joana Cervià

2.1. Introducció

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

Un dels problemes amb què es troben els artistes joves és l’accés a un espai de
lloguer a causa dels alts preus. És per aquesta raó que necessiten un suport
especial en els primers anys de la seva trajectòria artística que, en el cas
d’Hangar, es materialitza en un espai i un seguit de prestacions (electricitat, con-
nexió a Internet, eines de treball de ferro i fusta, etc.), a més d’una sèrie de con-
tactes professionals, visites als seus tallers de crítics i periodistes, etc.

Les residències en els tallers es plantegen a mitjà termini, els artistes poden dis-
posar dels espais fins un màxim de 2 anys, i després d’aquest temps el taller
queda vacant per ser ocupat per una altra persona.

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

Al llarg del 2007 hem rebut un total de 131 sol·licituds de lloguers de tallers, de
les quals 9 han estat ateses per a residències llargues, 2 per al programa inter-
nacional de beques i 11 per a estades curtes.

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

Nom Espai Entrada Sortida
Tjasa Kancler 30 m2 01/04/07 01/04/09
Col·lectiu (Momu & No Es) 44 m2 09/05/06 09/05/08
Jordi Mitjà 30 m2 01/10/05 01/11/07
Jordi Ribes 54 m2 01/06/06 01/06/08
Ruben Santiago López 30 m2 01/11/06 01/11/08
Miguel García 30 m2 15/11/06 15/11/08
Javier Arce 30 m2 07/12/05 07/09/07
Irene van de Mheen 30 m2 01/02/05 01/02/07
Joan Morey 30 m2 01/10/05 31/01/08
Salvatore Benintende 30 m2 01/11/07 01/11/09
Virginia Colwell 30 m2 01/10/05 01/10/07
Núria Marquès 54 m2 01/05/05 01/05/07
Pauline Fondevila 30 m2 01/02/05 01/02/07
Joan Saló 30 m2 01/12/07 01/12/09
Juan López 30 m2 01/02/05 01/02/07
D_Forma 30 m2 01/04/07 01/04/09
Associació Ràdio Paca 30 m2 01/10/06 01/10/08
Ricardo Iglesias/Gerard Kogler Medialab 01/10/06 01/10/07
Nuria Canal 54 m2 01/06/07 01/06/09
Ana García 30 m2 01/09/07 01/09/09

2.3. Resultats de convocatòries públiques
per a estades llargues

Primera: abril de 2007
Sol·licituds de lloguer rebudes: 30
Número de renovacions: 9
Número de nous residents: 7

Segona: octubre de 2007
Sol·licituds de lloguer rebudes: 73
Número de renovacions: 7
Número de nous residents: 4
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2.4. Artist statement dels artistes residents
d’Hangar

Momu & No Es
Desenvolupen dinàmiques de treball amb les quals generen un espai on desple-
gar les seves inquietuds convertint-les en happy critiques des d’on busquen
noves relacions entre el context social, l’espectador i l’obra. Les seves narra-
cions ens mostren un món propi, a partir de fraccions de la deconstrucció de la
realitat més immediata. Busquen un espai de resistència davant de l’estandardit-
zació de les expectatives i el segrest de les llibertats. Parteixen de conceptes tan
reals com la constant presència de probabilitat d’accident, l’absurd, la incohe-
rència i la inclemència de les passions humanes.
Els seus últims projectes han estat Santuarios de Nueva Generación, exposat a
diversos espais de Catalunya, Mi Disipace signor ministro della Presidenza di
Sicurezza, exposat al CASM, El Ajo Ganador, que forma part d’una trilogia, i
Práctica de vuelo 11.

Momu & No Es

D_forma
És un grup emergent que, mitjançant diferents iniciatives, promou activitats rela-
cionades amb l’art contemporani. Aquest col·lectiu el formen un grup d’artistes
que s’han ajuntat per fomentar l’activitat artística, tant pel que fa a la producció
com a la difusió. Les activitats que plantegen es projecten en diversos àmbits,
en els quals treballen de manera col·laborativa amb altres artistes, comissaris o
entitats, tant a nivell local, nacional com internacional.
Els D_formers que formen aquesta associació comparteixen la inquietud per
expressar-nos en el món de l’art de diverses maneres: instal·lació, audiovisual,
arts escèniques, multimèdia i gràfica. És per això que el format que hem escollit
és multidisciplinar, sempre que sigui coherent i contemporani. El seu objectiu és
donar forma a projectes i deformar, a través del llenguatge artístic, el món que
ens envolta.
El laboratori creatiu D_forma estan en un taller d’Hangar. Des d’aquí fan la coor-
dinació, el desenvolupament i la gestació de noves propostes.



Irene van de Mheen
Sóc una creadora d’espais dibuixats, una dibuixant d’indrets pensats. El meu tre-
ball consisteix sobretot en dibuixos, intervencions i fotografies que estan forta-
ment vinculats amb l’espai, sigui l’espai urbà o els espais interiors, i per tant amb
l’arquitectura. Treballo en petit format i al mateix temps faig intervencions monu-
mentals directament sobre l’espai, fent servir l’espai arquitectònic com a suport.
Tots aquests treballs tenen per a mi la mateixa importància: tot té relació, una
cosa du a l’altra i viceversa.
En general, la meva manera de treballar és intuïtiva i sorgeix de l’expermentació
amb materials, formes i imatges, a més d’experiències personals. Els projectes
més importants que vaig realitzar el 2006 van ser una intervenció en una plaça
pública d’Algesires i l’escenari per al darrer espectacle de la companyia de
dansa Erre que erre, Esculpir en el tiempo, que es va estrenar al Mercat de les
Flors. Últimament faig cada cop més instal·lacions i intervencions en l’espai, però
tot està lligat sempre amb el dibuix i paral·lelament continuo dibuixant en formats
petits a banda de preparar una sèrie de dibuixos nous en un format gran.
Treballar en un dels estudis d’Hangar ha estat una experiència molt bona, per-
què és un lloc de trobada tant amb altres artistes com amb periodistes, comis-
saris i altres professionals. Sobretot el contacte amb altres artistes és important,
per saber on ets en el món de l’art contemporani i compartir experiències. Crec
que els artistes necessiten ser solidaris en lloc de competidors.
Ara acaba la meva estada a Hangar, després de dos anys, la qual cosa significa
que em quedo sense taller, ja que molts artistes, la majoria, no podem perme-
tre’ns llogar un espai pels preus exorbitants que demanen en aquesta ciutat.

Decorat. Irene van de Mheen

Jordi Mitjà
El treball de Mitjà, formalment heterogeni, ple de contingut i de crítica social,
sensible i poètic alhora, de factura conceptual, troba les seves fonts en imatges
de la vida quotidiana que l’artista registra contínuament. Col·lecciona experièn-
cies, objectes, inventa situacions i proposa accions per examinar les reaccions
humanes més simples enfront de situacions imprevistes. Extreu i inventa a partir
de la realitat, bé sigui a través d’un tractament documental, bé sigui creant els
seus propis objectes, les seves pròpies accions, que susciten qüestions sobre
l’art, el comportament social i l’individu.

Concèntric. Poble petit, infern gegant.
Espai Zer01, Olot. Jordi Mitjà.
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Miquel García
Els projectes de Miquel García són intervencions socials, col·laboratives i parti-
cipatives, estructurades com a estratègies activistes en clau micropolítica.
Mitjançant l’ús del vídeo, la instal·lació, la desobediència civil, el grafitti o el mer-
chandising, la seva posició és la d’instigar i dinamitzar reaccions i respostes
col·lectives, en què s’evidencien les problemàtiques glocals fent ús de la creati-
vitat i la comunicació de l’individu. La Sida, la migració, les bandes, el poder de
l’espectador o la societat de l’art-espectacle són alguns dels temes utilitzats en
les seves propostes. Però més enllà de la lectura superficial de l’artista com-
promès o benintencionat, el seu treball consisteix en infiltrar en el teixit cultural
una sèrie de receptes d’insubmissió ciutadana, per oferir així al grup concret o a
l’epectador anònim la possibilitat d’eludir la seva condició de subjecte passiu. En
un altre estrat, allunyat del trauma o l’esquerda social, trobem una lectura del seu
treball com a visió poètica de la quotidianitat, centrat en mostrar la imatge de la
realitat, mitjançant la metàfora sobre les contradiccions pròpies de l’esquizofrè-
nic subjecte contemporani.

Sumo. Miquel Garcia

Ràdio Paca
Ràdio Paca és una net-ràdio dedicada a la investigació, creació i desenvolupa-
ment de nous formats i materials de comunicació que promoguin un discurs en
femení i plural. Aposta per l’experimentació, la formació i l’accés participatiu als
micròfons del “moviment de dones i les dones en moviment”, que persegueix la
construcció de dinàmiques horitzontals en què es dilueixi la jerarquia entre pro-
ductores i oients, entre expertes i consumidores d’informació. És un mitjà de
comunicació llliure, associatiu i autogestionat que va néixer el 8 de març de
2005 i que des de juliol d’enguany emet des d’Hangar (Centre de Producció
d’Arts Visuals).

Espejito, espejito mágico. radiopaca
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Joan Morey
Joan Morey nace en Mallorca en 1972. Actualmente vive y trabaja en Barcelona.
Como Licenciado y D.E.A. en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, com-
bina su trayectoria artística con la docencia y otras colaboraciones en el ámbito
de la cultura o la moda. Ha participado en diversas mesas redondas e impartido
seminarios y conferencias acerca de la versatilidad de lenguajes que explora su
obra o las diversas contaminaciones que aparecen entre campos creativos (en
especial moda y arte) con el fin de despejar algunas incógnitas generadas a par-
tir del “producto-producción” cultural del presente.
Ha recibido varias becas y premios por su trayectoria como artista y en 2004 le
fue otorgado el premio al fotógrafo revelación Photo España.
Antes de su último proyecto, Postmortem, para el CASM (Centre d’Art Santa
Mònica, Barcelona), realizó el proyecto El mal ejemplo o El enemigo interior en
las salas de exposición de la Fundació Sa Nostra (Baleares), Dominion en el
marco de P_O_2 (Processos_Obertos_2) en Terrassa (Barcelona) y Nueva ola
o Desencert en el Espai Zero1 del Museo Comarcal de la Garrotxa (Girona) y la
Cúpula de Venus (Barcelona). Destaca su participación durante 2006 en expo-
siciones colectivas como Mirador en O.K. Centre for Contemporary Art de Linz
(Austria), Sound&Vision en Palazzo della Penna de Perugia (Italia) y No Histories
en Paul Greenaway Art Gallery de Adelaida (Australia). Anteriormente había par-
ticipado, entre otras, en Bad Boys en la 50ª Bienal de Venecia, The Black Album
(Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milán), Gli altri (Gas Art Gallery, Torino),
Antirrealismos: Spanish Photomedia Now (Australian Centre for Photography,
Sydney); junto a otras en espacios y centros de arte del panorama español como
Paperback y Lost in Sound (CGAC, Santiago de Compostela), Paisajes
Mediáticos (en las Salas de La Fundació “la Caixa”, Cataluña), IndisciplinadoS
(MARCO, Vigo), Ofelias y Ulises (49ª Bienal de Venecia), Vostestaquí e
Interzona (La Virreina, Barcelona) e Hipertronix (EACC, Castellón).
Su obra tambien ha formado parte de diversos programas de video y exposicio-
nes individuales en galerías de arte (Luis Adelantado en Valencia, Horrach Moyà
en Palma de Mallorca y Paul Greenaway en Australia).

Joan Morey

Núria Marquès
La inseguretat creada per la màquina contemporània ens condueix inevitable-
ment cap a processos mentals que timbren el nostre bagatge emocional. El de-
sencís i l’acritud adjudicables a la nostra generació no deixen de ser l’emmira lla-
ment d’una societat cada cop més competitiva i impersonal. Paradoxalment sem-
bla que els mass media es capfiquin en esborrallar la nostra realitat, transfor-
mant-la en una altra més pròxima al cel·luloide. Aquesta dicotomia de la contem-
poraneïtat no ens deixa impassibles, l’ànima es desharmonitza, emergeixen pors,
fòbies, l’angoixa sorgeix davant d’un futur desempedregat. És la tensió dels pro-
pis límits que produeix “mals injustament anomenats imaginaris”, com bé assegu-
rava E.M. Cioran. Procuro que aquest fet no passi inadvertit. Justament d’aques-
ta societat en prenc els referents.
Fins ara, les propostes artístiques que he anat desenvolupant ens han introduït
en infinitat de paradisos artificials immatèrics i “ensucrats” pels propis ansiolítics,
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tot creant una línia discursiva ben emmarcada en la crisi d’entresegles. I és que
els pics d’emergència emocional que afloren i rebroten amb els anomentats TAG
(trastorns d’ansietat generalitzada) sovint necessiten solucions ràpides. La cròni-
ca d’un estat d’ànim quotidià. La recerca artística s’ha compaginat amb diferents
mitjans i suports, tot creant un entramat de nòduls amb sentit propi, però que for-
men alhora part del tot. He intentat copsar la susceptibilitat de l’individu enfron-
tat amb la seva pròpia psique: el mal de l’ànima.

Deletedscenes. Videoinstal·lació, 2006. Núria Marquès

Jordi Ribes
Entenc la pintura com un espai de fantasia i per això ben sovint els personatge i
les situacions són presentades en un context escènic i teatral, com si tot fos un
decorat de cartró-pedra, una irrealitat que suposa per a mi el propi fet represen-
tatiu de la pintura. Si bé en les pintures realitzades anteriorment prenia en prés-
tec iconografies procedents del còmic o del cinema, en les darreres obres la ico-
nografia és de més difícil ubicació, per la qual cosa esdevé més impersonal i
menys deutora de la ficció més coneguda. S’han tornat, doncs, més narratives i
han evolucionat cap a un llenguatge més carregat i ric en elements.
Els personatges, sense rostre, i les situacions en què es troben són propers per
la seva quotidianitat, però a la vegada ens resulten estranyes pel seu alt grau
d’ambigüitat. Per exemple, no sabem si el que veiem és un nen o un nan que per-
fectament podria haver sortit d’una pel·lícula de David Lynch o de la cèlebre
Freaks de Tod Browning, fet que enllaça amb l’aspecte teatral abans comentat.
És com si es tractés de la recreació d’una realitat que sembla sortida de la ima-
ginació d’un nen, un món de fantasia que viu al marge dels conflictes de la huma-
nitat. D’aquí que la pintura serveixi d’un llenguatge naïf.
Al cap i a la fi, del que aquí parlem és de pintura i és així com la manera de pin-
tar s’identifica amb el propi tema. D’aquesta manera, l’espai pictòric és presen-
tat com a espai de joc, on la pintura sembla construir-se amb mòduls que a par-
tir de la seva modificació i repetició originen nous espais i possibilitats, una clara
referència als jocs de construcció infantils. Els personatges, com si fossin clicks
de playmobil, semblen estar construïts a partir de peces intercanviables. Aquest
mode tan perfeccionista i precís de pintar contrasta amb la mal·leabilitat de l’oli.
Així, enfront de l’acabat, tenim la sensació de trobar-nos davant d’una imatge
generada i manipulada per ordinador. De fet, no és en va que en els meus tre-
balls em serveixi d’un programa d’ordinador per esbossar amb anterioritat les
meves pintures.

El mundo perdido. Jordi Ribes
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Juan López
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Castilla-La Mancha l’any 2002. Ha
estat treballant en els últims anys en suports que van des del vídeo i la instal·lació
al dibuix. Actualment viu a Barcelona, on és artista resident d’Hangar. En els dar-
rers anys ha realitzat diverses exposicions individuals, entre les que cal destacar
One’n’One a la Casa Encendida a Madrid (2004), Para Tu Tara al Centre d’Art
Santa Mònica de Barcelona (2005) i a La Galería de La Fábrica a Madrid (2006),
així com col·lectives, com ara la I Bienal de Arquitectura Arte y Paisaje de les
Canàries, Trial Balloms/Globos Sonda al MUSAC de Lleó o Mirador 06. Media
Art from Spain a O.K. Centrum de Linz, Àustria, totes elles el 2006. El seu tre-
ball ha estat mereixedor de diversos premis i beques com la Muestra de Arte
Injuve el 2002, la Beca de Artes Plasticas Fundacion Marcelino Botín per al
2004-05 o el Premio Altadis de Artes Plásticas en la seva última edició (2007).

Bienal de Arte y Arquitectura de les Canàries. Juan López

Javier Arce
Durante el año 2007 he venido realizando en Hangar una serie de trabajos que
los podría dividir en dos partes. Por un lado el proyecto Guide to easier living
que se encuentra en una segunda fase de realización. Los trabajos consisten en
una serie de esculturas, videos, dibujos y fotografías basados en las imágenes
y textos que aparecen en el libro escrito por el diseñador industrial estadouni-
dense Russel Wright. Su libro A Guide to Easier Living (“Guía para una vida más
sencilla”) escrito en 1951 junto con Mary Wright, colaboradora y esposa del dis-
eñador profundiza sobre el fenómeno que él denominó como “hospitalidad infor-
mal”; pero es en las imágenes de este libro, en las cuales aparece la esposa del
diseñador haciendo uso de los diseños creados por su marido, donde quiero
centrar mi proyecto.
La idea es elaborar por medio de la papiroflexia copias exactas de los objetos
diseñados por Russel Wright. Realizaré una serie videos y fotografías que repro-
ducen las escenografías, las poses de las fotos del libro en las que aparece Mary
Wright. Para ello, me serviré de mi pareja y a la vez colaboradora Maureen
Tsakiris –así como de mí mismo para algunas tomas– , que hará uso exacto de
los falsos diseños de papel rediseñados por mí. Las imágenes serán proyeccio-
nes que se distribuirán de forma exenta e individual sobre el espacio expositivo.
Por otro lado he venido realizando una serie de trabajos de carácter escultórico
y dibujos que se sitúan en la brecha que señala el fracaso del proyecto vanguar-
dista. Por una parte, en su empeño de desnudar el arte de toda función ideoló-
gica o representativa y de cualquier finalidad mercantilista, para convertirlo en la
expresión pura del yo del artista. Y por otra, en su intento de diluir los límites
entre cultura de élite y cultura de masas como un modo de transgredir las fron-
teras entre arte y vida. Mis últimos trabajos se proyecta desde una posmoderni-
dad que pone en cuestión no ya la tradición, sino la misma modernidad.
Por último destacar la participación en muestras tanto de carácter colectivo
como individual destacando la presencia de mis trabajos en las feria de arte
internacional Art Cologne 2006, Arco 2007 ambas con la Galería Max Estrella.
la obtención de una Mención de Honor en los premios Caja Madrid 2007 y en la
VIII Premio de Pintura y Fotografía ABC. La exposición individual Guide to easier
living realizada en agosto 2006 en la Galería Del Sol st de Santander así como
la exposición realizada en marzo 2007 en la Galería Max Estrella de Madrid.
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Javier Arce

Pauline Fondevila
El trabajo de Pauline Fondevila se basa en la obra de otros artistas contemporá-
neos (más o menos conocidos), directores de cine, escritores, críticos, músicos
y dibujantes de cómic. En este aspecto se relaciona con la tradición de los tra-
bajos basados en citas, versiones y apropiaciones. Pero lo que hace diferente el
trabajo es el hecho de utilizar elementos ajenos para construir mundos que siem-
pre toman las formas y dimensiones de ensueños o meditaciones. Sus composi-
ciones murales, por ejemplo, tienen una estructura abierta que les permite,
potencialmente, estirarse hasta el infinito. De este modo, el proceso está com-
puesto por la selección y la compilación y después la mezcla; del ensamblaje y
la colocación, basados en operaciones similares a las mezclas musicales. Al final,
todo es reconocible, y a la vez desfigurado, transformado, reorientado.
Apropiación, reescritura, relaciones no autorizadas y sin gobierno. Radical acti-
tud copyleft. El trabajo de otros está para ser usado, como señales mediáticas y
culturales en las que estamos inmersos y hacer un uso cotidiano sin ni siquiera
darse cuenta. Fondevila da a esos objetos una cualidad de cotidianeidad; no hay
ninguna intención de idolatrarlos. Son las formas y colores, configuraciones y
datos que ella usa para construir su mundo; después, se va hacia otro lugar.

Share the darkness. Paperback, en el CGAC, 2006. Pauline Fondevila

Rubén Santiago López
Rubén Santiago (1974) vive y trabaja en Barcelona. Desde un planteamiento pro-
cesual y a través de instalaciones en site specific de marcado carácter escultó-
rico, proyectos on-line, vídeos, publicaciones y el uso del dibujo, mi trabajo plan-
tea cuestiones que van desde la construcción de la memoria, la confrontación
entre lo natural y lo artificial, y un análisis crítico de los esquemas de poder de
las sociedades contemporáneas. He presentado mis proyectos en espacios
como CGAC, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Centre d’Art Santa Mònica,
Fundación Caixa Galicia, Museo de Bellas Artes de Bilbao, MARCO Museo de
Arte Contemporáneo de Vigo, Off Limits, Auditorio de Galicia, Museo de Bellas
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Artes de Venezuela, Instituto Cervantes de Beijing (China), Museum Kloster
Asbach Rotthalmünster (Alemania), Museo de Arte Contemporáneo de Caracas
(Venezuela), Galería Fernando Santos (Portugal), Galería Zé dos Bois (Portugal),
Galería Luis Adelantado y la Galería DF entre otros.

Virginia Colwell
Virginia Colwell es una artista estadounidese que vive en Barcelona desde
2005. Trabaja con distintos medios incluyendo dibujos, grabados e instalacio-
nes multimedia. En estos momentos se encuentra produciendo una serie de
obras que juegan con ideas contemporáneas en torno a lo sublime, a través de
imágenes de desastres naturales y fenómenos geológicos.

Una cosita para el Sr. Burke, 2007. Virginia Colwell

Tjasa Kancler
Interesada en las contradicciones que hoy en día hay alrededor nuestro, intento
construir discursos heterogéneos a través de proyectos artísticos enfocados
frecuentemente en torno a cuestiones sobre la identidad, el consumo, la confi-
guración territorial y simbólica del espacio urbano y de todo aquello que se deri-
va de la producción y del consumo.

Eslabones ausentes. Tjasa Kancle
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Ana García Pineda
Utilizo la simplicidad con una gran dosis de malicia, con el objetivo de hacer más
llevadero el mundo de Alanis Morissette: nos sobran las cucharas cuando lo que
necesitamos es un cuchillo. Ante la imposibilidad de escapar del absurdo, deci-
do estudiar las relaciones personales concentrándome en elementos de unión
tales como puentes, cremalleras, redes y velcro.

Tácticas de combate. Ana García

TVBOY
Seudónimo del artista Salvatore Benintende, nacido en Palermo. Cursa estu-
dios en su ciudad adoptiva, Milán, donde desarrolla sus primeros trabajos y des-
cubre el mundo del graffiti. Tras estudiar Bellas Artes en Bilbao se instala en
Barcelona y pronto recibe propuestas interesantes y decide quedarse aquí. Al
poco tiempo se hace evidente su llegada a la ciudad: las paredes del centro de
Barcelona se inundan de su personaje más emblemático, un niño de cabeza
gigante llamado TvBoy, al que acompañan en sus aventuras su perro y miles de
personajes de fantasía. Enseguida llama la atención de medios de comunica-
ción de toda Europa y no tardan en llegarle ofertas de galerías y marcas fasci-
nadas por la atracción que genera este pequeño personaje. Seguidor de la filo-
sofía de Takashi Murakami y de la “Kaikai Kiki” bajo el seudonimo de TvBoy,
Salvatore ha firmado colaboraciones comerciales con marcas como Nescafé,
HP, Smart, Inoxcrom etc.
El lenguaje visual de Tvboy, influenciado por la cultura pop y el comic, el arte
japonés y la gráfica, está lleno de homenajes y referencias culturales. En sus lien-
zos y instalaciones TvBoy sitúa a su personaje en complejos mundos llenos de
hostilidades y peligros para adentrarnos en una especie de fábula moderna
donde conviven la candidez de su personaje con la crueldad y la aspereza de la
temática que emplea. Cada pintura lleva su pequeño universo de referencias y
metáforas: el tiempo, la amistad, el amor, el viaje, el éxito, la muerte. Temas uni-
versales que TvBoy aborda desde una perspectiva sutil e irónica, dándole a ese
niño de aire retraído, carácter y actitud.
El muñeco con la cara dentro de una pantalla, su alter-ego y sello más reconoci-
ble, lleva un mensaje: “Apaga el televisor; tú eres el protagonista!”.
Entre otras exposiciones, TvBoy ha expuesto recientemente en Iguapop Gallery
en Barcelona, en la colectiva Street Art Sweet Art en el Pabellón de Arte
Contemporáneo de Milán, en el BAC esta pasada edición en el CCCB de
Barcelona y en la Byblos Art Gallery de Verona.
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Ricardo Iglesias

Nuria Canal
Nuria Canal actualmente vive y trabaja en Barcelona. Licenciada en Bellas Artes
por la Univesidad de Barcelona. En 1993 creó la Muestra de Video
Independiente de Barcelona, OVNI, junto a Toni Serra y Joan Leandre y la co-
dirigió hasta el año 2000. En su trabajo hay dos dimensiones que tienen el
mismo peso, pero ninguna equivalencia en su visibilidad: el proceso y el resulta-
do. Detrás de cada proyecto hay un complejo entramado de referentes, objeti-
vos, narrativas, acciones y significados, que permanece en el ambito de mi priva-
cidad y que son oblicuamente expresados en la formalizacion y sentido de las
obras, formalmente muy sencillas. Su última produccion ha sido Short stories
about Distance expuesta en el Museo de Bellas Artes de Santander y en la
Galeria Estrany-de la Mota. Destaca su participación en exposiciones colectivas
en diversas instituciones, museos y galerias como: Al ras, Fundación “la Caixa”;
Anys 90, Distacia Zero, Centre d’Art Santa Mònica; Máscara y espejo, MACBA;
Interzona, Palau de la Virreina; Miradas impúdicas, Fundación ”la Caixa”;
Transgenericos y Escenarios domésticos, Koldo Mitxelena Kulturenea; Pictures
of you, Galeria Estrany-de La Mota.
Ha participada en numerosos festivales y programaciones de video, entre los que
destacan los realizados en: Le Magasin (Grenoble), The Knightting Factory
(Nueva York), Video Forum ART (Basel), Mediateca de la Fundación “la Caixa”,
Video Festival New York, Museo Reina Sofía, Centro Galego de Arte
Contemporanea, Museo Patio Herreriano (Valladolid), Kunstlerhaus Bethanien
(Berlín) e Instituto Cervantes.

Joan Saló
El meu treball versa sobre diferents hàbits i actituds, en les formes d’aproximar-
nos al fet artístic i de mostrar-lo, amb el conseqüent ventall de possibilitats que
això implica, des de la mirada i la visualitat a la presència del cos i la seva movi-
litat en un entorn determintat; des dels processos cognitius apresos als rols que
juguem dintre d’un espai social, desde les postures més institucionals a les acti-
tuds més irreverents. En poques paraules: parlar i fer visibles les tensions gene-
rades al voltant d’aquest punt d’interès “comú” que és l’art.
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2.5. Residències curtes per a la producció de
projectes específics

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

Els artistes que han realitzat els seus projectes en residències curtes durant el
2007 són:

1. Dea Woong
Residència gener i meitat de febrer.
2. Hayra Waheed
Residència febrer.
3. Anja Hertenberger/Anja Steidinger
Pojecte Llocs de treball per la nit, mes de març.
4. Santiago Bence
Residència abril, maig i juny.
5. David Adika
Projecte d’investigació Biografías, las señales de la vida, juliol, agost i setembre.
6. Antonio Ortega
Projecte d’una instal·lacio per a la fira Arco.
7. Eulàlia Valldosera
Producció d’un projecte per al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
gener, febrer i març.
9. Isabel Carvalho
Residència agost.
10. Johanna Reich
Residència abril, maig, juny, juliol i agost.
11. Roger Bernat
Residència 15 dies de desembre.

2.6. Programa de beques i intercanvis internacionals

En un món interconnectat a escala global, la mobilitat, el desplaçament i el con-
tacte entre diferents agents és un fet indissociable de la vida contemporània. A
més, les societats i les cultures més fructíferes han estat i són aquelles capaces
d’assimilar aportacions exògenes a elles i capaces de provocar condicions per-
què el mestissatge i la hibridació cultural siguin possibles; per això, qualsevol
artista necessita la confrontació i el debat amb contextos culturals i socials aliens
als propis per madurar, regenerar-se i enriquir el seu treball. L’artista jove s’inte-
ressa a més per introduir-se en els circuits internacionals de creació, debat, refle-
xió i visualització. En aquest sentit, Hangar té un programa d’intercanvis amb
diversos centres del món.
El primer acord es va establir el 1998 amb la prestigiosa non profit PS1
Contemporary Art Center de Nova York (actualment fusionada amb el MOMA) i
consistia en l’estada d’un artista durant un any en un dels seus tallers amb una
beca de producció i manutenció. L’acord PS1 i Hangar finalitzà l’any 2004, i es
va escollir un altre centre, situat també a Nova York, EYEBEAM. L’intercanvi es
va fer per primera i última vegada l’any 2006. Aquest any 2007, el programa d’in-
tercanvis Hangar ha estat amb Duende de Rotterdam (Holanda), la Fondazione
Pistoletto de Biella (Itàlia) i Fonca-Cenart (Mèxic).
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FONDAZIONE PISTOLETTO - BIELLA (ITÀLIA)

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

A la convocatòria per aquesta beca es van presentar 30 sol·licituds i la Comissió
de Programes d’Hangar, a la sessió del 3 de maig, va preseleccionar els segü-
ents artistes:

Andrés Torca
Jean-Philippe Peynot
Ana Lezeta
Aníbal Parada
Ion Arregui
q3-Esperança Marimon/Núria Navarro

Finalment, el jurat de la Fondazione Pistoletto va escollir a Andrés Torca per a
una estada a la Fondazione des de l’1 de juliol fins al 31 d’octubre de 2007.
Projecte Abre de par en par tus ojos.

Andrés Torca



DUENDE - ROTTERDAM (PAÏSOS BAIXOS)

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

Es van rebre 58 sol·licituds. La Comissió de Programes, reunida el 21 de juny de
2007, va preseleccionar els següents artistes:

Gemma París Romia
Maider López
Yolanda de los Bueis
Esteban de la Monja
Ignacio Uriarte

El jurat de Duende de Rotterdam va escollir Maider López. L’artista inicià la
seva estada l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2007. Projecte, Del absurdo
de las alturas, instal·lació en la qual pinta amb vinilos i llapis de colors sobre els
murs, el sostre i les parets de l’espai, on ofereix pastissets de pastanaga farcits
amb textos i on ha construït una instal·lació de cordes i gronxadors, amb pesos
realitzats en ciment i sacs de sorra, perquè el públic pugui jugar a pujar i baixar.

Del absurdo de las alturas. Maider López

CONSELL DE LES ARTS I LES LLETRES DEL QUÉBEC/AXÉNEO7 -
CANADÀ

L’acord amb el Consell de les Arts de Québec portarà un artista a residir durant
uns mesos a Québec, accedint a les instal·lacions i serveis de producció del cen-
tre Axenéo7.
Des de 1983, el centre d’artistes Axenéo7 funciona com un pol d’atracció per al
conjunt de la comunitat artística del país. Per als artistes del Québec implicats
en la multiplicitat de les pràctiques en arts visuals, s’ha convertit en un lloc de
trobada i experimentació que té com a eix la renovació del llenguatge visual.
Dirigit majoritàriament per artistes implicats en una pràctica artística actual, es
consagra a la millora de les condicions de producció i exhibició. Des de la con-
vocatòria 2006, la beca Hangar-Consell de les Arts i les Lletres del Québec
(CALQ), la convoca i la gestiona l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la
Generalitat de Catalunya. Hangar continua rebent en residència els artistes
becats pel CALQ.
La Comissió de Programes d’Hangar també va seleccionar a l’artista del Québec
Hélène Tremblay, fotògrafa, que va residir en un taller d’Hangar durant 4
mesos, d’abril a juliol de 2007. Desenvolupà un projecte d’escenes urbanes amb
una repetició de seqüències amb un nexe comú.
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FONCA-CENART - MÉXICO D.F. (MÈXIC)

El 2007 ha estat l’any de la quarta edició de l’intercanvi d’artistes amb el Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes de México.
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) respon a les iniciatives
de la comunitat artística interessada a fomentar el treball independent dels cre-
adors i satisfà alhora la necessitat de transformar el panorama cultural mexicà.
En un context sense precedents, el FONCA conjunta els esforços de l’estat, la
iniciativa privada i la comunitat artística al voltant de tres pbjectius fonamentals:
la preservació, la promoció, i la difusió de la cultura. Per assolir aquests objec-
tius, s’estableixen línies d’actuació. Per una banda, a la conservació i l’increment
del patrimoni artístic mexicà i, per l’altra, donar suport a la creació artística en un
context de plena llibertat.

Reunida la Comissió de Programes d’Hangar el juny de 2006, decideix prese-
leccionar 4 artistes de les 45 sol·licituds presentades:
Abraham Martínez
Amaya González
Miguel Soler
Pablo Marte

El jurat del FONCA seleccionà Pablo Marte, residència de 4 mesos, de setem-
bre a desembre de 2007 a Mèxic DF per desenvolupar el projecte Unplayed:
“Idea del baile sin música. El baile ha estado presente en gran parte de mi tra-
bajo (Love the mainstream, Make you off, Raghupati, Invasiones armandas…),
porque en el baile se conjugan dos de mis intereses: el cuerpo en movimiento y
la música. Sin embargo, cuando hice Unplayed observé que al eliminar la músi-
ca mi cuerpo se representaba de otra manera: más pesado, se evidenciaba más
el cansancio. Tengo una imagen ideal: la plaza del zócalo llena de gente bailan-
do una misma música, que no se escucha. Unplayed = sin música es más realis-
ta: un grupo de seis-diez personas bailan un mismo tema musical. Sólo escuc-
hamos el sonido que producen sus cuerpos al bailar, no la música.”

També la Comissió de Programes d’Hangar, seleccionà a l’artista de Mèxic
Sebastián Romo, residència de 4 mesos, de setembre a desembre de 2007
en un taller d’Hangar per al projecte Ars morendi:



“Es un políptico disperso que juega con diferentes sistemas de representación,
explora la idea de el arte como generador de múltiples capas de lectura y apro-
ximación. Retomando el lenguaje simbólico y la tradición del Vanitas, se reinter-
preta desde soportes no convencionales, y a su vez trazando puentes a lo cine-
matográfico a manera de escultura, ya que la obra tiene diferentes posiciones en
el espacio, las cuales permiten contemplar los dibujos anamórficos de manera
correcta. En síntesis, Ars Morendi (“El arte de morir”) es un suma de diversos
lenguajes, tradiciones, símbolos, y en especial juegos de representación que se
entremezclan para generar lecturas a partir de sutiles gestos y situaciones espa-
ciales.”

Sebastián Romo
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3. Plató i espai
polivalent
Responsable del servei: Rocío Campaña

3.1. Introducció

A Hangar disposem de dos espais destinats al lloguer regular: el plató i la sala
polivalent, als quals se pot accedir prèvia reserva. Un cop l’artista o col·lectiu
interessat aporta la informació necessària, se signa un contracte i es paga una
fiança simbòlica, la qual cosa els permet venir a treballar amb certa flexibilitat
horària sempre que respectin les activitats simultànies que s’estiguin realitzant al
centre.

El plató d’Hangar està dotat d’un fons chroma-key, dos ciclorames (blanc i
negre) i un linòleum adaptat a l’espai. No disposa de llum natural, però aquest
aïllament el beneficia en tranquil·litat. La seva forma de “T” genera dos petits
espais laterals que en rodatges es poden fer servir per a petites escenografies o
bé com a basckstage.

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

Habitualment s’hi realitzen, en aquests dos espais, diferents activitats de produc-
ció, divulgació i discussió:
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Rodatge de curtmetratges, peces de vídeo experimental (videoart) i videoclips
Realització d’espectacles de dansa i desenvolupament d’interfícies interacti-

ves/audiovisuals per a dansa
Sessions fotogràfiques
Muntatge de peces escultòriques de gran format i instal·lacions
Premuntatge, 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 enti-

tats de la ciutat
Cursos de formació contínua
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.

La principal causa de denegació de sol·licituds ha estat la falta de disponibilitat
de l’espai, és a dir, l’espai ja estava reservat per a una altra producció a les dates
per a les quals es demanava. Això evidencia la MANCA D’ESPAIS CREATIUS
en el nostre context i el fet que les instal·lacions actuals d’Hangar no poden
donar sortida a tota la demanda.
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3.2. Usos

Títol/descripció Autor Espai Data inici Data fi

Proves Alma Mater Eulàlia Valldosera Sala polivalent 03/01/07 22/01/07
Videoclisión. Tramas, contagios
y mutaciones en tu televisor Mery Cuesta Plató 06/01/07 07/01/07
Guide to easier living Javier Arce Plató 10/01/07 12/01/07
S/N Juan Carlos Bracho Plató 10/01/07 18/01/07
Curs comunicació Formació Contínua Plató 10/01/07 27/04/07
Lugar de Silencios Montserrat Soto Plató 19/01/07 20/01/07

Cristina Calderón Plató 25/01/07 26/01/07
S/N Goal Studio Plató 30/01/07
Proves projectors Montserrat Soto Sala polivalent 12/02/07 16/01/07

Simona Levi Sala polivalent 19/02/07 23/03/07
Taller Cinelerra Hangar 21/02/07
Presentació curso coaching Formació Contínua Plató 09/03/07

Metrópolis Plató 13/03/07
Curs producció Formació Contínua Plató 07/03/07 28/04/07
Guide to easier living Javier Arce Plató 17/03/07 19/03/07

Miquel García Plató 29/03/07
Workshop Arduino Sala polivalent 27/03/07 29/03/07
Carles Congost Sala polivalent 30/03/07 01/04/07

Guide to easier living Javier Arce Sala polivalent 02/04/07
Gotescauen Francesca Llopis Plató 10/04/07 12/04/07
9 en 7 Eva Moreno Sala polivalent 13/04/07
Curs de gestió Formació Contínua Plató 16/04/07 02/05/07
Reunió espai de creació Sala polivalent 20/04/07
Selecció/retransmissió beca MàxicComissió de Programes Plató 20/04/07
Fotografies Telmo Moreno Plató 22/04/07
Workshop creació col·lectiva Hangar Plató 23/04/07 27/04/07
Saltar pels aires Daniel Chust Peters Sala polivalent 23/04/07 27/04/07
Comissió de Programes Hangar Plató 03/05/07
Espacio Cero Aina Gómez Piza Plató 05/05/07 06/05/07
Grafitti research lab Hangar Sala polivalent 14/05/07 16/05/07
Conferència AP Octubre-Casal

Independentista de Poblenou
Associació de Veïnes i Veïns
de Can Ricart Sala polivalent 17/05/07 18/05/07

El canario y el gorila. Fotografías Hélène Tremblay Plató 16/05/07
Videoclip Dimma Dögg Mosesdottir Plató 18/05/07 20/05/07
Guide to easier living Javier Arce Sala polivalent 19/05/07 21/05/07
El cuidador de ideas Santiago María Bence Doig Plató 23/05/07
Ejercició de iluminación /
realicación de cromas Aulatek Plató 24/05/07 25/05/07
Videoclip Dimma Dögg Mosesdottir Plató 25/05/07 27/05/07



Títol/descripció Autor Espai Data inici Data fi

Once upon a time... Núria Marquès Sala polivalent 26/05/07

S/N Maria Stamenkovic Plató 10/06/07 28/06/07

El canario y el gorila. Fotografías Hélène Tremblay Sala polivalent 12/06/07

Assaig Sónar Burbuja Sala polivalent 13/06/07

Workshop Radio y Pure Data Hangar Sala polivalent 27/06/07 29/06/07

100 maneras de llevar una bandera Alicia Framis Plató 29/06/07

Temptativa d'esgotar un lloc africà Hangar / CASM Sala polivalent 02/07/07 06/07/07

Assaigs per a Escena Álex Posada / Iris Salmerón Sala polivalent 07/07/07 11/07/07

El canario y el gorila. Fotografías Hélène Tremblay Sala polivalent 12/07/07

Fragmentos suspensivos María Cerón Sala polivalent 13/07/07

Comissió de Programes Plató 17/07/07

Effort of Iron Daniel Villalba Suñol Sala polivalent 21/07/07 22/07/07

Document en vídeo d'una

performance artística. Clara Sullà Sala polivalent 25/07/07 31/07/07

Videoclip Shimai Tv Works Plató 26/07/07

Fotografies de documentació Joan Morey Plató 27/07/07

Tácticas de combate Ana García Pineda Plató 02/08/07 03/08/07

Fragmentos Suspensivos María Cerón Plató 10/08/07 13/08/07

Fotografíes de documentació Joan Morey Plató 14/08/07

Proves Alma Mater Eulàlia Valldosera Sala polivalent 23/08/07 26/08/07

Dreamland Xavi Carbonell Plató 07/09/07

Cargando D-Forma Plató 12/09/07 19/09/07

Fotografies i videoclip Mishima Marc Serra Plató 16/09/07

Fotografies de documentació Joan Morey Plató 29/09/07

Resistencias Francisco Carlos Campillo Plató 05/10/07 07/10/07

Zexe Antoni Abad Sala polivalent 08/10/07

Assaig per a la Fira de Frankfurt Sónar Sala polivalent 09/10/07 11/10/07

Workshop Audio Hangar Plató 08/10/07 12/10/07

Assaig Nit CASM Gabinet de crisi Sala polivalent 11/10/07 14/10/07

Miracles Invisibles, workshop

Joan Jonas Hangar / MACBA Sala polivalent 15/10/07 19/10/07

Videoclip Maika Makovski Art3 Productora Sala polivalent 27/10/07 28/10/07

Un crim passional Rose Kowalski Plató 30/10/07 04/11/07

Reproducció de dibuixos Toni Crabb Plató 05/11/07

Jornades de gestió econòmica

per a projectes artístics Hangar / Josep Guiu Plató 07/11/07 08/11/07

Un tros de fang Nanouk Films S.L. Sala polivalent 07/11/07

Videoclip Tetsuo Sala polivalent 17/11/07

Videcreación Carlos Sainz Ochoa Plató 19/11/07

Cocina abierta Estudio Libre Sala polivalent 22/11/07

Videcreació Alejandro Vidal Plató 28/11/07

Fotografíes Prasad Sala polivalent 29/11/07
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Daniel Chust Peters
Saltar per l’aire
El meu espai de producció artístic cau rodolant per la muntanya. En una pantalla
es contempla el meu taller del barri de Gracia de Barcelona caient lentament per
una pendent pronunciada en un paisatge muntanyós, sense saber les raons de
per què es desprèn.
Contracto 10 ballarins a interpretar el desplaçament i la caiguda del taller. Els
deu ballarins sostenen la reproducció del taller fent-lo caure molt lentament,
representant cada un dels moviments, imitant l’efecte d’una filmació en càmara
lenta. Aquesta acció filmada pot durar entre uns deu i vint minuts.
El projecte Saltar per l’aire està subvencionat per l’Entitat Autònoma de Difusió
Cultural amb la col·laboració d'Hangar

Francesca Llopis
Gotescauen
Aquesta és una peça que parla del procés de la vida des d’una acció simbòlica.
L’aigua com a element fonamental de la vida i les flors que evoquen la imatge de
les natures mortes que en si mateixes són un símbol del pas de la vida cap a la
mort.
Aquesta acció culmina amb una explosió on les partícules de tot plegat es dis-
persen per l’espai, creant així tota una cosmologia que dóna peu a un nou pro-
cés vital.

Alicia Framis
100 manera de llevar una bandera
Es un proyecto en el que 25 diseñadores españoles y chinos han diseñados dis-
tintos trajes hechos sólo con la bandera de China, todos ellos dirigidos por la
artista visual Alicia Framis. Con estos vestidos la artista realizará fotografías y
performances.

Eva Moreno Ramos
9 en 7
Es una xarranca o rayuela, un juego de cuadrículas en suelo consistente en tirar
una piedra en una casilla y saltar a la pata coja en las demás. Es una propuesta
interactiva en la que el participante, a cada uno de sus saltos, provoca la descar-
ga de una imagen en pantalla.

3.3. Projectes
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Élène Tremblay
El canario y el gorila
En este proyecto la artista se filma a ella misma haciendo el canario y el gorila.
Con elementos simples y caracterización sencilla. Al final, se presentará como
loops en una video-instalación.

Maria Cerón
Fragmentos suspensivos
Cuerpos exiliados del concepto clásico de danza, en nuevas expresiones y entor-
nos de las artes visuales relacionados con el video y las nuevas tecnologías.
Una serie de video-acciones, donde un personaje, en este caso Sònia Gómez,
performer que proviene de una formación de danza y expresión corporal realiza-
rá un acción que será grabada en video. Este registro se proyectará en otro lugar
y momento, donde el personaje hará una acción interactuando con la imagen de
ella misma ya grabada anteriormente. Esto se realizara a través de una progra-
mación que permitirá modificar la imagen en función del movimiento del cuerpo.
Esta segunda acción a su vez se grabará, y luego se proyectará en otro momen-
to, donde la performer volverá a bailar con sus dos imágenes. Se trata de una
obra donde el video, el cuerpo en movimiento y la interactividad a través de un
sofware, se retroalimentan y forman parte del circuito de la obra, que se va rege-
nerando con la intervención de estos tres elementos. El fin de la obra es la con-
tinuación de la misma.
Pruebas de iluminación y de encuadre de la proyección con el espacio donde
bailará mi personaje. Estudiar cómo he de colocar los elementos para hacer fácil
esta continuidad y que sean visibles la proyección y la bailarina. Para pasar en
otro momento a hacer la grabación definitiva de la primera acción.

Maria Stamenkovic
El doble durmiente
Realización de un sistema interactivo para danza.
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Ana García Pineda
Tácticas de combate
Tácticas de combate es un proyecto basado en la idea de conflicto donde se
establecen vínculos conceptuales entre las tensiones inherentes a las relaciones
humanas y la idea de combate propia del campo del deporte o la guerra.
El terreno del amor no queda fuera de las luchas de poder y jerarquías propias
de todo ámbito de lo social. Tácticas de combate es una reflexión en torno a los
choques de intereses propios de las relaciones de pareja y las nuevas formas de
habitar los compromisos sobre los que se construyen. Acuerdos de paz que no
eliminan unas violencias que están más cerca de la competitividad propia del
deporte y la destruccion de la guerra que de lo bucólico. Un acercamiento a las
polémicas de a dos y a los excesos propios de espacios a medio camino entre
el amor incondicional y el aborrecimiento. Diluir los matices que separan pala-
bras como riña, enfrentamiento o lucha para explorar las condiciones que sepa-
ran lo lícito y lo ílicito, las estrategias y las estratagemas. Tácticas se sitúa den-
tro de un proyecto de trabajo que se articula alrededor de la idea de construc-
ción. Preocupaciones que giran alrededor del genero y del papel del lenguaje en
cuanto a creador de identidades.
Lo lúdico funciona como estrategia articuladora de unos proyectos que buscan
potenciar la complicidad con el espectador en las construcciónes de sentido. Un
replanteamiento del ser y el parecer en bromas supuestamente ingenuas que
buscan formatos cercanos a la tira cómica o al programa de variedades en un
intento de desprender del peso de lo trágico a reflexiones existenciales. Unos
desplazamientos hacia lo cotidiano por medio de pequeñas gracias inspiradas
en frases hechas y juegos de palabras que con una lógica aparentemente ino-
cente tratan de estereotipos que funcionan como prejuicios. En este marco, se
origina Tácticas de combate, que a pesar de no ser autobiográfico bebe de las
situaciones cotidianas, y por ello, lejos de cerrar posibilidades queda abierto a
diversas formalizaciones que vendrán en función del requerimiento de la obra.
Aun así, el dibujo y el video se establecen como referentes dentro de un proce-
so de trabajo donde el título, antes que una matización o anécdota, se erige
como parte integrante de la obra. Dos personajes de sexo opuesto se relacionan
por medio de pequeñas maniobras guiadas por expresiones propias del vocabu-
lario militar que funcionrán como título de cada una de las acciones y se introdu-
cirán en la pieza como un frame más. Pequeñas ocurrencias que funcionan por
acumulación y que tratan sobre la construcción de la víctima y del lobo.
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Doög Mossesdotir
Videoclip de Dimma
El proyecto que se rodará en Hangar son partes de 3 videoclips para la banda
islandesa Dimma. Una parte del proyecto se rodará en Islandia y otra aquí en
Barcelona, donde reside la directora, que también es islandesa. Es un proyecto
de bajo presupuesto que servirá para promocionar a todos los artistas incluidos
en el proyecto .
4 hombres aparecen en una carretera en la mitad de un campo de lava cerca del
mar, al oeste de Islandia. Los hombres llevan un mapa que les lleva a una cueva
en el medio de la lava. En la oscuridad de la cueva van en búsqueda de un teso-
ro, pero la búsqueda no va tan bien como habían pensado. En vez de encontrar
la fortuna dentro de los tuneles de la cueva, se encontrarán con sus propios fan-
tasmas y oscuridades.

Mónica Blas / Òscar Romagosa
Un tros de fang
Videoclip per a la cançó "Un tros de fang" del nou disc Set tota la vida del grup
català de rock alternatiu Mishima. El segell discogràfic és Sinnamon.

El videoclip és senzill i consisteix a rodar com un maniquí és humiliat i vexat de
formes diverses per una noia.

Alejandro Vidal
ST
La puesta en escena en la obra videográfica de Alejandro Vidal recupera las ten-
siones generadas por la combinación de audiencias juveniles, el conflicto social
de la contracultura y la catarsis violenta como una forma de liberación. En ella,
la imagen masificada del concierto de rock es repolitizada desde una perspecti-
va antinostálgica por medio de llevar el fanatismo contracultural hacia la esfera
de la resistencia colectiva y la guerrilla urbana.
Todas ellas realidades adaptadas a nuestros contextos culturales, que se confi-
guran como un poderoso atractivo para jóvenes que construyen su identidad imi-
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Rose Kowalski
Un crim passional
Videocreació
El documental és produeix amb la col·laboració de la productora barcelonina
Nanouk Films. Televisió Espanyola ja ha mostrat interès per emitre’l en el marc
de la sèrie Granangular.cat. Ha rebut fons de l’EADC per dur a terme un perío-
de de recerca i investigació l’any 2006.
El projecte se centra en la figura de l’arquitecte contemporani i en el seu rol d’ar-
tista convertit en celebritat del món modern: glamurós i creatiu al mateix temps.
El projecte examina el trauma de l’artista, com a individu i en col·laboració, i
aquesta investigació del procés creatiu es reflecteix tant al vídeo com al material
documental. Les lluites de poder, les indignacions, les pors, les ambicions i les
satisfaccions esdevenen interaccions entre col·legues, clients, proveïdors, tant
entre els personatges reals com entre els imaginaris.

tando referentes en los cuales los niveles de compromiso están determinados
por la fidelidad del momento.
Se nos sitúa en un contexto en el que todo poder de violencia simbólica logra
imponer significaciones como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en
que se funda la suya propia, entran en juego las estructuras legitimadas por los
estados democráticos.
Vidal explora en su nuevo proyecto el placer como experiencia colectiva y la
redención del cuerpo social ante la coerción estatal utilizando formas de esce-
nificación de la música a través del choque y de la antítesis entre un portavoz y
su audiencia.
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4. Medialab

Una part important de la producció i difusió de l’art contemporani és digital o
electrònic. Des del seu medialab, Hangar proporciona eines i tècnics especialit-
zats en les següents àrees:

1. Vídeo
2. Imatge digital i lloguer d’equips
3. Laboratori d’interacció i electrònica
4. Software lliure
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4.1. Vídeo
Responsable del servei: Glòria Martí

Els artistes i creadors que realitzen la seva obra en format vídeo troben a Hangar
un àmplia varietat de serveis que cobreixen la totalitat del procés de creació.
Aquests son:

Preproducció: suport, assessorament i coordinació. Àrea de producció (res-
ponsable Carme Romero)
Producció: lloguer de material. Medialab (responsable Merche Blasco)
Lloguer d’espais (responsable Rocío Campaña)
Postproducció: edició, correcció color, masterització. Àrea vídeo (responsa-
ble Glòria Martí)
Presentació: projecció sincronitzada per a vídeo instal·lacions de 2 a 8 canals.
Laboratori Interactius (responsable Álex Posada). On-line broadcast/strea-
ming. Software lliure (responsable Lluís Gòmez)

Totes aquestes àrees treballen conjuntament per oferir el millor servei a tots
aquells creadors que utilitzin part o la totalitat del serveis de vídeo. Cada una d’e-
lles està així mateix explicada en detall en el seu apartat corresponent per la qual
cosa en aquest apartat es tracta únicament dels serveis d’edició de vídeo (àrea
vídeo)

Sala d’edició: El treballs que es realitzen en aquesta sala es fan amb un tècnic
d’edició. Aquest tècnic te el certificat professional d’Apple que l’acredita coma
tècnic professional de Final Cut Pro 6.
En aquest últim any s’ha fet possible increment de formats de vídeo en els
quals es pot treballar gràcies a la col·laboració amb Hamaca i del nou sistema
de captura analògica AJA Kona, que permet compartir l’equipament de bolcat
i captura.
Aquests formats són, per a la captura, Betacam SP, Betacam SX, MPEG IMX,
Digital Betacam, DVCAM, miniDV, U-MATIC, HDV 1080i i Digital Betacam i, per
al bolcat, DVCAM, miniDV, U-MATIC i HDV 1080i.

Glòria Martí
Técnic d’edició de vídeo d’Hangar

L’equip de què disposa la sala d’edició és el següent:

Hardware:
1 MacPro. DUal-Core Intel Xeon. 2 processadors de doble nucli a 2.66Ghz.
3GB RAM
2 monitors Apple Cinema HD 23”HD
1 Disc dur extern 1,6 Terabyte LaCie Exteme
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1 Targeta LHe Aja Kona, SDI, HD-SDI, analog HD/SD
http://www.aja.com/html/products_macintosh_kona_LHe.html
1 KL-Box-LH for KONA
http://www.aja.com/html/products_macintosh_kona_LHe.html
2 monitors audio autoampliables M1 Active MkII ALESIS
http://www.alesis.com/product.php?id=27
1 Monitor JVC SD video 14” - TM-H150C
http://www.jvcpro.co.uk/item/index_html?item=TM-H150CG
1 Monitor Sony SD video 14”
http://www.capraoptical.com/products/sony/pvm14m.html
1 Studio VTR Digital Betacam Sony DVW-M2000P
http://www.bhphotovideo.com/c/product/353663-REGSony_DVWM2000P_
DVW_M2000P_PAL_Digital_Betacam.html
1 Magnetoscopi Sony DVCAM DSR-80P DVCAM/miniDV
http://www.iec-video.es/productos/ficha_producto.asp? id=3143&tipo=S
1 Magnetoscopi Sony HVR-M15U compact Desktop HDV/DVCAM/DV VTR
1080i NTSC/PAL
http://www.bhphotovideo.com/c/product/430959-REG/Sony_HVRM15U_
HVR_M15U_Desktop_HDV_VTR.html
1 Magnetoscopi Sony U-MATIC SP VO-9600P
http://umatic.palsite.com/vo9600ovi.shtml
1 Magnetoscopi VHS Panasonic NV-FJ603
1 Lector DVD Sony DVP-NS330

Software:
Final Cut Studio2:

- FInal Cut Pro 6.0.2
- Cinema Tools 4.0.1
- Color 1.0.2
- Compressor 3.0.2
- DVD Studio Pro 4.2.1
- Live Type 2.1.3
- Motion 3.0.2
- Soundtrack Pro 2.0.2

- DivX Converter 2.0
- Title Exchange
- On2Flix Standar

Degut a les característiques de les instal·lacions de la sala d’edició es pot dir que
els treballs que s’hi realitzen poder ser entre d’altres:
Edició completa on-line: és a dir l’artista porta el material enregistrat en cinta i
es realitza tant la edició com la masterització final incloent-t’hi el material final per
a la seva visualització: cinta màster, DVD, Quicktime, FLV, OGG o altres formats
digitals, o utilitzant, si fos necessari, el lloguer del material en el cas d’altres
formats.
Edició off-line: l’artista porta el material enregistrat en cinta i es realitza l’edició
off-line, l’artista pot aleshores dur els EDL corresponents a una sala d’edició on-
line on es realitzarà la masterització final. Aquest cas es dóna en les edicions de
treballs que han estat enregistrats en formats per als quals no tenim magnetos-
copis, com ara HDCAM, DVCPro o altres.
Val a dir que no és necessari l’edició on-line fora de les instal·lacions d’Hangar
quan es tracta dels nous formats d’enregistrament digital com és el cas del for-
mat P2.
Masterització: l’artista porta un projecte realitzat fora de les instal·lacions
d’Hangar o a l’estació d’autoedició d’Hangar i es realitza el tall final i la masterit-
zació (retoc color, titulació, ajust de talls, so, etc.).
Compressió: l’artista porta un treball acabat o diversos treballs i es fan les com-
pressions corresponents al format final de presentació. DVD, DVD, Quicktime,
FLV, OGG o altres formats digitals.

çAltres feines que s’estan duen a terme dins de l’àrea de vídeo són:
- Entrevistes a artistes residents a Hangar per ser publicades on-line a Hangar



39

TV. Vegeu: http://stream.hangar.org/
Les entrevistes realitzades aquest any han estat a Nuria Canal,Virginia Colwell, D-
Forma, Ricardo Iglesias, Liz Kueneke, Núria Marquès, Jordi Mitjà, Joan Morey,
Johanna Reich, Chris Sugrue i Elene Tremblay. Des del mes d’octubre i fins al
mes de desembre comptem amb la col·laboració de Dario Basile, becari del pro-
grama Leonardo da Vinci.
- Suport i assessorament, essent aquest un servei que volem potenciar d’ara
endavant. L’artista, individualment o mitjançant la participació en jornades
orientatives, pot obtenir suport i resoldre dubtes en qüestions tècniques
relacionades amb vídeo.

Objectius de futur:

L’àrea de vídeo vol continuar donat resposta a les necessitats dels creadors actu-
als i per això continua essent necessari poder mantenir i actualitzar els equips de
què disposa, així com posar en marxa durant el pròxim any la possibilitat de fer
masteritzacions en alta definició (HD), ja que, havent assolit els objectius d’ara fa
un any, l’edició amb els equipaments d’Hangar en HD 1080i es pot considerar
un estàndard i el que resulta necessari ara es poder oferir el suport de reproduc-
ció en el mateix format. El mercat de consum està canviant ràpidament i ja és pos-
sible adquirir gravadores/reproductors Blue-Ray/HD DVD a preus altament com-
petitius. Tanmateix uns dels objectius de futur és la posada en marxa d’activitats
(sessions informatives, cursos, etc.) que permetin als creadors que ho desitgin
millorar els coneixements tècnics relacionats amb el mitjà i alhora donar visibilitat
al servei.
Creadors que han utilitzat els servei de la sala d’edició:
Antoni Abad
Gran Angular
Juan Carlos Bracho
Núria Canal
Mery Cuesta
Blanca Esteva
Raquel Freira
Albert Gusi
Joan Jonas
Tjasa Krancler
Núria Marquès
Glòria Martí
Joan Morey
Alexandra Navatril
Montserrat Soto
Jaume Parera
Teresa Puig
Enrique Radigales
Marika Orenius
Sibyl Vane

Projectes realitzats en part o totalment a la sala d’edició:
Acotación cobalto. Videodocumentació, monocanal. ICUP
Agadés, un día cualquiera. Susana Solano. Vídeo monocanal.
Arc en Ciel. Marika Orenius. Instal·lació 2 canals. Biennal de Turku
Cartas ciegas. Núria Canal. Maqueta
Del outro lado de la cidade. Antoni Abad, Glòria Martí. Vídeo monocanal,
Cartografías Disidentes. SEACEX
Dime, dime querido. Susana Solano. Videodocumentació, monocanal. ICUP
En la época y el lugar donde todo el mundo tiene reloj... Raquel Friera.
Videoinstalació 1 canal. Biennal de Turku
Espais de Silenci. Montserrat Soto. Vídeoinstal·lació 8 canals. CASM
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Estructuras. Enrique Radigales. Vídeo monocanal
Gran Angular. Compressió vídeos
Jaume Parera 99-04. DVD compilatori.
Maquetes, Susana Solano. Videodocumentació, monocanal. ICUP
Meu Nome e Ronaldo. Antoni Abad, Glòria Martí. Vídeo monocanal. zexe.net
Miracles Invisibles. Joan Jonas. Taller a Hangar
Obra en gran format per a formigues col·leccionistes. Albert Gusi.
Videoinstal·lació 1 canal
Once Upon a Time. Núria Marquès. Vídeo monocanal. Biennal de Turku
PostMortem. Joan Morey. Vídeo monocanal. CASM
Reading Dante. Joan Jonas. Performance, MACBA
Taca. Susana Solano. Videodocumentació, monocanal. ICUP
Turismo de Interior. Sibyl Vane. Vídeo promocional. BCORE
S/T.Juan Carlos Bracho. Videoinstal·lació1 canal
S/T. Teresa Puig. Videoinstal·lació 2 canals
Video Metrópolis. DVD.
Videoclosión. Mery Cuesta. Vídeo monocanal. CGAC

Dels treballs realitzats a la sala d’edició de vídeo, en destaquem:

Espais de Silenci
Autor: Montserrat Soto
Instal·lació 7 canals
37 min x 7
Format vídeo original: HDV
Àudio: 5.1 14 canals
CASM Centre d’Art Santa Mònica
Treball realitzat amb la col·laboració del poeta Dionisio Cañas.
Comissariat: Frederic Montornés
Partint de la relació que hi ha entre el silenci i el llenguatge i de la manera acla-
paradora en què el primer envaeix un espai i el manté suspès entre els límits
d’una veu interior, la proposta de Montserrat Soto per al claustre del CASM és
un enclavament de silenci propici per al recolliment personal, lícit per a la recer-
ca de repòs i determinat per un temps que transcorre sense presses i al pas que
marca l’ésser humà. Un espai de creació ubicat als voltants d’un univers sonor
plàcid i on l’espectador, instat a penetrar-hi com si ho fes en una habitació fosca,
passarà de no veure res ni sentir ni una ànima a percebre progressivament la
densitat del silenci entre la parla i la pausa d’un creador durant l’estructuració i
la reestructuració incessants dels seus pensaments en el si d’un espai tractat
per l’artista com si fos un full en blanc obert al trànsit d’un actor i al traç de la
seva veu trencada i pensativa. Formada per set retroprojeccions en vídeo situa-
des a la part central del claustre que entre totes descriuen una mena d’espai de
trànsit com el que suggereix l’arquitectura original del centre, Lloc de silencis és
una obra on la pausa no és un buit, sinó l’espai que hi ha entre el sospir de les
paraules. Un espai pel qual circular seguint la lletania d’una veu, les ombres fluc-
tuants d’un passejant dubitatiu, el murmuri d’un silenci amagat rere l’espessor
d’un ésser o aquell camí que porta cap al nucli d’un mateix i en el qual ens sub-
mergim quan ens impel·leix el desig.
En aquesta producció han estat involucrats els departaments Central de
Producció, vídeo i laboratori d’interactius
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Maquetes (vídeodocumentació)
Autor: Susana Solano
Vídeo monocanal
7’37”
Format vídeo original: Hi-8
Àudio: sense àudio
Proyectos. Susana Solano. Museo Colecciones ICO
Proyectos. Susana Solano se centra en el procés de gestació de prop de 50
projectes creats per a entorns urbans i espais arquitectònics i compleix amb l’ob-
jectiu marcat pel Museo Colecciones ICO d’oferir mostres sobre l’obra menys
difosa dels artistes que integren les seves col·leccions. Com a complement es
presenten altres creacions (vídeos, joies, escultures…) que afegeixen més infor-
mació al discurs que ha construït Susana Solano en els més de vint anys de tra-
jectòria. Un discurs que s’ha caracteritzat per certa reserva a comunicar el sen-
tit de les seves obres.

Díme, dime querido (videodocumentació)
Autor: Susana Solano
Vídeo monocanal
7’34”
Format vídeo original: Hi-8
Àudio: sense àudio
Proyectos. Susana Solano. Museo Colecciones ICO
Videodocumentació de les instal·lacions: Dime, dime querido (1986-1992) i
Intervención en Münster (1987)

Taca (videodocumentació)
Autor: Susana Solano
Vídeo monocanal
6’17”
Format vídeo original: Hi-8
Àudio: sense àudio
Proyectos. Susana Solano. Museo Colecciones ICO
Videodocumentació d’una acció realitzada per l’artista.
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Acotación Cobalto (videodocumentació)
Autor: Susana Solano
Vídeo monocanal
6’21”
Format vídeo original: Hi-8
Àudio: sense àudio
Proyectos. Susana Solano. Museo Colecciones ICO
Documentació de les peces Acotación (1990) i Cobalto (2005).

Agadés, un día qualquiera
Autor: Susana Solano
Vídeo monocanal
7minuts
Format vídeo original: miniDV
Àudio: estèreo. Masterització àudio: Carlos Gómez
En un dia qualsevol a una plaça d’Agadés el personatges es barregen amb una
música de pianola.

S/T
Autor: Teresa Puig
Videoinstal·lació 2 canals
2´35”
Format vídeo original: miniDV
Àudio: sense àudio
En una de les pantalles, a mida que s’encenen les espelmes i s’escriu la parau-
la
“HELP” en l’altra, s’hi llegeix els noms de dones desaparegudes a Ciudad Juárez
en els darrers anys. El treball de Teresa Puig es concentra en l’exploració de la
memòria, la mortalitat, inspirat per la situació sòcio-política en països afectats per
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la violència, la inestabilitat econòmica o l’abús dels drets humans.

Videoclisión. Caràtules
Autor: Mery Cuesta
Vídeo monocanal
5 vídeos de diverses durades
Format vídeo original: DVCAM
Àudio: estèreo
Idioma: castellà
CGAC
Gravació i realització de 5 vídeos de presentació del programa Videoclisión, diri-
git per Mery Cuesta i presentat al CGAC. Videoclisión proposa, en les seves
sessions dobles de sèries de televisió i videoclips, observar per una part l’evolu-
ció de l’estètica audiovisual en funció de l’avenç tecnològic i per una altra la
transformació, no només de l’estètica juvenil, sinó de les maneres i llocs de rela-
ció de la joventut. Per això van ser seleccionats preferentment capítols de sèries
de televisió i videoclips en els quals els espais i hàbits es fan presents.

Postmortem
Autor: Joan Morey
Vídeo monocanal
Varis
Format vídeo original: DVCAM
Àudio: estèreo
Idioma: diversos
CASM Centre d’Art Santa Mònica
Realització: Joan Morey
Construcció set: Joan Garlopa (Inventia)
Centre de producció: HANGAR.ORG
Coordinació de producció: Carme Romero
Concepció gràfica i disseny: Albert Folch Studio Disseny
Enregistrament i postproducció de so: Carlos Gómez
Documentació i postproducció de vídeo: Glòria Martí i Joan Morey
Documentació fotogràfica: Noemi Jariod, Hugo de la Rosa i Marc Serra
Estilisme i vestuari: Ángel Vilda i César Olivar
Maquillatge i perruqueria: Carlos Contreras
Assistents: Ricardo Fumanal i Núria Marquès
Postmortem és un projecte de Joan Morey que sense voluntat, per una necessi-
tat despietada està arreglant comptes amb els homes i les coses, imposant ad
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acta tots els seus “fins ara”. Quasi tot el que fa en aquest moment és donar un
traç final. www.elmalejemplo.com

Dominion, Círculo del arte 2005
Autor: Joan Morey
Vídeo monocanal
1’15”
Format vídeo original: miniDV
Àudio: estèreo
Idioma: castellà
Emissió al programa Metrópolis de TVE
Edició del material enregistrat durant la performance realitzada al CDART per a
la seva emissió al programa Metrópolis.

Dominion, Círculo del mercado 2005
Autor: Joan Morey
Vídeo monocanal
4’34”
Format vídeo original: miniDV
Àudio: estèreo
Idioma: castellà
Emissió al programa Metrópolis de TVE
Edició del material enregistrat durant la performance realitzada al CDART per a
la seva emissió al programa Metrópolis.

Meu Nome é Ronaldo
Autor: Antoni Abad, Glòria Martí
Vídeo monocanal
12 minuts
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Format vídeo original: vídeo i fotografies de telèfon mòbil
Àudio: estèreo
Masterització so: Carlos Gómez
Idioma: portuguès (subtitulació en castellà)
Presentació a la Biennal de València 2007
Vídeo de promoció del canal*MOTOBOY de zexe.net

En la época y lugar donde todo el mundo tiene reloj...
y nadie tiene tiempo
Autor: Raquel Friera
Vídeo monocanal
8 hores
Format vídeo original: miniDV
Àudio: estèreo
Direcció: Raquel Friera
Actor: Rodrigo Cornejo Saravia
Guió: Raquel Friera
Càmera: Merche Blasco
Assistent de producció: Josep M. Casanovas
Edició: Glòria Martí
Localitzacions: Lino, Julie i Jordan
Producció: Aboa Vetus & Ars Nova Museum Turku, Hangar
Biennal de Turku
A En la época y lugar donde todo el mundo tiene reloj... y nadie tiene tiempo es
contracta un actor perquè “perdi el temps” durant 8 hores (la jornada laboral a
Espanya), representant el que s’interpreta per aquesta expressió a Barcelona,
segons els resultats obtinguts en una investigació realitzada prèviament amb ciu-
tadans. L’obra pretén emetre una trucada d’alarma sobre un aspecte de la men-
talitat occidental estès ja per gairebé tot el món, que el temps ha de ser produc-
tiu, útil i rendible.
El format final de l’obra és un vídeo, de 8 hores de durada, que es projecta en
una sala repleta de pufs que convida l’espectador a asseure’s i mirar-lo. El vídeo
està editat amb un rellotge que marca el temps restant de filmació, de manera
que l’espectador que vulgui veure’l complet haurà d’emprar aquell temps en això,
deixant-li així la decisió de si està en condicions de redoblar amb la seva presèn-
cia aquesta situació de pèrdua de temps.

Obra en gran format per a formigues treballadores
Autor: Albert Gusi
Vídeo monocanal per instal·lació
5 minuts
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Format vídeo original: miniDV
Àudio: estèreo
Messor. Les formigues (re)col·leccionistes. Setembre-octubre 2007, Ville de
Montrouge (França).

Once upon a time...
Autor:Núria Marquès
Animació vídeo
6 minuts
Format vídeo original: animació
Àudio: estèreo 5.1
Idiomes: Anglès, Suomi
Direcció: Núria Marquès
Guió: Frederic Montornés
Animació: Llorenç Mas
Edició: Glòria Martí
Veu anglès: Jan Teurlings
Veu suomi: Heikki Huhtanen
Música: Deerhoof Reveille.
Biennal de Turku
Narració animada d’un personatge assetjat per la seva pròpia cabellera. El crei-
xement del cabell, associat al pas del temps i la contemplació, acabarà amb la
vida del personatge, víctima de la seva pròpia memòria. Utilitzant així el cabell
com a registre d’esdeveniments emocionals, amb dues vessants oposades, l’a-
bric que suposa una cabellera enfront a agressions externes i la crueltat d’un
monstre creat per la pròpia ment. Les característiques principals de l’animació
seran l’intent de reproduir l’atmosfera dels paisatges emocionals, burlant pers-
pectives i ombres ortodoxes. L’aparició d’animals fantàstics o sobredimensionats
contribuiran a la contextualització d’una narració psíquica del passar del temps,
a la memòria. La durada d’aquesta narració no lineal a mode de conte tindrà una
durada aproximada de 2 minuts, l’animació dels dibuixos es farà amb Motion
Grafics, estarà completada amb una veu en OFF (anglès/suomi) amb missatges
inconnexes i música composta especialment per a l’obra.

Turismo de interior
Autor: Sibyl Vane
Vídeo monocanal
4 minuts
Format vídeo original: miniDV
Àudio: estèreo 5.1
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Producció: BCore
Realització: Ernest La Mela i Kalthaza Blarwein
Actors: Marcos, Sharon Stone i Ivon
Edició: Glòria Martí i Kikol Grau
vídeo promocional de la cançó; Turismi de interior del grup Sibyl Vane.

S/T
Autor: Juan Carlos Bracho
Vídeo monocanal
1 hora
Format vídeo original: DVCAM
Audio: Sense audio
La noche en Blanco, Madrid
Edició del vídeo de l’acció del artista.

Estructuras
Autor: Enrique Radigales
Vídeo monocanal
14 minuts
Format vídeo original: DVCAM
Àudio: 5.1
Masterització del vídeo editat per l’artista. A la sala d’edició es va fer retoc de
color, eliminació d’algunes escenes i ajust de talls.
Es va realitzar també el bolcat a cinta i la creació de un DVD de visionat.
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Reading Dante
Autor: Joan Jonas
Vídeo projecció
Format vídeo original: miniDV, vídeo a temps real
MACBA
Vídeo per a la performance Reading Dante, realitzada al MACBA dins de l’expo-
sició monogràfica de l’artista. El treball del tècnic de vídeo de Hangar va consis-
tir en l’assessorament i l’ajust del vídeo realitzat per l’artista per a la projecció, així
com l’assessorament i enregistrament del vídeo en directe projectat durant la
performance.

Jaume Parera 99-2004
Autor: Jaume Parera
DVD complilatori
Àudio: 5.1
Format vídeo original: miniDV, fotografia.
Compilació i recull de les obres videogràfiques de l’autor. Es va realitzar la cap-
tura, compressió, correcció de color en alguns dels vídeos, fomateig de les foto
grafies i programació del DVD

Cartas ciegas
Autor: Núria Canal
Maqueta del projecte
16 minuts
Àudio: 5.1
Format vídeo original: DVCAM.
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Do outro lado da cidade
Autor: Antoni Abad, Glòria Martí
Vídeo monocanal
12 minuts
Format vídeo original: DVCAM, HDV i vídeo i fotografia de telèfon mòbil
Àudio: estèreo
Idioma: portuguès (subtitulació: castellà)
Cartografias Disidentes
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4.2. Imatge
digital i gestió
d’equips
Responsable del servei: Merche Blasco

L’àrea d’imatge digital i gestió d’equips té una funció fonamental a Hangar no
només per la gran diversitat de serveis proporcionats als artistes, tant en eines
com en assistència tècnica (detallades tot seguit), sinó també pel suport tècnic
que ofereix als workshops i altres activitats del propi centre.

Impressió en gran format

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

Gràcies al patrocini d’Epson, Hangar disposa d’un servei d’impressió digital de
gran format a preu molt assequible. El servei és conduït per un tècnic, que asse-
sora i prepara els trebals dels usuaris i n’optimiza el resultat tot mostrant la cor-
recta manipulació en la preparació de les imatges.

Escaneig i retoc de fotografia i imatge digital

-Power Mac G5 model 7.3 / 2 X 2.76GHz CPU / 2,56GB RAM per al retoc d’i-
matge digital
-Escàner Epson Perfection V750-M PRO
-1 impresora làser color DIN A4 HP2600n

El reemplaçament dels components digitals enfront dels analògics en aquest
camp comporta immediatesa, abaratiment i capacitat de clonació en els treballs,
però també un alt risc en cas de mala gestió del color en els passos intermedis.
L’eficàcia de l‘administració del color depèn absolutament de l’ajust de les nos-
tres manipulacions digitals i del comportament correcte de les parts analògi-
ques. Per això es va contractar un equip especialitzat en gestió de color que va
realitzar el següent treball al medialab:

-Calibració dels monitors Lacie 19”
-Calibració de l’escàner Epson Perfection V750-M PRO (per a positius i
negatius)
-Ajustos de la impressora Epson9600 per a l’ús òptim en estat nadiu
-Assessorament i formació del tècnic responsable del medialab en els coneixe-
ments necessaris de gestió de color i manteniment dels equips calibrats. El pro-
cés també va requerir la compra d’un equip de calibració, “Colour Confidence
Profiler”.
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Autoedició de vídeo i àudio

Per a l’ús d’aquells creadors que, disposant prèviament de coneixements bàsics
del software, vulguin realitzar l’edició ells mateixos. Es recomana als usuaris que
portin un disc dur propi de capacitat suficient per a la realització del treball a fi
de mantenir l’ordinador en bon estat i evitar pèrdues innecessàries d’arxius. En
aquesta estació és pot realitzar part o la totalitat de l’obra en formats Mini-DV,
DVCAM i HDV podent, si així ho desitgen, passar a la sala d’edició amb Glòria
Martí per a la finalització i masterització del treball amb l’ajut del tècnic d’edició
(retoc, titulació, tall final, bolcat, etc.).

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

-1 Power Mac G5 model 7.3 / 2 X 2.76GHz CPU / 2,56GB RAM
-1 Power Mac G5 model: 7.3 / 2 X 2.76 GHz CPU 2,56GB RAM
-2 monitors panoràmics LG Flaton Wide 21”
-1 targeta de captura vídeo analògic 10bit SDI D-Link BlackMagic Extreme

Software:
iMovie, iDVD, Final Cut Studio 1:

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

1 PC Dual Core Optaron 64 amb Ubuntu Studio (Linux)
1 Monitor
Software:
Cinelerra,

1 VCR SONY HVR-M10E HDV 1080i, DVCAM, miniDV (per capturar i bolcar)

Estacions de treball Linux, OSX i Windows

El medialab disposa de diferents ordinadors amb la finalitat de consultar i ges-
tionar el treball a la xarxa. D’aquesta manera, els usuaris poden treballar a
Internet disposant del suport dels tècnics, així com d’escàners, impressores i els
dispositius suficients per a la confecció de dossiers, pàgines web i multimèdia
en general.

-1Power MAC G5 model 7.2 / 1 X 1.8GHz CPU / 1,5GB RAM per al treball dels
tècnics
-1 PC Dual Core Optaron 64 equipat amb Linux
-1 PC Intel (R) Pentium (R) 4CPU 1500MHz equipat amb Linux
-1 PC Intel (R) Pentium (R) 4CPU 3200MHz equipat amb Windows
-Tauleta gràfica WACOM graphite classic

Lloguer d’equips:

Hangar ofereix un servei de lloguer d’equips per a artistes a preus assequibles.

Càmera de vídeo Sony HVR-Z1.
Càmera de vídeo Sony HDR-FX1
Càmera de vídeo Sony PD-100 3CCD
Trípode MANFROTO 344B
Trípode MANFROTO 755MF3
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Mescladora de vídeo EDIROL amb 4 entrades i 2 canals
Pantalles de fluorescents FilmGear: 2 de 120 amb 4 fluorescentes i 1 de 60 cm
con 4 fluorescents. Amb trípodes, extensions, ròtules i sacs de sorra.
Disponibles tubs de llum freda i càlida
Kit de focus de quarz Ianiro, 3 unitats de 1200w amb trípodes
Micròfon BEHRINGER XM200S
Micròfon Sennheiser MKH416
Micròfon AKG D230
Micròfon AKG MPA III L
Micròfon FoneStar FCM2600
Micròfon condensador solapa AKG C 417
Micrófono de taula Shure MX400D
Micròfon SONY E3CM-MS907
Equipo de microfonia wireless Sennheiser G2_ew100: 2 unitats
Pèrtiga i paravents
Mini-disc SONY MZ-NHF800
Càmera digital de fotografia CANON POWER SHOT S70
Sistema portàtil de transmissió per Internet (streaming)
Caixa d’eines (trepant, serra radial i utensilis)
Bicicleta amb carro frontal, sistema d’àudio i generador
7 mini-macs intel core duo 1,66GHZ 2 MB caché 512 MB SDRAM DDR2

Material de la sala polivalent i plató:
-Sonorització professional
-Projector d’alta definició
-Croma
-Linòleum

Compres 2007

El 2007 el servei del laboratorio multimèdia es va veure reforçat amb la compra
de diferents materials:

IMATGE DIGITAL
Escàner Epson Perfection V750-M PRO
Tauleta gràfica WACOM graphire classic

AUTOEDICIÓ
2 monitors panoràmics LG FLaton Wide 21”
1 VCR SONY HVR-M10 E HDV 1080i, DVCAM, miniDV
1 PC Dual Core Optaron per a autoedició de vídeo amb software lliure (cinelerra)

MATERIAL PER A L’ÚS DEL PLATÓ I LA SALA POLIVALENT:
Audio mixer
Altaveus autoamplificats eurolive B215A 400Wat 2 way Speaker System
amb woofer 15’’ i driver 1.24’’ Titanium Compression
Compressor Behringer pro-XL MDX2600
Projector Mitsubishi electric XD435U amb braç adaptador
Pantalles de fluorescents FilmGear: 2 de 120 cm amb 4 fluorescents i 1 de
60 cm amb 4 fluorescents. Amb trípodes, extensions, ròtules i sacs de sorra.
Disponibles tubs de llum freda i càlida.



Tilde Engstrom
Abril 2007

Tu madre
Abril 2007

Virginia Colwell
Abril 2007

Francesca Yupangco
Maig 2007

Gaby Mangery
Maig 2007

Hamaca
Maig 2007

54

Relació de projectes treballats al medialab

Impressió de gran format

Gabrielle Mangery
Febrer 2007

Espai-m
Març 2007

Julia Clay
Març 2007

Momu & No Es
Març 2007

Pau Arregui
Març 2007

lleg
Abril 2007
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Kenny Barret
Maig 2007

Mireia Plans
Maig 2007

Xavier Solís
Maig 2007

Efrén Álvarez
Juny 2007

D-forma
Juny 2007

Elene Tremblay
Juny 2007

Johanna Reich
Juny 2007

Momu & No Es
Juny 2007

Tilde Engstrom
Juny 2007

Elene Tremblay
Juliol 2007

Jordi Mitjà
Juliol 2007

Ràdio Paca
Juliol 2007



Rafael Miralles
Agost 2007

David Adika
Setembre 2007

Sebastián Romo
Setembre 2007

Tens dansa
Setembre 2007

Tjasa Kancler
Setembre 2007

Virginia Colwell
Setembre 2007
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Tilde Engstrom
Juliol 2007

David Adika
Agost 2007

Johanna Reich
Agost 2007

Alvaro Cano
Agost 2007

Lula Goce
Agost 2007

Patricia Ward
Agost 2007
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David Adika
Octubre 2007

D-forma
Octubre 2007

Mireia Sallarès
Octubre 2007

Natalia Matas
Octubre 2007

Sebastián Romo
Octubre 2007

Virginia Colwell
Octubre 2007

Gaby Mangery
Octubre 2007

Sofía Daily-Rossan
Novembre 2007

Sophie Kauppinen
Novembre 2007

Miquel García
Novembre 2007

Xavier Solís
Desembre 2007
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Resum del servei d‘autoedició

Padre
Blanca Esteva
Febrer 2006
miniDV
Sense so
Assessorament en edició de vídeo
Treball final del curs de videocreació impartit per MASBEDO i presentat a la Sala
Santa Inés de Sevilla.

Postmortem
Joan Morey
Febrer-març 2006
HDV
7 vídeos
Àudio: estèreo
Direcció: Joan Morey
Càmeres: Joan Morey/Glòria Martí
Edició: Joan Morey/Glòria Martí
So: Carlos Gómez
Postmortem és un projecte de Joan Morey que sense voluntat, per una neces-
sitat despietada està arreglant comptes amb els homes i les coses, imposant ad
acta tots els seus “fins ara”. Quasi tot el que fa en aquest moment és donar un
traç final.

Chikiflay vs. Megadawn
Juan López
Març 2007
Instal·lació amb doble pantalla
miniDV
Assessorament en edició de vídeo i retoc d’àudio
Peça vídeo per al Congreso Internacional de la Lengua Española a Cartagena de
Indias (Colòmbia). Juan López confronta en el seu treball de vídeo Chikiflay vs.
Megadawn els argots espanyol i colombià en un ventall d’insults recopi59 lats
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per l’artista a les ciutats de Toledo (Espanya) i Cartagena de Indias (Colòmbia),
que són recitats per diferents personatges des de dues pantalles situades als
aparadors de la botiga de Museu d’Art Modern de la ciutat.

En la época y lugar donde todo el mundo tiene reloj... y nadie tiene
tiempo
Raquel Friera
Abril 2007
8 hores
Vídeo monocanal
miniDV
Àudio: estèreo
Direcció: Raquel Friera
Actor: Rodrigo Cornejo Saravia
Guió: Raquel Friera
Càmera: Merche Blasco
Assistent producció: Josep M. Casanovas
Edició: Glòria Martí
Localitzacions: Lino, Julie i Jordan
Producció: Aboa Vetus & Ars Nova Museum Turku
Hangar
Assessorament en edició i treball de tècnic de càmera.
A En la época y lugar donde todo el mundo tiene reloj... y nadie tiene tiempo es
contracta un actor perquè “perdi el temps” durant 8 hores (la jornada laboral a
Espanya), representant el que s’interpreta per aquesta expressió a Barcelona,
segons els resultats obtinguts en una investigació realitzada prèviament amb ciu-
tadans.
L’obra pretén emetre una trucada d’alarma sobre un aspecte de la mentalitat
occidental estès ja per gairebé tot el món, que el temps ha de ser productiu, útil
i rendible.
El format final de l’obra és un vídeo, de 8 hores de durada, que es projecta en
una sala repleta de pufs que convida l’espectador a asseure’s i mirar-lo. El vídeo
està editat amb un rellotge que marca el temps restant de filmació, de manera
que l’espectador que vulgui veure’l complet haurà d’emprar aquell temps en això,
deixant-li així la decisió de si està en condicions de redoblar amb la seva presèn-
cia aquesta situació de pèrdua de temps.
Presentat a la Biennal d’Art Turku 2007
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El viento
Johanna Reich
Maig 2007
2’00
Vídeo monocanal
HDV, PAL

El blanco (Bull´s eye)
Johanna Reich
Maig 2007
2’00
Instal·lació: videoprojector en una diana, reproductor DVD
DV, PAL

Amarar
Johanna Reich
Juny 2007
4’10
Vídeo monocanal
HDV, PAL
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Flor de agua
Johanna Reich
Juny 2007
3’00
Vídeo monocanal
HDV, PAL

GO-FIST
El gitano, la puta y la zorra
Projecte en procés
mini-DV, PAL

Por donde soplan
(Wo immer sie wehen)
Johanna Reich
Juliol 2007
5’00
Instal·lació: helicòpter, reproductor DVD, monitor
DV, PAL
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Bailar al son que tocan
Johanna Reich
Juliol 2007
8’00
Instal·lació: ventilador, reproductor DVD, monitor
DV, PAL

El horizonte
Johanna Reich
Juliol 2007
2’00
Instal·lació: 5 videoprojectors, 5 reproductors DVD, altaveus
DV, PAL
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Las muertes chiquitas
Mireia Sallarès
Agost 2007
Vídeo monocanal
DV, PAL
Presentat a la nitCASM*: Hangar Obert, octubre 2007.
“Las muertes chiquitas es un proyecto actualmente en proceso de trabajo que
inicié en México gracias a la beca de residencia que convoca Hangar con el cen-
tro multimedia del CNA de la Ciudad de México. Su pieza central y eje del pro-
yecto es una película-documental que estoy editando a partir de la recopilación
de una serie de testimonios-conversaciones con mujeres que filmé en diversos
lugares de México (desde Distrito Federal a Ciudad Juárez) y alrededor de dos
temas inicialmente opuestos: la práctica del placer y el ejercicio de la violencia.
El proyecto se plantea como una video-instalación con la suma de todo un mate-
rial de trabajo y obras paralelas al video que se han ido y se irán generando,
como son grabaciones de música, material gráfico (textos, pósters, libros…), un
cartel de luces de neón que utilicé como elemento de intervención en el espacio
público, una serie de fotografías-retratos de gran formato y un diseño de tiras de
papel de seda picado normalmente utilizado en México para eventos festivos. En
México, a veces al orgasmo también se le llama “la muerte chiquita“. A partir de
ahí, este juego de palabras se convirtió en el título de un proyecto que no sólo
habla de placer, sino que también habla de violencia y muerte. De experiencias
sincronizadas de la metáfora y de la realidad de la muerte en el día a día del
México contemporáneo. Este proyecto es, en definitiva, un mosaico de historias
de vida que profundizan en las relaciones que cada mujer ha tenido a lo largo de
su vida con su placer y orgasmos y con el miedo o la violencia (pública, privada,
física, verbal o simbólica), que se ejerce sobre ella, llegando al concepto del
feminicidio: extremo actual de la práctica del terror-poder de una violencia indis-
criminada y impune sobre la mujer que lamentablemente ocurre en muchas ciu-
dades mexicanas. Y donde el poco interés con el que se hacen las investigacio-
nes hace pensar que quizás muchas muertes se consideren menos importantes,
pequeñas, chiquitas.

Tácticas de combate
Ana García Pineda
Setembre 2007
6’43
Vídeo monocanal
DV, PAL
Presentado a la nitCASM*: Hangar Obert, octubre 2007
“Tácticas de combate es una reflexión en torno a los choques de intereses
propios de las relaciones de pareja y las formas de habitar los compromisos
sobre los que se construyen. Acuerdos de paz que no eliminan unas violencias
que están más cerca de la competitividad propia del deporte y la destrucción de
la 64 guerra que de lo bucólico. Un acercamiento a las polémicas de a dos y a
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los excesos propios de espacios a medio camino entre el amor incondicional y
el aborrecimiento.“

Bolted
Dani Martín
Novembre 2007
40’00
Vídeo monocanal
HDV, PAL
Vídeo que documenta escenes de la vida de David, de com es mou i viu el seu
espai privat.

Previsions de futur

Com a servei ofert a una comunitat artística que fa servir les noves tecnologies,
el medialab té l’obligació d’adaptar-se contínuament als avenços que es van pro-
duint en aquest sentit. És per això que no podem mai donar per tancat el seu
desenvolupament, sigui en material o en personal. D‘aquesta
manera contínuament hem d’estar atents per mantenir les instal·lacions prepara-
des per poder donar suport als projectes presentats. Volem ressaltar en aques-
ta secció que des de fa uns anys observem
un precari ús del so en bona part de les produccions artístiques que es porten a
terme al nostre país. Per això un dels objectius principals per al proper any és la
planificació i construcció d’un espai amb l’equipament adequat per a l’enregis-
trament i postproducció de so.
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4.3. Laboratori
d’interacció
Responsable del servei: Álex Posada

4.3.1. Introducció

El laboratori d’interacció d’Hangar, creat durant el 2006 i a punt de fer els dos
anys, sorgeix de les necessitats que té el nou perfil d’artista/ creador digital que
treballa en el campo cada cop més comú de les noves tecnologies interactives.
A causa d’aquest interès detectat entre alguns sectors de la comunitat artística
internacional i sobretot local, Hangar decideix crear aquest nou departament
dins dels serveis que ofereix el medialab. El laboratori està coordinat per Álex
Posada, enginyer i creador digital especialitzat en “comunicació interactiva” i “art
electrònic”. Forma part de l’equip Lluís Gòmez (responsable de software lliure) i
Miguel Ángel de Heras (becari del laboratori). D’aquesta manera, Hangar fa una
aposta per la potencialitat de la interactivitat com a eina per comunicar, expres-
sar, emocionar i, al capdavall, crear noves peces d’art explorant les possibilitats
de les noves tecnologies i la seva fusió amb disciplines com ara la programació,
l’electrònica, el disseny industrial, el vídeo, el disseny interactiu, la música, l’arqui-
tectura, les matemàtiques, etc. Hangar s’implica, per tant, en el desenvolupament
de hardware a mida per a projectes artístics des d’un compromís amb el hard-
ware i el software lliures, en una aposta per la I+D. Ara com ara, pot desenvolu-
par tota mena de software i hardware, incloent-hi el desenvolupament de l’elec-
trònica interna, programació i construcció de prototips. Alguns exemples d’apli-
cacions serien: interacció en temps real, processament i visualització de dades,
sincronitzacions, mecanismes, automatitzacions, remotización, etc.
Des del laboratori, se desenvolupem, a més, una sèrie d’eines lliures de drets, a
la disposició dels projectes artístics així com una forta tasca en el camp de la for-
mació d’una nova generació d’artistes/tècnics especialitzats en els nous mitjans
de creació contemporània, principalment a través dels grups de treball setma-
nals.

4.3.2. Els serveis regulars del laboratori

Servei de producció per a artistes
Realitzem una anàlisi del projecte i una proposta de realització. Preparem pressu-
postos per a la producció completa o parcial del projecto dintre del laboratori.
Funcionament: servei amb cita prèvia, és necessari escriure a medialab@han-
gar.org
Preus: anàlisi del projecte i proposta de realització gratuïtes. Pressupost
de realització ajustat al projecte.

Servei de consultoria
Pensat per a aquelles persones que estan desenvolupant els seus projectes i
són coneixedores de les qüestions tècniques, però que puntualment necessiten
suport tècnic per solucionar problemes, reorientar el desenvolupament o conèi-
xer alternatives.
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Funcionament: servei amb cita prèvia, és necessari escriure a medialab@hangar.
org

Projectes convidats i artistes residents
El laboratori rep artistes convidats en qualitat de residents, durant el període de
desenvolupament d’un projecte. Es tracta d’aportar al laboratori una perspectiva
internacional i de qualitat que resulti un estímul per al nostre context creatiu. Així
mateix, oferim residències per a artistes locals que impliquin el desenvolupament
d’un projecte d’art electrònic fent servir eines lliures de drets de hardware i soft-
ware.

Grups de treball
Un dia a la setmana es reuneix al laboratori d’interacció un grup obert de perso-
nes que volen treballar amb diferents eines lliures com Arduino (sistema de hard-
ware lliure per a prototipat i desenvolupament) i Pure Data (eina de software lliu-
re per a la creació de sistemes interactius audiovisuals). La inscripció és lliure i
gratuïta. Fins ara existeixen dos grups de treball: el grup d’Arduino, orientat al tre-
ball amb hardware, electrònica i interacció, i el Pure Data, més aviat orientat a la
creació d’aplicacions de software.

4.3.3. Llistat del material disponible al
laboratori

El laboratori es divideix en 4 seccions. Descrivim el seu material
tot seguit:

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

Zona de muntatge i test:
- Taules de treball
- Dremmel amb accessoris
- Estació per soldar JBC
- Estació per desoldar JBC
- Kit de soldar SMD
- Téster METERMAN 38-XR
- Oscil·loscopi/analitzador lògic USB BITSCOPE BS50
- Oscil·loscopi: Digital PROMAX
- Oscil·loscopi analògic
- Font d’alimentació simètrica regulable KAISE

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

Zona d’informàtica
- Diferents PC per al desenvolupament i programació de software
- 10 tamborets de treball
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- Connexions a Internet
- Armaris amb candau
- Càmera i sistema de captura per a visió artificial i tracking

4.3.4. Projectes durant el 2007

Agrio Besso
Juan Navarro
Espactacle teatral

Agrio besso és una performance de Juan Navarro en la qual Hangar va participar
desenvolupant i muntant uns petits generadors de plasma que són capaços de
generar 25.000 volts. Aquests generadors aconsegueixen llançar descàrregues
elèctriques visibles a grans distàncies. En la performance, es fan servir per il·lumi-
nar diferents tubs fluorescents, ja que el camp electromagnètic produït pels
transformadors és capaç de generar efectes de llum en el gas del tub.

Workplace at night
Anja Hertenberger/Anja Steidinger
Performance

Treball final de la residència als tallers de les artistes.
Workplace at night és un estudi sobre els treballadors contemporanis, basat en
l’exploració de les evidències deixades als llocs de treball durant la seva absèn-
cia. Amb la performance van crear una producció: comunicació, organització de
llocs de treball, preparació d’eines, acumulació de dades, postproducció, viat-
ges, propostes, sol·licituds, representació, exposició, processos de distribució...
Per dur a terme aquest projecte, des del laboratori d’interacció vam crear uns sis-
temes de llum basats EL wires (cable electroluminiscent) que van ser integrats a
uns vestits per les artistes. A través d’un sistema sense fils per radiofreqüència,
una tercera persona controla la intensitat de llum dels vestits en temps real.
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Lugar de silencios
Montserrat Soto/Dionisio Cañas
Instal·lació

Projecte encarregat pel Centre d’Art Santa Mònica. Coordinat des de la central
de producció i produït completament a Hangar. El laboratori d’interacció s’hi va
implicar desenvolupant un nou sistema de sincronització de vídeo per a 7 panta-
lles en HD (alta definició de vídeo en format 1280x768). El sistema es basa en
8 ordinadors (minimacs) connectats a una xarxa d’alta velocitat d’1Ghz. Existeix
un ordinador que funciona com a control central (servidor i sincronitzador de
totes les dades) i 7 ordinadors esclaus que porten un programa client. Cada
vídeo es col·loca en cadascun d’aquests clients sincronitzant-se fotograma a
fotograma en temps real a parir dels codis de temps generats pel servidor.
Aquest sistema és molt robust i, amb lleugeres modificacions, es pot ampliar fins
al nombre de pantalles que es vulgui, ja que tan sols caldria augmentar el nom-
bre de clients connectats a la xarxa.

9 en 7
Eva Ramos
Instal·lació

9 en 7 és una xarranca pintada amb guix al terra. Nou caselles que donen nou
imatges diferents; cadascuna d’elles apareix en cadascun dels set salts d’anada
així com el nostre cervell construeix la imatge del món que ens envolta. De tor-
nada, cada imatge es descobreix del tot nítida i la seva consecució revelen el
símbol de la xarranca com a joc de camí i de prova. L’alteració en l’ordre del joc
produeix la imatge alternada d’anada, de tornada o de nul·litat. Físicament, la ins-
tal·lació funciona de forma consecutiva, a partir de la connexió de sensors de
moviment infrarojos en una barra lineal penjada del sostre, cablejat, Arduino con-
nectat a través d’USB a un ordinador, programa amb MAXMSP/Jitter i sortida a
vídeo. Des del laboratori d’interacció vam desenvolupar tota la part de sensors i
electrònica basada en Arduino. Posteriorment, la instal·lació es va mostrar a la
sala polivalent d’Hangar.
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Ampolles
Eulàlia Valldosera
Instal·lació

Projecte expositiu d’Eulàlia Valldosera per al Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid.
La instal·lació està formada per una exposició d’una trentena d’ampolles de pro-
ductes de neteja buides i modificades de diverses maneres. Trobem diverses
tipologies. S’han dissenyat ampolles electròniques que vibren en tocar-les, d’al-
tres que reprodueixen i enregistren sons, n’hi ha que tenen modificacions en la
forma i les etiquetes, modificacions amb lents i emplenades amb diferents mate-
rials amb llum, etc.
Des del laboratori d’interacció hem desenvolupat i ideat tots els prototips elec-
trònics com ara els sistemes de vibració per sensors tàctils capacitius, els repro-
ductors-gravadors d’mp3, controladors per sensors i els sistemes de recàrrega
per bateries.

Detector gestual per a performance
Konic Thtr
Performance

Desenvolupament electrònic d’un instrument per a aplicacions musicals, de
dansa i performance. Des del laboratori d’interacció, i seguint les indicacions
sobre les funcionalitats que els artistes volien que tingués l’instrument, vam des-
envolupar completament i des de zero un nou dispositiu de captació d’informa-
ció de sensors sense fils. El sistema que s’integra en un petit braçalet al braç del
ballarí no supera les dimensions de 4x3cm. Es basa en un conjunt de sensors
que envien dades en temps real a través de radiofreqüència a un ordi70 nador,
el qual mitjançant un complex sistema de xarxes neuronals és capaç de reconèi-
xer patrons de moviment dels ballarins mentre es mouen. Els sensors són acce-
leròmetres i giroscopis que recullen dades de velocitats i girs. Disposa d’un dis-
seny exclusiu de bateries de Li-ion recarregables per un simple port USB de l’or-
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dinador i un abast de més de 300m. També és possible connectar un nombre
il·limitat de dispositius simultanis i captar així els moviments de diversos ballarins
alhora.

La historia del alacrán enamorado
Marc Vives/David Bestué
Instal·lació

Instal·lació produïda completament al laboratori d’interacció. La peça va ser
encarregada per a l’exposició Everstill, comissariada per Hans Ulrich Obrist,
que presenta una trentena d’artistes internacionals que realitzen intervencions a
la casa de Lorca a la Huerta de San Vicente (Granada). Entre els artistes invitats
trobem Marc Vives i David Bestué, per als quals vam desenvolupar la peça.
La instal·lació és un complex sistema autònom de titelles controlats electromecà-
nicament per construir una peça de teatre ideada pels artistes. Consta de 6 tipus
de putxinel·lis controlats per fils a través de 2 servomoters i un carril amb motors
pas a pas, diversos sensors de carrera i una il·luminació per a cadascuna. Tot el
sistema ha estat desenvolupat i ideat des de zero aconseguint mantenir la idea
original dels artistes.

Eslabones ausentes
Tjasa Kancler
Instal·lació

Videoinstal·lació de tres pantalles sincronitzades. Des del laboratori d’interacció
vam fer servir un sistema de sincronització de tres pantalles per mostrar els
vídeos de l’artista. El sistema es basa en l‘ús d’un sol ordinador que a través
d’una targeta expansora sincronitza les tres sortides d’imatge.
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4.3.5. Residents durant el 2007

Jose, un robot autista
Ricardo Iglesias/Gerald Kogler
Instal·lació

Segons les línies d’actuació presentades per a l’obtenció de la beca
MadridProcesos 2007, els conceptes base de la investigació dels artistes eren:
la interacció i la comunicació. En aquest desenvolupament plantejaven com la
relació entre subjecte humà i màquina ha evolucionat des d’un estat d’ús i de
simple administració de l’acció de la màquina, fins a una relació ésser humà-
màquina basada en una interacció interna i mútua. Dins de les diferents propos-
tes de treball, s’han centrat en la realització de José, un robot autista. El pla d’ac-
tuació constava de tres fases clarament diferenciades: fase conceptual, fase de
programació i fase d’experimentació. Han pogut acomplir les dues primeres amb
èxit, durant les quals han adquirit diferents models de robots (Roomba i Asuro),
plaques arduino, materials elèctrics, sensors... amb què han començat la feina.
Han experimentat amb diferents llenguatges de programació de software de codi
obert. L’aspecte conceptual ha estat completament cobert, però les experiències
realitzades han possibilitat un feedback molt interessant, que ha enriquit el pro-
jecte i ha obert noves opcions d’investigació.

Openframeworks
Zachary Lieberman
Investigació

Zachary Lieberman és artista i programador. Impulsor d’una nova plataformade
programació lliure sota l’entorn C++ anomenada Openframeworks.
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Durant la seva residència a Hangar, va desenvolupar la versió Linux d’aquesta
plataforma. Openframeworks permet entendre el codi C++ per part dels artistes
que no estan gaire familiaritzats amb la programació d‘alt nivell. La plataforma
integra la majoria de les llibreries necessàries per treballar amb aplicacions
audiovisuals que la majoria dels artistes avui dia veuen com a imprescindibles. El
codi ha estat utilitzat per artistes que han passat durant el 2007 per Hangar, com
el projecte Delicate Boundaries de Chris Sugroe i Laser Tag de G.R.L. Durant la
seva residència, Zach Lieberman també va impartir un taller d’OF, que va resul-
tar de gran interès per a la comunitat artística de Barcelona.

Arduino Deepcuts
David Cuartielles
Investigació

Durant els mesos de març i abril, David Cuartielles va estar com a resident al
laboratori d’Hangar, col·laborant en les trobades setmanals de desenvolupament
de projectes, donant assistència en diverses activitats i a diversos artistes inte-
ressats en l’ús de noves tecnologies en els seus respectius projectes. El taller
Arduino Deepcuts va consistir en un curs avançat per mostrar com es pot hac-
kejar la plataforma de prototipat Arduino per ajustar-la a les necessitats de cada
projecte. A l’activitat, hi van assistir artistes i enginyers amb experiència prèvia en
l’ús de microcontroladors. Per l’interès suscitat entorn del taller, es va haver de
celebrar un petit curs paral·lel d’iniciació, al qual van assistir alumnes de la facul-
tat de belles arts i alumnes de màster de diverses universitats de l’àrea de
Barcelona.
Els artistes David Bestué i Marc Vives van necessitar la col·laboració d’Hangar i
de David Cuartielles per a la realització de la seva darrera obra, presentada a la
Fundació García Lorca de Huerta de San Vicente (Granada). La peça consisteix
en una obra de teatre de quinze minuts de durada en la qual una sèrie d’insec-
tes robòtics controlats per ordinador representen una versió de Bodas de san-
gre adaptada a les particularitats dels seus personatges. El teatre de
40x40x90cm estarà instal·lat sota el llit de García Lorca fins a mitjan 2008.
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Osmosis
elpueblodechina a.k.a. Alejandra María Pérez Núñez
Investigació

Durant els mesos de juny i agost, Hangar va acollir-la com a resident del labora-
tori d’electrònica per desenvolupar la seva pràctica relacionada amb l’electròni-
ca “fes-ho tu mateix” i amb una sèrie de línies d’especulació sobre els mitjans, el
software lliure, el reciclatge i l’educació. La investigació va dona r com a resul-
tats l’article “PureData as a feminist tool for meaningful learning”, la màscara i
performance Noisehead, la performance Power Noise, una peça per a theremin
i Pure Data, l’“Osmosis” de Pure Data i electrònica casolana. “Considero que lo
mas importante de la residencia en Hangar fue contar con la confianza del equi-
po de esta organización para desarrollar de manera no científica un proyecto de
medios. No científico es importante en este contexto, ya que implica no estar
orientada a la objetividad de unos resultados. Por el contrario una metodología
especulativa tuvo coincidencias que pueden ser entendidas como producción
de obra. El trabajo se desarrolló de manera orgánica, nutriéndose de los encu-
entros en el laboratorio y dinamizándose en la experiencia de Osmosis que sumó
a los jueves abiertos a un grupo de entusiastas de la electronica ‘hazlo tu mismx’”.

Midi Stick
Martin Hug
Performance

El Midi Stick és un projecte realitzat el mes de juny de 2007. El sistema es com-
pon bàsicament per un bastó de plexiglàs de 20cm de longitud que incorpora un
sensor ultrasònic a distància (SRF02), un microcontrolador de la família dels PIC
(16F628A), un sistema sense fils realitzat amb un mòdul d’easy-radio (ER400TS-
02), un carregador per a una pila NiMH de Varta (4/ V80) que utilitza un circuit
integrat de Maxim (MAX712) i un programador “in circuit” de baix voltatge
(LVISP). Actuant lliurement amb el bastó en les mans del ballarí o el músic, envia
dades per l’aire a un receptor “host”, realitzat amb un PIC16F877A, que incorpo-
ra un altre mòdul d’easy-radio (ER400TRS-02) connectat al Usart del PIC, que
alhora converteix les dades en informació MIDI enviant-los pel port RA4 mitjan-
çant un protocol serial. Així, utilitzant una plataforma Reaktor de Native
Instruments o PD de Miller Puckett, el performer crea els seus propissons.
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PD audiolab
Xavi Manzanares
Investigació
http://hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:audiyolab

AuDIYolab és un espai dedicat a l’experimentació del so amb el software lliure i
el hardware experimentals. Coordinat per Xavier Manzanares, es basa en diver-
ses reunions setmanals de grups de treball sobre les eines lliures d’àudio. Les
reunions serveixen per crear un grup d’investigació sobre l’entorn de programa-
ció visual Pure Data orientat al tractament del so. A més a més, s’hi comenten
notícies, links, curiositats relacionades amb el món sonor i tota una relació d’as-
pectes fonamentals sobre el reciclatge de dispositius (trashware), l’electrònica
elemental per al hacking i la construcció de dispositius associats a Pure Data.

Delicate Boundaries
Chris Sugrue
Instal·lació
Una de les joves artistes digitals més rellevants de Nova York, Chris Sugrue, gua-
nyadora de la beca de residència d’Hangar a Barcelona i Medialab a Madrid, ha
treballat amb artistes com ara Klaus Obermaier i Zach Lieberman. Delicate
Boundaries, programada totalment en Openframeworks per la pròpia artista, és
una exploració del delicat equilibri que es pot donar entre sistemes aliens i la inti-
mitat del cos com a mitjà d’intercanvi. És un món fictici en el qual el contacte
humà pot dissoldre la barrera de la pantalla de l‘ordinador. Diferents pantalles
analògiques mostren entorns canviants on formes digitals simples i estructures
es mouen com si estiguessin vives. L’eixam d’animacions digitals salta des de la
seva reclusió digital fins a la mà o el braç de l’espectador quan entra en contac-
te amb la pantalla. D’aquesta manera, els participants esdevenen portadors que
podran contagiar a les altres pantalles i destruir, infectar o transferir les formes a
altres.
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4.3.6. Perspectives i línies de treball per al 2008

Millorar els equipaments del taller de mecànica i fabricació de circuits impresos
amb eines més professionals.

Disseny i fabricació d’eines lliures de software i hardware per a artistes.

Establir i enfortir les relacions amb empreses i institucions per a desenvolupa-
ments col·laboratius, formació especialitzada i intercanvi de coneixement.
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4.4. Programari
lliure
Responsable del servei: Lluís Gómez i Bigordà

4.4.1. Introducció

El programari és present a cada una de les àrees d’un centre de producció com
Hangar, des de les oficines fins als processos de creació dels artistes, que cada
vegada més es basen o es recolzen en les eines digitals per realitzar les seves
obres.

Quan a l’inici de 2006 vam esbossar les línies de treball que havia de tenir
aquesta àrea, vam preveure que ens trobaríem davant de certs tabús per part
dels artistes i les institucions, però d’altra banda també teníem la convicció que
com a entitat de caire eminentment públic, i que funciona gràcies al diner públic,
havíem d’utilitzar i donar suport al programari lliure.

A més a més, érem conscients que l’artista que treballa amb formats digitals
necessitarà, cada cop més, un grau d’artesania en les eines que utilitza que
només serà possible gràcies al programari lliure, perquè és l’únic capaç d’oferir
l’autonomia i la flexibilitat per estudiar-les, copiar-les, modificar-les i redistribuir-
les segons les necessitats de cada creador. De la mateixa manera que un músic
podrà aprofundir molt més en la seva tècnica si coneix els principis físics del so.
En aquest sentit l’artista digital es converteix en hacker, tal i com Steven Levy
postulava la primera vegada que es feia us d’aquest terme, en les bases de l’èti-
ca del hacker: “Es pot crear art i bellesa amb un ordinador”[1].

L’any 2007 ha estat l’any de la consolidació de l’àrea de programari lliure del
medialab d’Hangar, tant en el funcionament intern del centre com en la produc-
ció i la formació. Prova d’això en són la gran quantitat de projectes, tallers i con-
sultories que s’han realitzat, i el desbordament de feina que d’alguna manera s’ha
generat en aquest sentit, provocant a més la necessitat de contractar més tèc-
nics per a feines puntuals o en moments de molta demanda.

4.4.2. Infraestructura general d’Hangar

Si l’any 2006 va ser l’any de la migració, enguany ha estat l’any de la confirma-
ció del sistema GNU/Linux i més concretament de la distribució Ubuntu com a
sistema operatiu base en tots els ordinadors a les oficines d’Hangar. Ara ja ningú
no dubta que és possible fer tot el treball d’oficina utilitzant únicament programa-
ri lliure. S’ha de dir que no ha estat fàcil i que, certament, encara hi ha alguns pro-
blemes per resoldre, però som conscients que el programari propietari tampoc
està exempt d’aquests contratemps.

Els servidors d’Hangar, posats en marxa durant el 2006, continuen funcionant i
oferint serveis de web, correu, backup, bases de dades, programari de treball en
grup, canals de conversa, llistes de correu massiu, transferència de fitxers i
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stre77 aming de vídeo; i tot això utilitzant programari lliure. Servidors i serveis que
no solament són utilitzats per Hangar, sinó també per altres col·lectius i entitats,
com per exemple la mateixa AAVC, la plataforma Salvem Can Ricart, la Xarxa de
Centres de Producció de Catalunya, el portal hackfish.org, el festival generatech,
l’IMEMC i un llarg etcètera.

A tot això s’hi han afegit aquest any un parell d’eines creades a mida per al cen-
tre des de l’àrea de programari lliure: el cercador de beques, ajudes i convoca-
tòries, consultable online a l’adreça http://hangar.org/cercabeques/ , i els formu-
laris “online” per sol·licitar beques o tallers a Hangar, que han suposat un salt
qualitatiu a l’hora de treballar en els processos de selecció.

4.4.3. Treball al medialab: Consultories
i grups de treball

En anglès, “software” (programari) sembla insinuar d’alguna manera que estem
parlant d’alguna cosa “tova”, volàtil i alhora multiforme i mal·leable.Aquesta metà-
fora ens acosta a la realitat que el programari és a tot arreu i que en concret, en
el nostre cas, exerceix una simbiosi amb les altres àrees i eines del medialab
d’Hangar. Si bé es cert que en el treball diari al medialab els artistes solen dema-
nar programari privatiu per fer els seus treballs, hàbit que, per desgràcia, moltes
vegades els és imposat als instituts i universitats, també es dóna sovint el cas
que quan cerquen una solució molt específica a un problema
concret solen consultar als tècnics del medialab, que moltes vegades recorren
al programari lliure per resoldre-les. Aquests en són alguns casos de consultes
realitzades en aquest sentit:

L’artista resident Filip Van Dingenen ens va demanar un programa per dimen-
sionar i enganxar milers d’imatges d’en floquet de neu per ser impreses en car-
tells de gran format.

L’artista Lluís Bisbe ens va demanar una solució per poder reproduir dos
vídeos en format HDV en dues pantalles simultàniament des d’un sol ordinador.

L’artista resident Rubén Santiago ens va consultar la manera d’enviar vídeo
amb una càmera remota per a una exposició.

Daniel Miracle, del col·lectiu Neokinok.tv, va necessitar una instal·lació
d’Ubuntu Linux preparada per fer streaming de vídeo per al projecte de formació
Tvlata.

L’artista resident Alejandra Pérez va fer algunes consultes quan va decidir
migrar completament el seu ordinador portàtil a GNU/Linux.

L’artista resident David Cuartielles necessitava ajuda per configurar la sortida
gràfica del seu ordinador portàtil en GNU/Linux.

L’artista resident Chris Surgue va consultar informació sobre l’API de captura
de vídeo v4l2 de GNU/Linux per fer proves amb Openframeworks, un sistema
lliure però que normalment ella utilitza sota Windows.

L’artista resident Miquel García necessitava un programa per generar les pri-
meres deu mil combinacions possibles de la 6/49.

L’equip d’en Roger Bernat, que ha preparat un espectacle durant una residèn-
cia a Hangar, ens va demanar ajuda per configurar un programa de TrackingGPS.

En el mateix nivell, estarien les col·laboracions amb Álex Posada, responsable del
laboratori d’interacció d’Hangar. Per citar-ne un exemple, l’Álex va demanar infor-
mació sobre llibreries de programari lliure per al protocol OSC (Open Sound
Control) per implementar-lo en una placa Arduino amb Xport.

Grups de treball
Els grups de treball que vam començar el 2006 continuen a bon ritme. Cada
dijous, a partir de les 19:30h, es reuneixen a Hangar al voltant d’una quinze78 na
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de persones per treballar plegades amb programari i maquinari lliures: Pure Data,
Arduino, SuperCollider, Cinelerra, àudio lliure, modding de consoles i programa-
ció GNU/Linux. Els grups han anat evolucionant de diferent manera i actualment
molts dels qui participen en aquestes trobades són capaços de treballar per si
sols en els seus projectes i donar-se un cop de mà entre ells, a l’estil del que es
podria anomenar un HackLab audiovisual.

Els membres d’aquests grups van fer una demostració dels seus treballs a l’es-
deveniment Nit CASM d’Hangar, que va demostrar la bona qualitat dels artistes
que hi participen.

També aquí s’ha produït una bonica simbiosi entre els residents del medialab i
els participants dels grups de treball. Cal destacar el treball de dinamització de
Xavi Manzanares, Lluís Carbonell, Alejandra Pérez, Yves Degoyon i altres, que
han fet créixer els grups de treball gràcies a l’afany per compartir el seu coneixe-
ment i les seves experiències.

Un altre fet a considerar dins d’aquests grups de treball són els projectes de final
de carrera i final de màster que dos dels membres dels grups dels dijous han dut
a terme amb el suport d’Hangar. D’una banda, Sergi Lario, que va presentar com
a projecte de final de carrera un objecte de Pure Data, i de l’altra, Carles López,
que ha presentat, com a projecte de final de màster, una comunitat online per a
creadors d’eines i continguts lliures, “hackfish.org”.

Imagegri, de Sergi Lario, és un selector d’imatges per a Pure Data, una utilitat
gràfica per ser usada juntament amb objectes com [pdp_imgloader] a PDP o
[pix_image] a GEM. HackFish, de Carles López, és una comunitat online gratu-
ïta que té com a principi fonamental la creació de projectes amb codi lliure, ja
sigui de software, hardware o continguts audiovisuals. D’aquesta manera es pre-
tén promocionar l’ús d’eines no privatives i compartir els projectes que se’n
puguin derivar.

Instal·lacions i suport en sistemes GNU/Linux Ha estat innumerable la
quantitat de gent que s’ha interessat pel sistema GNU/Linux i ens ha demanat
ajuda o opinió per instal·lar-lo o configurar-lo.

4.4.4 Producció

Hangar és, al cap i a la fi, un centre de producció i és per això que aquesta parau-
la té un pes clau, si bé no en els rígids termes que tindria en el sector empresa-
rial, a l’hora de fer una memòria del que s’ha fet durant l’any. S’ha de dir, però,
que l’àrea de programari lliure no està exclusivament dedicada a la producció i
que és per això que pot semblar la menys productiva en termes de projectes
realitzats. Les raons d’això són, en primer lloc, la demanda, que, tot i ser creixent,
no té res a veure amb la d’altres serveis com per exemple l’edició de vídeo, cosa
que es podria pal·liar segurament amb una mica més d’esforç per part dels res-
ponsables de producció. En segon lloc, la falta de recursos d’Hangar per poder
separar definitivament l’àrea de desenvolupament de projectes amb programari
lliure de les tasques de manteniment de les infraestructures. I per últim la des-
confiança que, a voltes sense adonar- se’n, segueix tenint el món de l’art en les
eines lliures.

Tot i això, el nombre de projectes produïts durant el 2007 és superior al de l’any
anterior i estem segurs que aquests tendència es mantindrà per a l’any vinent.
Els projectes realitzats són:
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Fragmento II
Maria Cerón
Maria Cerón va ser premiada amb una beca de la Fundació Phonos/IUA per a la
producció d’aquesta obra i Hangar l’ha coproduïda.
Quant al programari desenvolupat a Hangar, es tracta d’una aplicació interactiva
realitzada en l’entorn Pure Data. La idea era transformar el vídeo projectat en una
pantalla darrere de la ballarina de manera que el seu moviment interaccionés
amb la projecció.

La ballarina es troba situada entre la pantalla de projecció i les càmeres i nosal-
tres volíem quantificar el seu moviment sense tenir en compte el moviment gene-
rat pel vídeo projectat. Tècnica utilitzada: una de les càmeres, l’encarregada de
tenir les dades del moviment ha de ser una macera de llum infraroja, de manera
que la llum del projector no hi apareix.

PDVJTools
PDVJTools és una llibreria d’objectes de Pure Data pensada per ser d’utilitat en
el treball visual. La llibreria va ser recopilada i empaquetada a petició d’Hangar i
el centre d’art Laboral de Gijón per als tallers Eines lliures per a creadors.

La llibreria consta de sis objectes, tots ells desenvolupats per programadors
d’Hangar o col·laboradors. Quatre d‘ells per ser usats com a interfícies gràfiques
d’usuari i els altres dos per carregar filtres de vídeo utilitzant respectivament les
llibreries FreeFrame i Frei0r.

Quiosc zexe.net
L’artista Antoni Abad ens ha demanat que implementem un quiosc per navegar
en el seu projecte zexe.net. El quiosc es munta en PC amb pantalla tàctil incor-
porada. El desenvolupament d’aquest projecte consta de:
- Una configuració especial del kernel de GNU/Linux per a les pantalles tàctils.
- Una interfície de navegació adequada a les pantalles tàctils.
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- Configuració de servidors apache+mysql local per poder mostrar el projecte
sense necessitat d’estar connectats a la xarxa
- Una eina per sincronitzar els continguts locals amb els que hi ha online.

Portal web de granangular.cat
Hangar ha establert un contracte de col·laboració amb el programa de Televisió
Espanyola Catalunya granangular.cat. Des de l’àrea de programari lliure hem
desenvolupat part del portal web d’aquest projecte. Algunes de les eines desen-
volupades són:
- Visualitzador de documentals online.
- Navegació de base de dades de vídeos utilitzant AJAX.
- Recodificació de vídeo en els servidors.

GeoZexe
El programa GeoZexe és un altre encàrrec de l’artista Antoni Abad.
GeoZexe és un programa per capturar imatges amb telèfons mòbils i geolocalit-
zar- les mitjançant la metadata Exif dels arxius JPG.
Ha estat desenvolupat a Hangar utilitzant el llenguatge C++ per a Symbian (sis-
tema operatiu per a dispositius mòbils).
El sistema operatiu Symbian no és programari lliure, però va ser l’utilitzat perquè
actualment no hi ha cap plataforma totalment lliure que permeti obtenir el mateix
resultat.
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4.4.5. Streaming

El servei de streaming d’Hangar ha estat un dels més utilitzats dins l’àrea de pro-
gramari lliure. Es tracta d’un sistema per a l’emissió de vídeo en temps real basat
íntegrament en programari lliure i que ha demostrat ser fiable i de qualitat.

4.4.5.1 L’experiència HoritzoTV
HoritzóTV, Perspectives d’una altra televisió possible va ser una exposi-
ció i un estudi de televisió que va emetre en directe per Internet quatre hores de
programació diàries entre el 23 de gener i l’1 d’abril de 2007, a l’espai de la
Capella de Barcelona.

Elements tècnics emprats per a les retransmissions de vídeo
d’HoritzóTV

Realització audiovisual analògica
Tal i com es veu en l’esquema tècnic del set up, la major part d’aparells que hi
intervenen són aparells d’àudio/vídeo analògic en un muntatge que podria ser
molt similar al d’un petit estudi de realització de televisió. Es aquí on els tècnics
van fer tota la feina de realització audiovisual per generar el senyal que finalment
s’emetria per Internet.
Material emprat: dues càmeres DV, un reproductor DVD, dos ordinadors amb
sortida de vídeo analògic, un mesclador de vídeo, un mesclador d’àudio, una gra-
vadora
miniDV, projector de vídeo, equip de microfonia, equip de llum, equip
d’amplificació, tres monitors de vídeo.

Codificador (encoder)
En qualsevol sistema de streaming, l’encoder és una part fonamental. És l’ordi-
nador que s’encarrega de transformar el senyal de vídeo (en el nostre cas analò-
gica) en un format de vídeo digital preparat per ser retransmès a través de la
xarxa en temps real. El format de vídeo en el nostre cas es ogg/theora. Material
emprat: conversor analògic/digital “canopus ADVC110”, ordinador P4 3,2Ghz -
1Gb RAM 80GbHD interfície Firewire. Programari: sistema operatiu GNU/Linux
Ubuntu + dvgrab + ffmpeg2theora + oggfwd. Connexió a Internet de banda
ample.
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A comentar sobre aquest esquema:
1. La decisió d’utilitzar un conversor analògic/digital (ADVC110) es va fer perquè
el programari utilitzat treballa d’una manera més estable amb senyals de vídeo
ieee1394 (Firewire).
2. Com es pot veure en l’esquema, el senyal de vídeo es va retransmetre en dos
fluxos, un d’alta i un de baixa qualitat, per poder donar servei a diferents tipus d’u-
suaris. El senyal d’alta qualitat era el recomanat per a usuaris amb connexions a
Internet de banda ample, mentre que la de baixa qualitat podia ser vista per usua-
ris amb connexió més lentes. Per a una referència de com fer aquesta divisió de
l’stream, podeu veure aquest document .

Servidor
El servidor és l’altre element fonamental d’un sistema de streaming. És l’ordina-
dor que s’encarregarà de rebre els fluxos de dades del nostre encoder i anar-los
servint sota demanda als usuaris que les vulguin rebre a casa seva. Els servidors
de stream solen estar connectats a datacenters amb molt ample de banda per
poder servir a una gran quantitat d’usuaris al mateix temps. Així, si per exemple
el nostre servidor té una connexió de 100Mbps, podríem arribar a tenir fins a 600
televidents al mateix temps.
El servidor emprat estava connectat a la xarxa de OVH (França). Programari uti-
litzat: sistema operatiu Debian GNU/Linux, servidor de streaming
icecast2-kh.

Reproductors
Un cop tenim un encoder i un servidor, per completar el sistema de streaming
només ens manquen els clients, els programes que utilitzaran els nostres usua-
ris per rebre i visualitzar la nostra emissió de vídeo. HoritzóTV va recomanar bàsi-
cament dos reproductors als seus usuaris:
1. Cortada. És un aplet de Java que permet veure el vídeo dins de la pagina web
d’HoritzóTV.
2. VLC. Un reproductor de vídeo de grans prestacions disponible per a
GNU/Linux, MacOSX i Windows.

Emmagatzematge de les emissions
Un altre dels requeriments del projecte HoritzóTV era anar emmagatzemant tots
els arxius de vídeo que s’anaven generant en una pàgina web que permetés
visualitzar- los als usuaris. Per a aquesta tasca es va utilitzar el programari media-
base. Entre altres característiques de la mediabase, a HoritzóTV van ser de gran
utilitat l’enviament dels arxius per ftp automàticament després de ser enregis-
trats, l’autoimport i la lectura del metadata dels vídeos, ja que van permetre ali-
mentar la base de dades dels vídeos de manera automàtica.

4.4.5.2 Theora Streaming Studio
Arran de l’experiència d’HoritzóTV, Hangar va col·laborar en el desenvolupament
del TSS, una interfície gràfica d’usuari per fer streaming de vídeo utilitzant pro-
gramari lliure.

4.4.5.3 Modificació de l’Applet de Java per a reproducció de vídeo
De la mateixa manera que en l’apartat anterior, Hangar va col·laborar en una peti-
ta modificació del codi font del Applet Cortado, una aplicació que permet veure
vídeo integrat en el navegador web, perquè fos capaç de reproduir llistes de
reproducció.

4.4.5.4 Piksel07
Una part de l’equip tècnic d’HoritzóTV es va encarregar de transmetre el festival
Hello Hackability piksel07, “festival and community for artists and developers wor-
king with free and open source audiovisual software, hardware and art”. Entre el 15
i el 18 de novembre, es van retransmetre unes 60 hores de conferències, tallers,
performances, etc. Totes de gran qualitat i fetes amb programari i maquinari lliure.
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Es va utilitzar un sistema molt similar al d’HoritzóTV.

4.4.5.5 Altres usuaris del servei de streaming
Presentació del portal hamacaonline.net (març 2007, des de la Fundació Antoni
Tàpies). Festival Generatech (desembre 2007, Hangar). La majoria de tallers,
conferències i presentacions públiques realitzades a Hangar.

4.4.5.6 stream.hangar.org
Ja el 2006 es va posar en marxa la base de dades de vídeos online que es poden
consultar a l’adreça: http://stream.hangar.org. Durant el 2007 no només s’ha
augmentat el numero de vídeos disponibles, sinó que a més s’ha desenvolupat
la possibilitat que aquesta base de dades online pugui ser aprofitada per altres
col·lectius, associacions o artistes en general. Actualment ja tenim tres bases de
dades a part de la ja citada:

http://stream.hangar.org/AAVC
http://stream.hangar.org/imemc
http://stream.hangar.org/generatech

4.4.6. Documentació

Quan parlem de programari lliure és imprescindible parlar de documentació lliu-
re. Si bé el fet d’escriure el codi d’un nou programa és la part més important del
desenvolupament de programari, aquest esforç podria no servir de res sense una
bona documentació. De fet, de vegades passa que, tot i que un programa pugui
funcionar a la perfecció, els usuaris no saben com fer-lo funcionar correctament.
A més, en molts casos, el programador de programari lliure programa per plaer
i, malauradament, documentar no és sempre un plaer; pot resultar una tasca far-
ragosa, llarga i avorrida, però molt necessària. Es per això que sovint la figura del
documentador pot arribar a ser tant important com la del programador.
En aquest sentit, Karl Fogel en el seu llibre Producing Open Source Software
[2] fa una anàlisi d’aquesta situació i arriba a la conclusió que el documentador
ha de ser una persona remunerada.
A Hangar, conscients d’aquesta peculiaritat del programari lliure, hem començat
a documentar els projectes que es van realitzant. En una fase inicial aquesta
documentació es pot consultar a través del web: http://hangar.org/wikis/lab
En aquest enllaç també s’hi pot trobar documentació d’alguns dels tallers que
s’ha realitzat a Hangar durant aquest any.

4.4.7. Formació

L’agost de 2007 Hangar va col·laborar amb el centre d’art Laboral de Gijón en
la realització de la sèrie de tallers Eines lliures per a creadors.
Aquest era el text dels tallers:
“Ja sigui per qüestions ètiques, econòmiques o tècniques, molts artistes digitals
desitgen utilitzar programari lliure en els seus treballs. Tot i això, s’enfronten a una
autèntica falta de formació en aquest camp.
LABoral Centro de Arte y Creación industrial, en col·laboració amb Hangar, pre-
senta tres tallers dirigits a aquells artistes interessats a aprendre a utilitzar pro84
gramari lliure.”
Els tallers, van ser dividits en tres àrees:
Vídeo: grabar, generar y actuar, impartit per Lluís Gómez i Bigordà, Lituz i Hans-
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Christoph Steiner.
Audio: el directo, el estudio y más allá, impartit per Yves Degoyon i Lluís
Carbonell
Hardware: arduino y la electrónica abierta, impartit per David Cuartielles i
Marcos Yarza.

4.4.9. Previsions per al 2008

D’entrada, solucionar el problema de desbordament de feina que hem tingut
aquest any, però alhora incrementar l’ús d’eines lliures en la producció d’Hangar.
Induir al treball amb eines lliures al medialab, adquirint millors equips perquè sigui
temptador utilitzar el programari lliure.
Interoperabilitat amb altres centres, projectes i col·lectius d’artistes que treballin
amb eines lliures, com ara ap/xxxx de Londres, goto10.org, Montevideo Institute
d’Amsterdam, BEK de Bergen i IEM de Gratz. Potser cercant finançament per
poder organitzar unes jornades de debat al voltant de l’art i el programari lliure.
Finançament d’un projecte concret de programari lliure mitjançant concurs o
beca.
Realitzar el projecte de codificador de vídeo per a streaming en el menor tama-
ny possible, que ha quedat pendent el 2007. Ser feliços.

[1] Levy, Steven. 1984. Hackers: Heroes of the Computer Revolution.
[2] Fogel, Karl. O’Really 2004. Producing Open Source Software. How to Run
a Successful Free Software Project
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5. Central
de producció
Responsable del servei: Carme Romero

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

Oficina tècnica permanent d’assessorament en producció artística: models de
pressupost, optimització de pressupostos, models de projecte, consultes pun-
tuals, consultes de viabilitat

Producció integral de projectes: informes de viabilitat (en treball conjunt amb
els departaments tècnics, que fan l’estudi), pressupostos, coordinació de la pro-
ducció, etc.

Configuració d’equips de producció.
Coordinació de la integració dels diferents serveis d’Hangar: producció, vídeo,

laboratori d’interacció, espais, programació, etc.

El 2007 va començar amb l’arrencada de l’oficina tècnica d’assessorament per
a la producció, un nou servei fet possible gràcies a la incorporació de la Rocío
Campaña, que dóna també suport als projectes que desenvolupa la Central de
Producció, coordina els serveis de plató i sala polivalent i manté al dia les bases
de dades de produccions i de beques. El seu suport ha estat molt important per
al creixement i consolidació de la Central de Producció.

Consultes

El nou servei de consultes sobre producció està sent molt demandat, tant per
part d’artistes joves que comencen com d’artistes consolidats que necessiten
una atenció especialitzada. Tota la informació sobre les entrevistes amb els artis-
tes es manté confidencial i ens dóna pistes per organitzar jornades, seminaris o
tallers sobre aquelles temàtiques sobre les quals hi ha una necessitat d’informa-
ció. Per exemple, després d’atendre moltes consultes referents a la gestió eco-
nòmica de projectes, vàrem organitzar les jornades La gestió econòmica d’un
projecte artístic, amb gran èxit de participació.
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Nom Data de la primera reunió Tema
Montserrat Soto 09/01/07 Consulta tècnica i producció
Irene Valiente 22/01/07 Consulta producció
Estanislau Roca 29/01/07 Consulta tècnica
José 09/02/07 Consulta pressupost
Anja Steidinger 19/02/07 Consulta tècnica i producció
Raquel Sánchez-Friera 22/02/07 Consulta producció
Florencia P.Marano 02/03/07 Consulta producció
Lula Goce 08/03/07 Consulta producció i pressupost
Virginia Colwell 08/03/07 Consulta producció
Kikol Grau 29/03/07 Consulta producció i pressupost
Ana García 17/04/07 Consulta producció
María Cerón 19/04/07 Consulta producció i pressupost
Tamara Kuselman 19/04/07 Consulta tècnica
Tjasa Kancler 27/04/07 Consulta tècnica
Efrén Álvarez 03/05/07 Consulta pressupost
Cristina Fontseré 04/05/07 Consulta tècnica i pressupost
Ricardo Iglesias 24/05/07 Consulta tècnica
Emiliano Labrador 11/06/07 Consulta tècnica i pressupost
Ricardo Iglesias 21/06/07 Consulta pressupost
Nuria Canal 27/07/07 Consulta producció
Mauricio Riquelm 03/08/07 Consulta producció
Robert Muñoz 18/10/07 Consulta producció
Miren Arenzana 31/10/07 Consulta tècnica
Nuria Canal 19/11/07 Consulta producció
Núria Manso 26/11/07 Consulta producció
Anna Estany Sense data reunió Consulta producció
Connie Mendoza Sense data reunió Consulta producció
Javier López Soldado Sense data reunió Consulta pressupost
Sílvia Arimany Sense data reunió Consulta tècnica

Produccions integrals
Hangar ofereix serveis especialitzats i integrats que tenen com a punt fort el tre-
ball directe amb l’artista.

A qui va dirigit
Centres d’art, museus que encarreguen produccions, galeries i altres entitats
que produeixen el que mostren.

Funcionament
Hangar pot participar en una producció en qualsevol moment, encarregant-se
d’una petita part –un subtitulat, un taller, un mecanisme...– o bé de tot el procés,
incloent-hi la coordinació.
La Central de Producció és l’organisme intern que coordina aquestes produc-
cions.
En cada cas el nivell d’implicació d’Hangar pot variar segons els interessos de la
institució o centre amb qui treballem:
- Serveis puntuals.
- Hangar com a extensió de l’equip de producció del centre. En coordinació amb
l’equip del centre, ens distribuïm les tasques i passem a ocupar-nos d’una part
de la producció del projecte.
- Producció integral. Hangar pren tota la responsabilitat sobre la producció d’un
projecte.

Flux del treball
La institució demana consell a Hangar —> Hangar fa una proposta de realització
i presenta un pressupost—> El pressupost funciona com a contracte on s’esta-
bleixen les condicions de treball i els compromisos per ambdues parts —>
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Comença el desenvolupament —> Hangar elabora informes del desenvolupa-
ment —> S’entrega el treball acabat —> Es fa una avaluació del procés de treball.

Persones implicades
- Tècnics d’Hangar. Persones contractades pel centre que hi treballen diària-
ment, un equip estable d’especialistes.
- Tècnics externs. Col·laboradors habituals del centre, coneixen els tècnics con-
tractats i hi han treballat abans. Fem un equip.
- Proveïdors externs. Empreses i serveis amb què cal comptar segons cada pro-
jecte. Hangar compta amb una base de dades, comptes oberts, descomptes,
etc.

Serveis que s’ofereixen
- Coordinació i producció de projectes
- Producció d’audiovisuals: preproducció, enregistrament, postproducció, gene-
ració i modificació d’audiovisuals en temps real, etc.
- Laboratori d’interacció: interacció en temps real, processat i visualització de
dades, sincronitzacions, mecanismes, automatitzacions, remotització, etc.
- Tractament de la imatge fotogràfica
- Espais de treball
- Desenvolupament de software
- Bases de dades
- Streaming de vídeo i àudio

Característiques dels serveis
- Integració de tots els serveis. Un mateix centre s’encarrega de diferents proces-
sos.
- Capacitat d’intervenir en tots els moments de la producció.
- Capacitat per fer entrega ‘clau en mà’ d’una obra feta a mida.
- Infraestructura dedicada específicament a la producció i en contínua actualitza-
ció. El 80% del pressupost annual del centre es destina al manteniment de ser-
veis, sous de tècnics especialitzats i actualització d’equipaments.
- Assessorament tècnic sense compromís: viabilitat, propostes, solucions.
- Desenvolupament d’eines de planificació, models i altres documents aplicats a
la producció d’Arts visuals.
- Base de dades de producció. Comptes oberts als proveïdors.
- Gran flexibilitat i capacitat de reacció.
- Liquidesa.
- Hangar compta ja amb una important experiència en produccions artístiques de
tot tipus, treballant directament amb l’artista.
- Equip de persones estable, d’un altíssim grau d’especialització.

Una entitat sense ànim de lucre
Hangar és una fundació privada gestionada per l’Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya. El patronat de la fundació el formen les mateixes persones que
l’Executiva de l’Associació. D’aquesta manera, les eleccions en el si de l’AAVC
renoven també la composició del Patronat.
Hangar és una entitat sense ànim de lucre i un centre que es gestiona amb cri-
teris de funcionament públics. Els serveis que ofereix van dirigits a millorar les
condicions en la producció de tots els/les artistes.
La tarifa ajustada que cada usuari paga pels serveis oferits es reinverteix automà-
ticament en el manteniment i millora d’aquests serveis.
L’aposta del centre pel programari lliure té una arrel ètica i filosòfica i es demos-
tra no només en el programa d’activitats d’Hangar (workshops, presentacions,
etc.) sinó en el fet que la pròpia gestió del centre es basa en aplicacions lliures.

Hangar coprodueix
Puntualment, Hangar s’implica en la producció d’un projecte assumint una part
o la totalitat del desenvolupament de manera gratuïta. En quins projectes?
- En aquells que es presenten davant la Comissió de Programes d’Hangar i que
són seleccionats
- En aquells que suposen un repte tècnic que pot aportar una recerca interes-
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sant o el desenvolupament d’una eina que podrà ésser utilitzada en altres aplica-
cions més enllà de la vida del projecte

Produccions del servei integral durant el 2007
Postmortem. Joan Morey. CASM, del 15 de desembre de 2006 al 4 de març
de 2007. Performances i videoinstal·lació.
Continuació d’aquest projecte que va durar quatre mesos a cavall entre el 2006
i el 2007. Hangar hi va desenvolupar el projecte web, a més de tenir cura de l’en-
registrament en directe de l’àudio i el vídeo i també de la postproducció dels
vídeos. També vàrem dedicar esforços a la coordinació de la producció. L’equip
de persones implicades en aquesta producció coordinades per Hangar han
estat:
- Glòria Martí, enregistrament de vídeo i postproducció
- Carlos Gómez, enregistrament i postproducció d’àudio
- Russel Blakeborough, programació web
- Carme Romero, coordinació i producció

Lugar de silencios
Montserrat Soto en col·laboració amb Dionisio Cañas
CASM, del 16/03/2007 al 10/06/2007. Videoinstal·lació
Hangar va desenvolupar un sincronitzador de 7 canals de vídeo en alta definició
expressament per a aquesta peça. També vàrem realitzar l’enregistrament i la
postproducció dels vídeos i el disseny sonor.
L’equip de persones persones coordinades per Hangar que han treballat en
aquesta producció són:
- Glòria Martí, enregistrament i postproducció de vídeo
- Carlos Gómez, enregistrament i postproducció d’àudio
- Matthias Grewelding, assistent de producció
- Álex Posada, programació sincronitzador
- Lluís Gómez, assistent programació i hardware
- Marc Gómez, director de fotografia

Associat al buit, a l’absència, a la soledat, a la pausa, al mutisme, a un secret, a
la intimitat o a aquell camí que porta cap a l’interior d’un mateix quan l’individu es
vol aïllar del món o, en adoptar aquesta actitud, comunicar-li alguna cosa refe-
rent a la seva complexa subjectivitat, el silenci és, com l’espai en blanc d’una
poesia, un respir eloqüent entre les paraules en què apareix. És a dir, una moda-
litat del so tan carregada de significat com decisiva és la seva participació en l’e-
laboració d’una conversa, eficaç la seva capacitat per inundar un lloc o necessà-
ria la seva existència per entendre l’altre i a nosaltres mateixos.
Partint de la relació que hi ha entre el silenci i el llenguatge i de la manera acla-
paradora en què el primer envaeix un espai i el manté suspès entre els límits
d’una veu interior, la proposta que Montserrat Soto (Barcelona, 1961) ha conce-
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but per al claustre del CASM és un enclavament de silenci propici per al recolli-
ment personal, lícit per a la recerca de repòs i determinat per un temps que trans-
corre sense presses i al pas que marca l’ésser humà. Un espai de creació ubicat
als voltants d’un univers sonor plàcid i on l’espectador, instat a penetrar-hi com
si ho fes en una habitació fosca, passarà de no veure res ni sentir ni una ànima
a percebre progressivament la densitat del silenci entre la parla i la pausa d’un
creador durant l’estructuració i la reestructuració incessants dels seus pensa-
ments en el si d’un espai tractat per l’artista com si fos un full en blanc obert al
trànsit d’un actor i al traç de la seva veu trencada i pensativa.
Vinculada a aquell vessant de l’obra de Montserrat Soto que se centra en la cre-
ació d’espais de contemplació en què la ressonància entre un mateix i el món no
només s’interpreta com una invitació a la calma, sinó també al descobriment de
l’altre i del nostre entorn a partir del que hi ha de personal en la mirada d’un indi-
vidu, Lloc de silencis és una obra creada per aquesta artista amb la col•labora-
ció del poeta i artista Dionisio Cañas (Tomelloso, 1949) i confeccionada amb la
imatge i la paraula que tots dos creadors han teixit per cobrir de silenci l’espai on
s’ubica l’espectador.
Formada per set retroprojeccions en vídeo situades a la part central del claustre
que entre totes descriuen una mena d’espai de trànsit com el que suggereix l’ar-
quitectura original del centre, Lloc de silencis és una obra on la pausa no és un
buit, sinó l’espai que hi ha entre el sospir de les paraules. Un espai pel qual circu-
lar seguint la lletania d’una veu, les ombres fluctuants d’un passejant dubitatiu, el
murmuri d’un silenci amagat rere l’espessor d’un ésser o aquell camí que porta
cap al nucli d’un mateix i en el qual ens submergim quan ens impel·leix el desig.
Si bé, lluny de les seves connotacions espirituals i místiques òbvies, aquesta
obra de Soto respira una serena contenció, el que l’artista ens brinda mitjançant
aquesta proposta és l’oportunitat de conèixer en primera persona el procés
d’una reflexió molt personal entorn de l’espai en què se submergeix un artista, un
poeta o qualsevol creador durant la construcció del seu discurs, la producció de
la seva obra o l’expansió del seu alè. És per això que, a més de deixar-se dur pel
que ens revela l’aparença, és convenient apropar-se a la seva obra aturant el nos-
tre rellotge per apreciar el que de debò tenim a l’abast: tot el temps del món per
viure i morir coneixent-nos.
(Text de Frederic Montornés)

Diferents peces, sense títol provisional
Eulàlia Valldosera
Inauguració prevista a finals del 2008 al Palacio Velázquez, a càrrec del
MNCARS
Durant tot el 2007, Hangar ha estat treballant en aquesta producció a través dels
següents serveis:
- Lloguer d’espais d’enregistrament i proves
- Lloguer de taller
- Realització de prototips en el laboratori d’electrònica
- Coordinació i producció

L’equip de persones implicades fins ara en aquesta producció coordinades per
Hangar han estat:
Álex Posada, enginyer electrònic
Miguel Ángel de Heras, assistent electrònic
Miquel García, manipulació mecànica i alteració envasos
Carme Romero, coordinació
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En la época y el lugar donde todo el mundo tiene reloj...
y nadie tiene
tiempo
Raquel Friera
Aboa Vetus & Arts Nova Museum. Turku, del 19 de maig al 2 de setembre de
2007. Videoinstal·lació de 8 hores de durada
Peça desenvolupada a Hangar per a la Biennal d’Art de Turku (Finlàndia). L’artista
va necessitar les tasques de coordinació, planificació de la producció i assesso-
rament de la Central de Producció. Un cop establert el guió i l’story board, en el
rodatge va participar també la Merche Blasco, la nostra tècnic, fent servir mate-
rial audiovisual d’Hangar. La posterior edició del vídeo va córrer a càrrec de la
Glòria Martí.

“A la seva videoinstal·lació (...) Raquel Friera enregistra vuit hores (un dia de tre-
ball sencer) de la tasca de no fer res planejada i executada pel protagonista (un
actor contractat). Hi ha també un rellotge mostrant a l’espectador quant de
temps de projecció encara queda, com una espècie de pista de què és totalment
la seva decisió si estan preparats per doblar el procés de deixar anar el temps
amb la seva presència.“ (Fragment del text de Martí Peran)

Tácticas de combate
Ana García Pineda
Vídeo digital, 6’49’’. DVD (color i àudio), 2007
Aquest projecte va ser premiat amb una Beca Incubadora de projectes de crea-
ció artística, convocat per Panorama (www.pnrm.net), Ajuntament d’Olot. Per a
aquesta producció, l’artista Ana García va comptar amb l’assessorament de la
Central en la planificació, la cerca de persones per configurar l’equip de produc-
ció i el treball en la fase de producció i postproducció. El rodatge es va realitzar
al plató d’Hangar, utilitzant l’equip d’il·luminació i les càmeres entre altres equi-
paments del centre. La postproducció la realitzà la mateixa artista, fent ús del
servei d’autoedició de vídeo d’Hangar, amb el suport dels nostres tècnics.
L’equip de producció el formaven:
- Rocío Campaña i Merche Blasco, coordinació de la producció
- Pol González, càmera i il·luminació
- Rocío Campaña i Merche Blasco, assistents de rodatge
Actors:
Groc: Xavi Lucas
Blau: Karla Berrens
Vermell: Marta Castro
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Tempo de calabaza
Raquel Friera i Núria Güell
Tempo de Calabaza és un invitació a sembrar i viure tot el procés de cultiu d’una
carbassera al balcó. Per convidar a tenir una altra relació amb el temps, més dila-
tada i flexible, seguint els ritmes de la naturalesa, i estimar el conreu en el medi
urbà.
És un projecte en procés que consta d’una pàgina web que s’activarà al març
del 2008, que retransmetrà en streaming via Internet el procés de creixement de
la planta. La plantació es produirà al maig de 2008. Durant el 2007 hem treba-
llat en la definició del projecte per la web i la seva programació a partir del dis-
seny aportat per les artistes.
Projecte guanyador de la convocatòria del Festival M.A.P.A 2007 organitzada
conjuntament amb el Centre Cultural La Mercè. L’equip participant en aquest
projecte ha estat:
- Lituz, programació web
- Lluís Gómez, assessorament tècnic

La historia del alacrán enamorado
Bestué-Vives
Treball que forma part de l’exposició col·lectiva Everstill, comissariada per Hans
Ulrich Obrist per a la Casa-museu de Lorca a la Huerta de San Vicente
(Granada). Fundació Federico García Lorca. Exposició des del 24 de novembre
de 2007 fins al 20 de juliol de
2008
Teatre de titelles robotitzat.

El desenvolupament d’aquest complex treball ha posat a prova les capacitats del
nostre laboratori d’interacció i també de coordinació de la producció, que ha fun-
cionat posant en relació diferents equips de treball a Corea, Suècia i Barcelona.
El crèdits complets de la peça són els següents:

Disseny de l’electrònica: David Cuartielles
Programació de l’electrònica: David Cuartielles i Álex Posada
Programació del software: Josep Manuel Berenguer i Álex Posada
Mecànica i fusteria: Tobias Pettersson
Disseny i creació de titelles i assistent de muntatge: Mireia Nogueras
Muntatge electrònica: Álex Posada
Coordinació de la producció: Álex Posada i Carme Romero
Assistent muntatge electrònica: Miguel Ángel de Heras
Assistents muntatge: Laura Palomé i Miguel Ángel de Heras
Tècnic de so: Elena Barreras
Veus: Gelen Alcántara, Julia Rivera, Marc Vives, David Bestué
Llevat del treball de so, desenvolupat pels artistes, Hangar ha coordinat i/o pro-
duït la totalitat del desenvolupament. En l’apartat del laboratori d’interacció d’a-
questa mateixa memòria es detallen els aspectes tècnics del desenvolupament.
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Beneath Lorca’s bed, the Spanish artistic team of David Bestué and Marc Vives
installed a tiny puppet show, reminiscent of the ones Lorca produced with the
Spanish composer Manuel de Falla for his youngest sister and her friends.
These marionettes, however, take the form of mechanized insects, and their
recorded lines are adapted from Lorca’s play about a family vendetta, “Blood
Wedding.” It is a tribute to the surrealist vein of the man who wrote about the day
when “the preserved butterflies rise from the dead” and enraged ants “throw
themselves on the yellow skies that take refuge in the eyes of cows.”
“Under the bed is where the monsters live,” said Bestué. “If somebody could tell
the story of this house, it would be the little critters that remained there.” Dale
Fuchs per al Herald Tribune l’11 de desembre de 2007.

Base de dades de beques, ajuts i convocatòries

Durant el 2007 hem posat en marxa un nou servei: una base de dades per cer-
car els ajuts, beques i convocatòries dirigides a artistes visuals que es publiquen
en el nostre context, i també internacionalment. Aquesta serà una eina molt pràc-
tica per als artistes que cerquen finançament per als seus projectes. La base de
dades i la seva interfície en línia han estat programades en la seva totalitat pel
nostre programador Lluís Gómez.



97

6. Activitats

ReaCTable
06.3 > 07.3

ReacTable (Martin Kaltenbrunner i Guenter Geiger). Aprendre els secrets de
ReacTable, ReaCTivision i altres “tangible interfaces” Convidat: Zach Lieberman

Martin Kaltenbrunner i Guenter Geiger, membres de l’equip de reacTable dintre
del Grup de Tecnologia Musical de la UPF, presentaran aquest nou instrumento
digital durant un taller de dos dies. Els participants van tenir l’oportunitat d’a-
prendre els conceptes bàsics d’interacció tangible i multitouch relacionats amb
el disseny de nous tipus d’instruments musicals i audiovisuals. Prenent com a
punt de partida el software lliure reacTIVision, es van poder desenvolupar projec-
tes propis d’interacció musical.
Zach Lieberma, per la seva banda, va parlar de la seva experiència en el desen-
volupament d’interfícies tàctils i del seu nou projecte de taula multitouch.

Arduino
27.3 > 29.3

David Cuartielles. Workshop d’Arduino avançat
Electrònica i informàtica per a instal·lacions i performance.
– Anàlisi de circuits comercials
– Realització de plaques
– Funcionament del bootloader
– Programació de llibreries
– Com afegir intel·ligència a altres dispositius
– Hackejar l’IDE
Tres dies de pur plaer electrònic i al·legòric. Les jornades van continuar durant el
mes d’abril amb quatre jornades (cada dijous) de grups de treball perquè els
assistents poguessin donar forma als seus projectes personals.
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Taller de vídeo lliure
28.03 > 03.05

Candela, Valentina Messeri, Lluís Costellam. Vídeo lliure per a Linux: Taller d’e-
dició, captura i compressió/difusió de vídeo amb software lliure
Cada dijous a les 20h, del 23 de març al 3 de maig.

Cinelerra és un programari lliure per a l‘edició de vídeo sota sistema operatiu
GNU/Linux. També es pot fer servir com un reproductor d’àudio i com a grava-
dora de so i de vídeo. Té capacitat per retocar fotografies i permet importar
directament arxius MPEG, IFO, Ogg Theora i RAW.

Pràctiques crítiques
16.4 > 20.4

A*Desk.Crítica per a artistes

Taller de crítica d’art contemporani per a artistes: aprendre a tenir un punt de
vista crític del propi treball i del dels altres.
Pràctiques crítiques és un workshop participatiu d’A-Desk destinat a aprofundir
en les eines del pensament crític en el terreny de l’art. El workshop es planteja-
va com un exercici pràctic de treball escrit dirigit a artistes i va finalitzar amb la
publicació d’un dossier especial a la revista A-Desk. El taller va ser impartit per
David Armengol, Montse Badia, David G. Torres i Martí Manen, directors i res-
ponsables d’A-Desk (http://www.a-desk.org)
http://www.a-desk.org/15CAT/hangar.php

Autoria col·lectiva
La col·laboració com a mode de coneixement i producció
23.4 > 27.4
Valerie George (EUA), Terry Berlier (EUA) i Ilya Noé (Mèxic). En col·laboració
amb la Mostra d’Art de Dones

“¿Què és, doncs, el temps? Si ningú m’ho pregunta, ho sé. Si vull explicar-ho
a qui m‘ho pregunta, no ho sé.” Sant Agustí

Durant aquest taller intensiu de 5 dies, es van desenvolupar i examinar projectes
que desafien les convencions associades amb l’expressió artística individual mit-
jançant la producció col·lectiva. Entre els temes de discussió que es van tractar
van ser, entre d’altres, els mecanismes de colaboració, els diferents enfocaments
(incloent societat tradicionals i ciència), propietat, comunitat, la xarxa, open sour-
ce, remixing. Alguns exemples concrets de projectes de col·laboració dels es va
parlar van ser Temporary Services, Seyed Alavi, John Rubin, ReBar, Superflex,
Critical Art Ensemble i Francis Alÿs, entre d’altres.
http://web.mac.com/ilyanoe/iWeb/Collaborative%20Authorship/
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Bèstia urbana en ficció social
12.5 > 02.6

Bèstia urbana en ficció social: cada dissabte una deriva amb Vahida Ramujkic i
Txus Pedrosa pel Poblenou
http://www.bcnet.cc/bestiaurbana/

Quatre dissabtes (12, 19 i 26 de maig i 2 de juny) a partir de les 12h Monitors:
Vahida Ramujkic (artista fiscultora) i Txus Pedrosa (artista pedagoga social)
social)
Trobada entre l‘ésser íntim i l’ésser social i legislatiu a través de la creació de
situacions per resoldre actuant a fi de moure els límits de llibertat, tant personal
com social, de totes dues parts. Aquest taller volia ser un laboratori d’investiga-
ció conjunta a partir d’unes volgudament mínimes pautes en la forma de treba-
llar, ja que els participants invitats procedien de diferents camps professionals.
L’objectiu era centrar el camp d’experimentació en el domini de la intuïció i la
improvisació. Combinant alguns mètodes del teatre de l’oprimit (o per a la trans-
formació social) amb altres pràctiques d’expressió artística, es van investigar
nous mètodes per a l’aprenentatge i la creació, ajustats a la situació i al context
actuals.
http://www.bestiaurbana.net/

Grafitti Research Lab
14.5 > 16.5

Grafitti Research Lab
En col·laboració amb OFFF
Aquests artistes de Nova York són reconeguts arreu del món pel seu treball amb
tactical media i per les pràctiques d’art al carrer. Aquest taller està inspirat en
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L.A.S.E.R. Tag, un projecte que invita artistes de carrer, guerrillers, activistes
urbans i entusiastes a fer graffiti amb llum sobre edificis. El sistema, programat
amb OpenFrameworks, fa servir la visió per ordinador per detectar un làser sobre
una superfície i projectar sobre la mateixa superfície.
Graffiti Research Lab es dedica a proporcionar eines de codi obert per a la
comunicació urbana. El seu objectiu és dotar de poder tecnològic a individus
que vulguin alterar i reclamar l’espai que ha estat segrestat per la cultura corpo-
rativa i publicitària. Els agents de GRL treballen actualment tant en laboratori
com en camp per desenvolupar i provar una sèrie de tecnologies experimentals
al servei d’artistes del graffiti. El taller va anar a càrrec dels agents Evan Roth,
James Powderly i Theo Watson.
http://graffitiresearchlab.com/?page_id=101#video
Graffiti Research Laboratory
http://www.youtube.com/watch?v=ZHRWTH6QxAY

Hangar Obert: 10è aniversari d’Hangar (1997-2007)
20.6 > 21.6

Artistes: Javier Arce, Santiago Maria Bence, Núria Canal, Virgina Colwell,
D_Forma, Miquel García, Tjasa Kancler, Jordi Mitjà, Momu&No Es, Joan Morey,
Johanna Reich, Jordi Ribes, Rubén Santiago, Maria Stamenkovic, Radiopaca,
Élène Tremblay, Alejandra Pérez.

Dimecres 20 de juny de 2007
19h, acte commemoratiu.
El dia 20 de juny de 1997 es va inaugurar Hangar. 10 anys després celebràvem
aquesta data amb un repàs de la història del centre de producció amb convidats
i documents audiovisuals.
Hi van intervenir: Florenci Guntín, secretari de l’AAVC; Domènech, artista; Manel
Clot, crític i comissari; Yamandú Canosa, artista; Alicia Vela, membre de la
Comissió de Programes d’Hangar; Joan Maria Soler, Associació de Veïns del
Poblenou; Jordi Martí, gerent de l’ICUB; Laia González, coordinadora; Sergi
Aguilar, president de la Fundació de l’AAVC; Pedro Soler, director d’Hangar.

Dijous 21 de juny de 2007
19 h, artistes residents van presentar obres audiovisuals
En podeu veure els vídeos a:
http://stream.hangar.org
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Masterclass Theremin
18.6 > 23.6

Andrei Smernov (Theremin Institute, Moscow). Theremin sensor programming &
the history of sensor research in the Soviet Union

Vegeu vídeos de l’activitat a: http://stream.hangar.org/

Osmosis
27.6 > 29.6

Osmosis. Cuerpo, electricidad, Pure Data. Taller d’Alejandra Pérez amb Yves
Degoyon.
Osmosi de software i electrònica per soldar, programar i escriure wikis. Durant
tres dies, els participants van fabricar micròfons, ràdios galenes, emissores
minifm solars i van aprendre tècniques de processament de freqüències i sam-
pling de so amb Pure Data.
Es parla d’osmosi per fer referència a l’intercanvi entre diferents ambients.
Aquesta dinàmica ens suggereix una forma orgànica de relació en la qual es
poden produir diversos intercanvis espontanis entre dimensions: des de la
dimensió del software a la dimensió de l’electrònica, des d’una dimensió concep-
tual a una dimensió física, des d’una dimensió conversacional a una dimensió
tècnica.

Tempativa d’esgotar un lloc africà
Hangar- CASM

TALLERS del 2 al 6 de juliol

TALLER 1, dirigit per Mounir Fatmi
Aquest taller reflexiona sobre la imatge i la història, explorant les relacions entre
l’individu i el grup, qüestionant els sistemes de representació de l’altre.

TALLER 2, dirigit per Raimi Gbadamosi
Aquest taller reflexiona sobre la creació d’una identitat cultural comuna mitjan-
çant l’arxiu i indaga en els elements d’exclusió i d’inclusió que determinen una
comunitat.
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Tallers d’eines lliures per a creadors
6.8 > 24.8

Talleres de herramientas libres para creadores. Hangar @ LABoral, Gijón,
Asturias.

Ya sea por cuestiones éticas, económicas o técnicas, muchos artistas digitales
desean utilizar software libre en sus trabajos. Sin embargo, se enfrentan a una
auténtica falta de formación en este campo. LABoral Centro de Arte y Creación
industrial, en colaboración con Hangar, presentó tres talleres dirigidos a aquellos
artistas interesados en aprender a utilizar
software libre.
Los tres talleres juntos configuraban un conjunto de herramientas completo para
artistas que quieren
trabajar en entornos interactivos audiovisuales.

VIDEO: GRABAR, GENERAR Y ACTUAR
Lluís Gómez i Bigordà, Lituz, Hans-Christoph Steiner
Fechas: 06 – 10/08/2007

AUDIO: EL DIRECTO, EL ESTUDIO Y MÁS ALLÁ
Yves Degoyon, Lluís Carbonell
Fechas: 13 – 17/08/2007

HARDWARE: ARDUINO Y LA ELECTRÓNICA ABIERTA
David Cuartielles, Marcos Yarza

Audio'n'Linux
08.10 > 12.10

Audio’n’Linux amb Xavier Manzanares i Lluís Carbonell. Aprendre l’ús del progra-
ma Pure Data per produir àudio en temps real
http://costellam.net/audio’n’linux/

Dins el marc de l’audDIYolab, hem realitzat un taller intensiu d’una setmana sobre
eines de programari lliure per a la creació, producció i postproducció d’àudio en
el sistema operatiu Gnu/Linux. S’ha passat per les eines de creació i tractament
a temps real amb el llenguatge de programació visual Pure Data i s’han explicat
diferents eines d’estudi àudio com ardour, rosegarden, rezound, hydrogen, així
com eines de postproducció
com el jamin.
Els continguts del taller són accessibles aquí:
http://hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:audiyolab
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Miracles invisibles - Taller a càrrec de Joan Jonas
15.10 > 19.10

Taller en col·laboració amb el MACBA
Invisible Miracles s’inspirava en les pel·lícules de Panleve, de manera que, a
grans trets, el taller va ser una preparació de la performance, en la qual s’alter-
nava el treball en solitari amb el de grup. Al principi, Jonas va fer una actuació en
solitari i en el transcurs del taller va presentar diverses accions fetes en grup per
introduir-les després. El taller permetia que cada participant col·laborés en la
creació d’una imatge per mitjà de l’attrezzo i/o els objectes i els moviments, tenint
en compte els materials d’una performance en directe: l’espai i el temps. També
va parlar de les seves estructures, basades en l’estructura poètica i el cinema, a
l’hora de construir una imatge en el temps i l’espai, pensant en l’enquadrament
o no.

Tunnel of Love
26.10
Exposició/acció d’una nit al Centre d’Art Santa Mònica
Artistes d’Hangar al Centre d’Art Santa Mònica
http://www.hangar.org/nitcasm/
Perfomances/videoinstal·lacions/HacklabAV/Infopunt/Bar+menjar
3 plantes: entrada gratuïta:

Instal·lacions:
(20h-2h)
David Adika, Miren Arenzana, D_forma, Virginia Colwell, Lula Goce + Pollito,
Tjasa Kancler, Gaby Mangeri, Joan Morey, Momu&NoEs, Óxido, Ana Garcia
Pineda, Jordi Ribes, Sebastián Romo, Mireia Sallares, Rubén Santiago, Liron
Shua, Chris Sugrue, Andrés Torca, Sumo.
HacklabAV:
(presentacions, 20h-22h )
(improvisacions AV, 22h-2h)
AuDIYolab, Arxiuvirtual Montblanc, Crystalspace, Costellam/232, Diego, el
Pastisser Digital, Encosianima,/etc/groups, La Fibra, Lituz, Metareciclagem, PD
VJ-tools, Lilia Villafuerte, Radiopaca.

Performances:
(Claustre, 22h-2h)
per ordre d’aparició:
Maria Stamenkovic + Guillaume Marie, María Cerón + Sònia Gómez, Martin Hug
+ Juschka Weigel, Burbuja, Gabinete de Crisis, Li Zompatli + La Catrina.

Vídeos: 10 anys de videocreació a Hangar
(Sala d’Actes, 20h-2h)
Sophie Whetnall, Sergi Botella, Antonio Ortega, NúriaMarquès, Martí Anson,



Antoni Abad, FedericoGuzmán, Jordi Mitjà, Joan Morey, Alicia Framis, Tere
Recarens, Marta Debassa.

Infopunt:
(Lobby, 20h-2h)
Serveis d’Hangar, Hamaca (distribuïdora de videoart), residents d’Hangar, inter-
canvis internacionals, Xarxa de Centres de Producció, Can Ricart,
Videometròpolis, Realitats Avançades, Escolta’t/Miquel García

Streaming:
Radiopaca, Horitzo.tv

Producció:
CASM, Hangar
Text de Silvia Muñoz de Imbert sobre Nit*Casm, Tunnel of love, 26/10/07:
http://www.hangar.org/nitcasm/hangar_obert_silvia.pdf

Jornades: La gestió econòmica d’un projecte artístic
07.11 > 08.11

Aspectes de producció i elaboració de pressupostos.

Primeres jornades sobre gestió econòmica d’un projecte artístic realitzades a
Hangar i dirigides a persones amb alguna experiència prèvia en la producció de
projectes. Es farà un introducció als conceptes econòmics que intervenen en la
gestió: disseny de pressupostos, planificació, temporització i tipus de fonts de
finançament.

“En un moment: el temps pot ser”
Biennal d’Art Turku 2007
07.11 > 21.12
http://bcn.es/canfelipa

Artistes: Hannu Karjalainen, Otto Karvonen, Eija Keskinen, Hanna Oinonen, Sergi
Botella, Raquel Friera, David Bestué, Núria Marquès i Manuel Velasco.
Coordinació: Alex Reynolds. Un projecte d’Hangar/Can Felipa/Ars Nova (Turku,
Finlàndia).

104



105

Generatech : Jornades Gènere i Software Lliure
06.12 > 08.12
http://generatech.ningunlugar.org/

GENERATECH es una iniciativa de Investigación-Acción que promueve agen-
ciamientos de género en la tecnocultura audiovisual a través del software libre.
Se trata de crear espacios de coordinación y colaboración entre asociaciones,
colectivos y personas para ampliar y defender la libre circulación de conocimien-
tos, experiencias y técnicas, en el campo de la reflexión y acción crítica de las
relaciones de género en la actualidad.
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7. Projectes
europeus

Durant el 2007, i per primera vegada, Hangar s’implica en dos projectes de
col·laboració internacional d’àmbit europeu, que han rebut el suport econòmic
del programa Cultura 2007 de la Comissió Europea.

Els projectes són:
- Signs of the city. Un projecte d’un any i mig de durada que implica participants
de Berlín, Londres i Sòfia, a més d’Hangar.
- As_tide Networks. Projecte de dos anys de durada amb participants de La
Valeta (Malta), Biella (Itàlia), Graz (Àustria), Brussel·les (Bèlgica), a més d’Hangar
a Barcelona.
Aquests projectes suposen un gran repte i un important aprenentatge en el tre-
ball internacional, la coproducció de projectes entre diferents socis de natura
diversa, la presa de decisions de manera horitzontal i la gestió de projectes cul-
turals amb una important càrrega administrativa. El gruix de les activitats d’amb-
dòs projectes tindrà lloc durant el 2008 i 2009, però ja els fem constar aquí, ja
que la seva gestió suposa ara com ara, en aquestes fases prèvies de preparació
i planificació, una important inversió d’Hangar dirigida a capacitar i fer encara
més present el centre en l’escena internacional.

Signs of the city

Signs of the City – Metropolis Speaking és un projecte de 15 mesos de durada
que explora els signes de la ciutat europea construint un inventari visual de qua-
tre metròpolis representatives mitjançant l’ús de fotografia digital i nous mitjans.
Artistes professionals treballaran amb joves de Berlín, Londres, Sòfia i Barcelona
per generar una inventiva base de dades en línia: un arxiu interactiu contempora-
ni d’ús i accés gratuïts. El projecte, que tindrà lloc des de l’octubre de 2007 fins
al desembre de 2008, endega un estudi comparatiu dels sistemes de signes de
”l’altre” (ciutat europea,
barri, grups socials) i ens instiga a mantenir un diàleg sobre aquests a diferents
nivells. Aquest diàleg té lloc virtualment i física: mitjançant imatges, a través d’una
base de dades a Internet i com un intercanvi entre joves, artistes, organitzacions
d’art jove i institucions culturals. Els seus resultats es presentaran a diferents
mostres a l’espai públic i a espais expositius de les ciutats participants. El pro
jecte es complementa amb un projecte de recerca acadèmica encarregat espe-
cíficament, una publicació multilingüe i una conferència internacional.
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Qui hi participa?

Formen el cor del projecte uns 30 tallers o workshops, que permetran a uns 300
joves provinents de les quatre ciutats europees treballar amb artistes i fotògrafs
professionals en el desenvolupament de la recerca sobre la implicació en el seu
medi urbà. Els workshopsels coordinen una o més organitzacions educatives en
cada ciutat:

Barcelona Artibarri, en col·laboració de Ubu tv, Casal de Joves de
Roquetes, Teb-Raval i Consorci La Mina

Berlín Urban dialogues, amb col·laboració de Fez i l’Institute for Art in
Context

Londres Watermans, amb col·laboració de Independent Photography,
Freqout, Space_media

Sofia Atelier for Free Associations

Els coorganitzadors, de tres ciutats diferents, supervisaran les activitats, produi-
ran i en alguns casos allotjaran les exposicions, coordinaran la gestió del projec-
te, concebran la conferència final i duran a terme la recerca annexa. Són:

Barcelona Hangar.org
Berlín Urban dialogues (direcció del projecte)

Casa de les Cultures del Món (a través de Next – Interkulturelle
Projekte)

Londres Watermans
Goldsmiths College, University of London (avaluació)

Altres col·laboradors importants per al desenvolupament del projecte i les expo-
sicions finals són:

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
La Casa del Cinema de Sòfia
Els Instituts Goethe de Barcelona, Londres i Sofia

Signs of the City rep el suport del programa Cultura 2007 de la Unió Europea,
de la Capitalitat Cultural de Berlín, de l’Ajuntament de Barcelona, del TMB, del
British Council, l’ambaixada espanyola a Berlín i SONY. Signs of the City treba-
lla en col·laboració amb els Instituts Goethe a Barcelona, Sòfia i Londres.

Components i resultats del projecte

1. Tallers d’art i educació
En un laboratori d’art i educació inicial, 21 artistes professionals de les quatre
ciutats es troben a Berlín per tal de treballar les metodologies amb els coordina-
dors artístics de Signs of the City i establir el marc de treball per a la col·labora-
ció. Explorant els barris, viatjant per la ciutat o posant en contacte diferents
comunitats, aquests tallers serveixen per capturar, discutir i interpretar els siste-
mes de signes de cada ciutat a través del mitjà fotogràfic.
2. La plataforma web www.citipix.net
Partint de l’accés immediat i sovint juganer dels joves a aquest nou mitjà de
comunicació que és la Web 2.0., Signs of the City vol aprofundir en el compro-
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mís amb la identitat, el sentiment de pertinença i la comunicació.
Es faran fotografies de signes i símbols que després es carregaran a una base
de dades en línia mitjançant un ordinador. Cada imatge és anomenada, catego-
ritzada i etiquetada amb paraules clau pel jove fotògraf. Alguns dels resultats
dels tallers contindran també informació sobre la seva posició geogràfica via
dades GPS, de manera que els participants podran localitzar les imatges en
mapes en línia proveïts per Google Maps. Les imatges són així associades amb
els llocs urbans on aquestes van ser preses de manera visual, virtual i –no obs-
tant això, encara– tangible.

SONY dona suport a aquesta part del projecte amb la provisió d’eines d’investi-
gació –càmeres digitals i GPS-loggers– per cada ciutat.

Els visitants de la base de dades en línia poden compilar i combinar diferents
imatges de manera divertida. Els participants, al seu torn, es poden comunicar a
través d’una xarxa social en línia i l’àrea comunitària adjunta al web. La comuni-
tat de fotògrafs oferirà a tots els participants un punt de contacte fins i tot des-
prés que la fase de tallers hagi finalitzat, i els garantirà així la continuïtat de la seva
participació en una xarxa social internacional. La part per a usuaris ja està en línia
i serà disponible plenament a partir de finals de gener 2008.

3. Exposicions públiques
Es comissarien per al projecte diferents exposicions a l’espai públic i en institu-
cions culturals al setembre i octubre del 2008, basades en el material visual de
la fase de recerca.

Dues exposicions tenen lloc a l’espai públic, gràcies a la implicació de les com-
panyies de transport públic TMB, a Barcelona, i BVG, a Berlín. Les xarxes de
transport públic –que enllacen àrees diverses de la ciutat, proveeixen d’un espai
públic comú i promouen el viatge i el moviment per les ciutats dels seus habi-
tants i visitants– són particularment adequades per a la metodologia i els princi-
pis del projecte. TMB ha ofert diferents estacions de metro com a plataformes
expositives. De manera similar, BVG ofereix un determinat nombre d’estacions a
Berlín a fi d’acompanyar la fase de presentació final del projecte. Les exposicions
compten amb imatges preses a totes quatre ciutats.

Tres exposicions més tindran lloc a Berlín, Londres i Sòfia durant la tardor del
2008. Les institucions culturals Watermans a Londres, la Casa del Cinema de
Sòfia i la Casa de les Cultures del Món a Berlín allotjaran les exposicions locals,
que comptaran també amb imatges i contribucions de totes les altres ciutats. Les
exposicions comprendran instal·lacions, gràfics, treballs interactius i multimèdia,
que podran alimentar-se de la base de dades d’imatges que albergarà unes
150.000 fotografies aproximadament, preses pels joves participants de les qua-
tre ciutats.
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4. Programa d’intercanvi LAB2 “Mostra’m la teva ciutat”
Alguns dels joves participants en els tallers s’implicaran en una extensió del pro-
jecte per investigar temes d’intercanvi i trobada. Els grups consistiran en dos
joves i un artista o educador, que viatjaran a una altra ciutat de la xarxa durant
una setmana, coincidint amb l’exposició que hi tindrà lloc. Aquests intercanvis els
coordinen artistes i educadors.

5. Conferència internacional “Els Signes de la Ciutat Europea”
Al final del projecte s’organitza una conferència sobre diàleg intercultural i els
signes i símbols urbans europeus des de la perspectiva dels participants, artis-
tes, investigadors i càrrecs públics d’una àmplia gamma de disciplines. La Casa
de les Cultures del Món acull la trobada internacional, que coincidirà amb l’ex-
posició final, amb cooperació del Centre de Recerca Urbana i de Comunitats
(CUCR) del Goldsmiths College, Universitat de Londres. Seminaris d’un dia de
durada tindran lloc a Sòfia i Londres, amb col·laboració dels Instituts Goethe de
les ciutats.

Tallers que tindran lloc a Barcelona

1. Organitzat per Teleduca, membre d’Artibarri.
En col·laboració amb el SES Comas i Solà
Barri: Trinitat Vella
Dirigit per l’artista: Paula Kleiman
Nombre de joves participants: 13
Edats: 14 a 16
Nombre de sessions: 8
Sessions per setmana: 1
Hores per sessió: 2, en hores escolars: 15-17h
Data d’inici: 18 d’octubre

2- Organitzat per TEB, membre d’Artibarri.
Barri: Raval (amb visites a altres barris: Barceloneta, Poble Sec, Sants,
Poblenou, Raval i Gòtic)
Dirigit per l’artista: Javier Rodrigo
Nombre de joves participants: 8-10
Edats: 12 a 18
Nombre de sessions: 8
Sessions per setmana:1
Hores per sessió: 2 (18-20h)
Data d’inici: 15 de novembre

3- Organitzat per Artibarri.
En col·laboració amb Casal de joves de Roquetes
Barri: Roquetes
Dirigit per l’artista: Almendra Salazar
Nombre de joves participants: 5-6
Edats: 14 a 20
Nombre de sessions: 8
Sessions per setmana: 1
Hores per sessió: 2 (18-20h)
Data d’inici: 7 de novembre

4- Organitzat per Teleduca, membre d’Artibarri.
En col·laboració amb diferents instituts del barri de Sants, dins les activitats
del projecte Temps de Barri, Temps educatiu compartit.
Barri: Sants
Dirigit per l’artista: Núria Calafell
Nombre de joves participants: 6
Edats: 14 a 16
Nombre de sessions: 8
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Sessions per setmana: 1
Hores per sessió: 2 (17.30-19.30h)

Data d’inici: 25 d’octubre

Workshops que tindran lloc el 2008

5 i 6- Organitzat per Ubu TV, membre d’Artibarri.
Barri: Sants i Raval

7- Organitzat pel Consorci del Barri de la Mina.
Barri: la Mina.

8- Organitzat per Teleduca, membre d’Artibarri.

En col·laboració amb l’IES Vila de Gràcia

Barri: Gràcia
Dirigit per l’artista: Núria Calafell
Nombre de joves participants: 14
Edats: 14 a 15
Nombre de sessions: 8
Sessions per setmana: 1
Hores per sessió: 2 (16-18h)
Data d’inici: 9 de gener

9- Organitzat per Hangar i Casal de joves Flor de Maig.

En col·laboració amb el Goethe-Institut

Barri: Poblenou
Dirigit per l’artista: Andreas Lang
Nombre de joves participants: 14 (a confirmar)
Edats: 12 a 13
Nombre de sessions: 8
Sessions per setmana: 2
Hores per sessió: 2, horari a confirmar
Data d’inici: 15 d’abril

10- Workshop de producció de l’exposició
Organitzat per Artibarri i Hangar.
En col·laboració amb TMB.
Dirigit per l’artista: a confirmar.
Nombre de joves participants: 15-20, que prèviament han participat en
algun dels tallers anteriors.
Nombre de sessions: 4
Sessions per setmana: 1
Hores per sessió: 2
Data d’inici: el primer dimarts o dimecres de juliol
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As_tide Networks

As_tide tot just acaba d’arrencar. La primera reunió, i tret de sortida del projec-
te, va tenir lloc al novembre del 2007. Aquí, es van concretar els objectius i es
van prendre les decisions que afectaven als continguts de les activitats a progra-
mar conjuntament.

Els centres participants són:

Cittadellarte, de Biella (Itàlia). Principal impulsor del projecte i amfitrió de les
primeres reunions, en col·laboració amb Love Difference, projecte independent
resident a Cittadellarte que col·labora aportant metodologia i experiència.

St. James Cavalier, de La Valeta (Malta). Centre Cultural que duu a terme una
important tasca de treball interdisciplinar en aquest lloc mediterrani d’història tan
interessant.

Next Kunst, de Graz (Àustria). Centre d’art contemporani amb un important
bagatge en el treball artístic des d’una perspectiva socialment responsable.

deBuren, de Brussel·les (Bèlgica). Institució cultural que situa el centre de la
seva reflexió en el diàleg intercultural en la cruïlla entre dues comunitats.

Hangar, de Barcelona.

As_tide networks
Art for Social Transformation and Intercultural Dialogue in Europe NETWORKS

El projecte s’adreça a constituir una xarxa europea de centres culturals dedicats
al diàleg intercultural i al desenvolupament sòcio-econòmic fent servir l’art com a
eina, llenguatge, mediador i font de processos i procediments altament innova-
dors per a la transformació social.

As_tide networks actuarà en 3 nivells:
1- Educació
2- Acció
3- Difusió

Nivell 1: Educació. Aquest nivell de treball es desenvoluparà al voltant de 2 eixos
principals:

- Cittadellarte-Fondazione Pistoletto és un actor establert en l’escena internacio-
nal en la recerca i experimentació per a tractaments heterodoxos en relació a l’art
i la societat civil. Els seus 10 anys d’història i la direcció artística del seu funda-
dor, l’artista mundialment reconegut Michelangelo Pistoletto, són un actiu molt
valuós que AS_TIDE Networks posarà en joc com a principal eina educacional a
través d’un curs altament especialitzat de 4 mesos de durada on els participants
es trobaran amb experts, artistes i actors culturals dels sectors públic i privat.
L’objectiu d’aquest curs és inspirar i educar artistes i representants arribats de
diferents nodes de la xarxa As_tide que els permetin convertir-se al seu torn en
activadors de processos glocals per a la transformació social i el diàleg intercul-
tural a Europa.

-As_tide Networks implementarà workshops interdisciplinaris en el territori de
cada coparticipant, dirigits a activar processos artístics participatius per a la
transformació glocal i el diàleg intercultural. Un grup de fins a 20 participants
seleccionats per una convocatòria des de l’àrea en la qual cada coparticipant és
actiu: el grup es composarà per treballadors socials i culturals, representants
d’ONG i associacions interculturals, emprenedors d’indústries creatives, etc.
Aquest grup el pilotaran participants de la xarxa As_tide i artistes dels diferents
països de reconeguda experiència en aquesta pràctica heterodoxa. Els partici-
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pants del primer eix de treball seran així capacitats per activar en primer lloc les
accions del segon eix.

Nivell 2: coincideix amb el pla educatiu del segon eix de treball.
Els workshops interdisciplinars en el territori de cada un dels coparticipants són
accions específiques i concretes sobre el terreny. El seu objectiu és iniciar i/o
contribuir a processos existents de transformació social aportant inspiració,
bones pràctiques i un enfoc creatiu i innovador.

Nivell 3: As_tide Networks desenvoluparà una revista que serà distribuïda en les
seus dels diferents coparticipants i a través de llurs xarxes locals. Aquesta revis-
ta portarà a un públic més ampli històries sobre aquesta marea, de manera que
se’n multipliqui l’impacte i s’estimulin nous experiments, projectes i iniciatives.

A més a més, tindrà lloc a Brusel·les un esdeveniment conclusiu per tal de por-
tar al bell cor de la Unió Europea les experiències i visions desenvolupades.

As_tide ja ha interconnectat amb diferents xarxes i institucions interdisciplinars.
Gran part del treball del projecte s’invertirà en involucrar més institucions que tre-
ballen a nivell europeu.
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8. Participació

Catalunya

Jurat de la beca Centre d’Art i Natura Farrera- HIAP. 26 abril 2007.
El Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera ofereix un programa d’intercanvis
amb altres centres residencials de treball per a artistes d’arreu del món. El pro-
grama per a artistes visuals compta des de fa un temps amb el centre finlan-
dès Helsinki International Artist-in-Residence Programme (HIAP) al
complex cultural del Cable Factory.
La Carme Romero va participar com a membre del jurat en la selecció de l’artis-
ta guanyadora, que va ser Atsuko Arai.

Presentació d’Hangar dins el màster de Producció. Departament de Pintura
de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. 22 de novembre de 2007.
Fent especial atenció als serveis que Hangar ofereix als artistes joves, la Carme
Romero va realitzar una presentació d’Hangar atenent una invitació dels profes-
sors Alicia Vela i Eloi Puig. La sessió es va completar amb una classe intensiva
tractant alguns aspectes de la producció contemporània des d’una perspectiva
pràctica i adreçada, també, a artistes que comencen la seva carrera.

Participació en un grup de treball dins les VII jornades Artibarri.
Sota l’epígraf Barris i emergències culturals: àmbits, oportunitats i rep-
tes, va tenir lloc del 30 de novembre al 2 de desembre les VII jornades Artibarri,
celebrades al Centre Cívic Zona Nord.

Amb l’accent posat en el treball de proximitat per a una transformació social mit-
jançant eines culturals, les jornades estaven estructurades en diferents grups de
treball o espais circulars, en un dels quals va participar la Carme Romero com a
representant d’Hangar explicant la dinàmica i el model del centre, i també com
a representant de la Xarxa d’Espais de Producció (xarxaprod.cat), exemple de
nova i dinàmica iniciativa de treball en xarxa.

Participació en la Plataforma Salvem Can Ricart, plataforma veïnal enfocada
a salvar el patrimoni de Can Ricart.

Participació en la Xarxa de Espais de Producció de Catalunya (http://xarxa-
prod.cat). Aquest xarxa es va configurar per servir les necessitats de sinergia
dels centres de producció al territori català i com a peça important del projecte
Catalunya Laboratori de l’AAVC. Es va posar en marxa una web, al servidor
d’Hangar, i una llista de correus. La xarxa organitza reunions periòdiques.
Participació en el puto encuentro (elputoencuentro.com), trobada d’espais
independents a Barcelona.

Hangar va ser el primer centre a participar a Rock the Jury, emissió radiofònica
per internet presentada per Mery Cuesta i dirigida per Jorge Luis Marzo dintre
del projecte hempreslaradio.net. El projecte consisteix a fer públic les delibera-
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cions del jurat a fi de fer més transparent el procés de selecció i els criteris apli-
cats. En el nostre cas ver ser el jurat per la Beca de Mexic

Els tallers oberts de Poblenou (http://laescocesa.org/top2007_) d’enguany
van coincidir amb la Festa Major de Poblenou. Això va ser una decisió cons-
cient a fi d’aproximar els veïns al treball dels artistes. A banda de les visites als
tallers (per lliure i guiades), es van mostrar 2 programes de videocreació:
10 anys de videocreació a Hangar: Sophie Whetnall, Sergi Botella, Antonio
Ortega, Núria Marquès, Martí Ansón, Antoni Abad, Federico
Guzmán/Cambalache, Jordi Mitjà, Joan Morey, Alicia Framis, Tere Recarens,
Marta Debassa.

3 documentals sobre Can Ricart: Jacobo Suari, Grup de Stefano, Isaac Moreno.

Pedro Soler va participar com a ponent a les taules rodones d’Experimentem
amb l’Art (03/10 - 7/10) enfocades a Centres de Producció i Estratègies d’apro-
ximació als públics. Es va compartir taula amb la direcció de l’Ateneu de Nou
Barris.

Dintre d’Escena Poblenou - Festival de Tardor es va presentar una obra des-
envolupada a Hangar, de María Cerónà. 18-21/10/07
http://www.escenapoblenou.com/

Estatal

Presentació d’Hangar dintre de les IV Jornadas de Espacios de Creación
Contemporánea. Centros de Recursos Artísticos, 15-17 noviembre 2007,
Avilés.
“Estas jornadas se enmarcan dentro de la estrategia de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Avilés para crear un centro de creación cultural en la
Antigua Fábrica de Camisas que funcione también como centro piloto a nivel
regional”.

Presentació d’Hangar al I Congreso Internacional Art Tech Media. Madrid.
8-11 maig. http://artechmedia.net/
Pedro Soler, Álex Posada i Lluís Gómez i Bigordà van participar com a ponents
a les Jornades de media-arcquitectura. Sevilla. 16-19 maig . http://wikipla-
za.org

Presentació d’Hangar i taula rodona a Plasencia en el marc de les Jornadas de
Creación Joven organitzades per la Junta de Extremadura, que han muntat una
xarxa de centres de creació jove arreu del territori d’extremadura.

Partipació en les jornades organitzades pel Ministerio de Cultura sobre el
programa europeu Cultura 2007, l’objetiu de les quals era explicar el complex
procés de sol·licitud de subvencions europees. Madrid, 17 de gener.

Presencia en ARCO, para la promoción del programa de becas de Hangar
2007 y encuentros con varias instituciones allí presentes como la AECI del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 14-18 de de febrero

Participación en los eventos de la inauguración de la Laboral, centro de arte
y creación industrial. Gijón, 30 marzo y 1 de abril.
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Internacional

Presentació d’Hangar i el seu programa de residències en el marc de la Triennal
d’Art Contemporani d’Eslovènia, atenent la sol·licitud de col·laboració amb
aquest projecte feta des de l’AECI. Ljubljana, 23-25 de gener.

Participació en la reunió de Trans Europe Halles, xarxa europea de centres cul-
turals situats en antigues fàbriques, a la qual ens hem incorporat l‘any 2006.
Hèlsinki, 25-28 d’octubre.
Presentació d’Hangar i els seus artistes en diversos centres d’art, institucions
culturals i agents artístics a Buenos Aires, México D.F., Corea, Xangai i
Tòquio amb l’objectiu de refermar i ampliar la xarxa de centres col·laboradors en
el programa de beques i intercanvis internacionals. 30 novembre-17 desembre.

Col·laboració iniciada el 2006, amb el Museu Aboa Vetu – Ars Nova a Turku
per muntar la Biennal de Turku. Hangar va organitzar l’exposició de tornada, que
va tenir lloc al Centre Cívic Can Felipa. Novembre i desembre.
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9. Dades
econòmiques
Director: Ignacio Somovilla

2007 ha suposat la introducció d’una nova aplicació informàtica de gestió que
afegeix les següents millores al manteniment i control de la informació econòmi-
ca d’Hangar. L’aplicació consta de dues parts, la financera i l’analítica; és en
aquest apartat on es pot apreciar la despesa nostra, ja que permet extreure infor-
mació de les diferents àrees i, dins d’aquestes, dels diferents projectes i activi-
tats que realitzem. D‘aquesta manera, el nou programa permet:

Realitzar las tasques diàries de facturació a clientes d’una manera més
sistematitzada i eficient.

Registre i control de les factures rebudes i altres despeses.
Previsió de tresoreria
Comptabilitat analítica. Possibilitat de consultar la informació registrada

per departaments, projectes i subprojectes.
Comptabilitat financera. Possibilitat de consultar la informació registrada

per concepte de despesa o ingrés.
Flexibilitat en la consulta de la informació que a cada departament interessa.

En l’apartat d’ingressos, s’han mantingut els tradicionals finançadors d‘Hangar
així com les seves quantitats i s’han incorporat dues noves institucions, que
cobreixen totes dues la projecció internacional d’Hangar. D’una banda, l’Institut
Ramon Llull ha permès la presentació d‘Hangar (el seu projecte i els seus artis-
tes) en diversos centres d’art del món i ha establert contactes i relacions fructí-
feres en diverses comunitats artístiques (Argentina, Mèxic, Índia, Egipte, la Xina,
Corea i el Japó). D’altra banda, l’AECI (Agencia Española de Cooperación
Internacional), depenent del Ministeri d’Afers Exteriors, permetrà finançar el pro-
grama de beques i intercanvis internacionals d’Hangar, que per a l’any 2008 es
doblarà.
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INGRESSOS

Subvencions públiques
Generalitat 250.000 !
ICUB 154.009 !
Diputació Barcelona 8.000 !
Institut Ramon Llull 5.091 !
Secretaria Joventut 1.200 !
Ministeri de Cultura
Belles Arts 5.000 !
Cooperació Cultural 20.000 !

Mecenatge
Fundació Banc Sabadell 12.000 !

Ingressos propis
Lloguer tallers 13.070 !
Medialab 2.500 !
Edició vídeo 3.000 !
Taller interactivitat 9.500 !
Lloguer espais 6.500 !
Central producció 23.750 !
Subtotal 58.320 !

TOTAL 513.620,00 !

DESPESES

Funcionament 49.910 !
Sous i despeses tributàries 313.500 !
Comunicació 14.150 !
Comissió de Programes i patronat 10.500 !
Adquisició de material 57.600 !
Programa de beques i intercanvis 33.263 !
Programa d’activitats 34.697 !

TOTAL 513.620,00 !
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Fet a Hangar

Índex

Título del proyecto: Horitzó TV
Tipo de producción: Televisión por streaming
Artista: varios
Fecha: 24/01/07-01/04/07
Lugar:La capella

Título del proyecto: Agrio beso
Tipo de producción: Performance
Artista:Juan Navarro, Javier Corcobado
Fecha: 24, 25 ,26 /01/07
Lugar: Sala Apolo, Barcelona

Título del proyecto: Postmortem
Tipo de producción: Serie de performances
Artista: Joan Morey
Fecha: 02/07
Lugar: CASM

Título del proyecto: ACTA PUBLICA (Probanti se ipsa)
Tipo de producción: Instalación
Artista: Rubén Santiago
Fecha: 03/07
Lugar: CGAC

Título del proyecto: Realidades avanzadas
Tipo de producción: Performance
Artista: Simona Levi i Marc Sempere
Fecha: 28,29,30/03/07
Lugar: Facultad de filosofía de la UB - Barcelona

Título del proyecto: Lugar de Silencios
Tipo de producción: Exposición
Artista: Montserrat Soto – Dionisio Cañas
Fecha: 03/07 - 06/07
Lugar: CASM

Título del proyecto: Pintura sobre pell cremada
Tipo de producción: Exposición
Artista: Jordi Mitjá
Fecha: 02-03/07
Lugar: Espai f de Mataró
Marco expositivo: Zona intrusa

Título del proyecto: Concèntric. Poble petit, infern gegant
Tipo de producción: Proyección
Artista: Jordi Mitjá
Fecha: 22/03/07
Lugar: Art jove. Sala d'Art de la Generalitat
Marco expositivo: Visiants de l'indret comú
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Título del proyecto: enBlanc. Re-edició d'un periòdic local
Tipo de producción: Publicación
Artista: Jordi Mitjá
Fecha: 03/07

Título del proyecto: Complementaris
Tipo de producción: Diàlegs d'art i ciència
Artista: Eulalia Valldosera
Fecha: 03-08/07
Lugar: Museu de lÉmpordà

Título del proyecto: Butlletí marzo 2007 CASM
Tipo de producción: Publicación
Artista: Radio paca
Fecha: 03/07

Título del proyecto: Sumo
Tipo de producción: Exposición
Artista: Miquel García
Fecha: 12/04/07- 19/05/07
Lugar: Galeria dels àngels

Título del proyecto:Statement _#0 – Tirar la casa por la ventana
Tipo de producción: Exposición
Artista: Rubén Santiago
Fecha: 27/04/07
Lugar: Espacio ONG - Caracas
Marco expositivo: no FUTURO

Título del proyecto: PONT-ROGER projects d'art contemporani
Artista: Momu & no es
Fecha: 20/04/07
Lugar: CASM

Título del proyecto: Blindscapes
Tipo de producción: Exposici
Artista: Pablo Marte
Fecha: 23-30/04/07, 03-08/06/07, 09-14/06/07, 27/10/07
Lugar: Thessaloniki, Barcelona, Milan, Venezia, Arezzo

Título del proyecto: Concèntric. Poble petit, infern gegant
Tipo de producción: Proyección
Artista: Jordi Mitjá
Fecha: 24/05/07
Lugar: Museu del cinema - Girona

Título del proyecto: Saltar per l'aire
Tipo de producción: Exposición
Artista: Daniel Chust Peters
Fecha: 25/05/07 - 24/06/07
Lugar:Antic Ajuntament - Tarragona

Título del proyecto: Living sculptures
Tipo de producción:
Artista: Christian Jankowski
Fecha: 28/05/07
Lugar: CASM

Título del proyecto: Un jardín de microchips, una wiki-plaza
Tipo de producción: Jornadas de exposición y debates
Artista: Lluis Gómez y Pedro soler
Fecha: 16- 19/05/07
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Lugar: Estudio goles - Sevilla

Título del proyecto: Bestia urbana en ficción social
Tipo de producción: Workshop
Artista: Bestia urbana
Fecha: 05/07- 06/07
Lugar: Barcelona

Título del proyecto: Concèntric. Poble petit, infern gegant
Tipo de producción: Proyección
Artista: Jordi Mitjá
Fecha: 02/06/07
Lugar: Sala de Sant Joan

Título del proyecto: ID
Tipo de producción: Publicación
Artista: rubén Santiago
Fecha: 06/07
Marco expositivo: Publicación Nolens Volens Nº1

Título del proyecto: Momu & No Es en la tierra de los hombres nadie
Tipo de producción: Exposición
Artista: Jordi Ribes
Fecha: 14/06/07 - 07/07/07
Lugar: Galería Senda

Título del proyecto: El doble durmiente
Tipo de producción:
Artista: María Stamenkovic
Fecha: 30/06/07
Lugar: Fundació Joan Miró
Marco expositivo: Dies de dansa

Título del proyecto: P_O_4
Tipo de producción: Exposición
Artista: Momu & No Es
Fecha: 13/07/07 - 05/08/07
Lugar: P_O_4 Oficina - Terrassa

Título del proyecto: Turning a public toilet into a spa
Tipo de producción: Intervención pública
Artista: Rubén Santiago
Fecha: 17/07/07
Lugar:Plaza George Orwell - Barcelona

Título del proyecto: LABworkshops
Tipo de producción: Workshops
Artista: Varios. Técnicos de Hangar
Fecha: 08/07
Lugar: Laboral- Gijón

Título del proyecto: Fragmento II- Fragmentos Suspensivos
Tipo de producción: Performance
Artista: Maria Cerón, Sonia Gómez
Fecha: 13/08/07
Lugar: Hangar

Título del proyecto: Botánica digital
Tipo de producción: Exposición
Artista: Rafael Miralles
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Fecha: 07/09/07 - 28/09/07
Lugar: Centre Cultural La Casa Elizalde – Barcelona
Título del proyecto: El ornamento de las masas
Tipo de producción: Exposición
Artista: Javier Arce
Fecha: 13/09/07 - 20/10/07
Lugar: Gelería Llucià Homs - Barcelona

Título del proyecto: Morro project. Explaining constructions to a living pig
Tipo de producción: Instalación
Artista: Rubén Santiago
Fecha: 15/09/07 - 01/10/07
Lugar: Costa da caparica - Lisboa

Título del proyecto: De lo absurdo en las alturas
Tipo de producción: Instalación
Artista: Miren Arenzana
Fecha: 22/07/07
Lugar: Duende studios - Rotterdam

Título del proyecto: Fragmentos suspensivos
Tipo de producción: Performance
Artista: María Cerón y Sonia Gómez
Fecha: 20/10/07
Lugar: Hangar
Marco expositivo: Escena Poblenou-VI Festival de tardor

Título del proyecto: Reading Dante
Tipo de producción: Performance
Artista: Joan Jonas
Fecha: 25/10/07
Lugar: MACBA

Título del proyecto: The tunnel of love
Tipo de producción: Evento + exposición
Artista: Varios
Fecha: 26/10/07
Lugar: CASM
Marco expositivo: nit*CASM - HANGAR OBERT

Título del proyecto: Guiris project
Tipo de producción: Instalación
Artista: Rubén Santiago
Fecha: 10/007
Marco expositivo: nit*CASM – HANGAR OBERT

Título del proyecto: En un moment: el temps pot ser – Biennal d'art turku 2007
Tipo de producción: Exposición
Artista: Varios
Fecha: 07/11/07 - 21/12/07
Lugar: Can Felipa

Título del proyecto: Open studio
Tipo de producción: Exposición
Artista: Andrés Torca
Fecha: 11/07
Lugar: Fondazione Pistoletto – Biela

Título del proyecto: EVERSTILL
Tipo de producción: Exposición
Artista: Marc Vives & David Bestué
Fecha: 27/11/07 - 20/07/08
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Lugar: Casa-Museo Federico García Lorca – Granada

Título del proyecto: EVERSTILL
Tipo de producción: Exposición
Artista: Marc Vives & David Bestué
Fecha: 27/11/07 - 20/07/08
Lugar: Publicación en El Pais

Título del proyecto: Escolta`m – escultura en moviment
Tipo de producción: Exposición
Artista: Miquel García, Joan Saló
Fecha: 29/11/07 - 01/02/08
Lugar: Sala d'Art Jove - Barcelona

Título del proyecto: IV Jornadas europeas para la creación joven
Tipo de producción: jornadas
Fecha: 29,30/11/07
Lugar: Plasencia

Título del proyecto: Generatech!!
Tipo de producción: Workshops
Artista: Varios
Fecha: 28-30/11/07 y 01/12/07
Lugar: Hangar
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Recull de premsa

Índex

Publicación: El Mundo
Fecha: 01/07
Sección: Tendències

Publicación: El Pais
Fecha: 01/07
Sección: Cataluña

Publicación: El Pais
Fecha: 03/07
Sección: Cataluña

Publicación: El Mundo
Fecha: 03/07
Sección: Cultura

Publicación: AVUI
Fecha: 03/07
Sección: Tendències

Publicación: Butlletí CASM
Fecha: marzo de 2007
Sección: Hem pres la ràdio!

Publicación: ABC
Fecha: 04/07
Sección: Cultura

Publicación: Le petit journal
Fecha: 04/07
Sección: Urbanismo

Publicación: Turun sanomat
Fecha: 05/07
Sección: Cultura

Publicación: El Periódico
Fecha: 05/07
Sección: Eleccions

Publicación: Butlletí CASM
Fecha: 05/07
Sección: Frederic Montornés y Montserrat Soto

Publicación: Le cool
Fecha: 06/07

Publicación: El Periódico
Fecha: 06/07
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Publicación: El Punt digital
Fecha: 06/07

Publicación: El Pais
Fecha: 06/07
Sección: Quadern

Publicación: La vanguardia
Fecha: 26/09/07
Sección: Cultura

Publicación: LA vanguardia
Fecha: 10/07
Sección: Expuesto

Publicación: LA calle 20
Fecha: 10/07

Publicación: El Periódico
Fecha: 10/07
Sección: Eleccions

Publicación: CASM butlletí
Fecha: 10/07

Publicación: CASM_Educació
Fecha: 10/07-11/07
Sección: Eleccions

Publicación: EL Periódico
Fecha: 11/07

Publicación: ODArt
Fecha: 11/07 – 12/07

Publicación: EL Pais
Fecha: 20/11/07
Sección: ultura
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Panell 2: “ l`esclavemaître. Només 
corda i  veu. (N.contra W.)”.  
15 de desembre del 2006

Sturth  
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Fragment d' “Alberto” dins de 
Artistas de la supervivencia. Miquel  
García, 2006.

 Preparació per a l’exposició de 
Valldosera als estudis d'Hangar.
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Patricia Raijenstein

 Nouveautés.  2005  
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6LM&*# ! & ! K#7%&#@. ! K&,$$#G ! K,$) ! # ! Z&7#*/!
3+#;$&*1!#2;!3#%#!,7'#$#!(,$!'.7Z&$2#$G
!FFFG3,2.'$#'&#G'.2G,/!

."/0/*(&1(//2,'.!(-! 9*!($.(,$!3&X.5/![\!3+#;$&*!D#**3./,$#!($,73$)!
(#$%!,7!*,/!X.$7#3,/!6071(83#9:*'&#0#;0<,;0*1!:5,!,/%#7!'..$3&7#7%!'.7X57%#2,7%!
,* !V5/,5 !3, ! *+92(.$3) ! & !,* !V5/,5 !3, ! *# !U]'7&'# !3, ! *+92(.$3)1 ! %.%/ !3./ !#!
&̂@5,$,/G !_7 !3&X.5/ ! 3, ! '#3# !2,/1 ! 3,/ ! 3, !2#$E ! Z&7/ ! # ! #@./% ! 3,* ! PQQ`1 ! /,!
',*,;$,7 ! -,$$#3,/a3,;#%/ ! 2.3,$#%/ ! (,$ ! V,$'] ! C5#$%&,**# ! & ! Y.#7 ! V#75,*!
K.*3,M&**#1!.7!,/!($,%J7!/5(,$#$!*,/!;#$$,$,/!$,35''&.7&/%,/!:5,!/,(#$,7!*+#$%!&!
*# ! '&]7'&#1 ! %$#3&'&.7#*2,7% ! '.7/&3,$#3,/ ! @,$2#7,/ ! $&M#*/G ! 97 ! #:5,/%,/!
X.$7#3,/1!2J/!:5,!/5(./#$a*,/!.(./#3,/1!,/!M.*!,-(*.$#$!*#!(,$/(,'%&M#!/,@.7/!
*#!:5#*!'#3#/'57#!3+,**,/!(.%!/,$!2.*%!,7$&:5&3.$#!(,$!#!*+#*%$#1!(,$!*#!:5#*!'./#!
,/!'.7M&3,7!57!(,$/.7#%@,!3,*!207!3,!*,/!T52#7&%#%/!&!57!#*%$,!3,*!207!3,!*#!
'&]7'&#!(,$:5]!(#$*&7!&!3,;#%,&-&7!/.;$,!57!%,2#!'.2bG!S:5,/%!2,/1!,*!%,2#!3,!
*#!%#5*#!$.3.7#!J/ !=*,('(3#9(#+0'*'! & !,/!3,;#%$)!/.;$,!*#!(.//&;*&%#%!3+57#!
2&$#3#!.;X,'%&M#1!/.;$,!/&!J/!,*!2#%,&-!M,5$,!:5,!2&$#$!&!/.;$,!'.2!($.X,'%#!
'#3#/'b!/,7/#'&.7/!/.;$,!57!2#%,&-!(#&/#%@,G!S2;!*+#$%&/%#!95*)*&#!D#**3./,$#!&!
,*!($.Z,//.$!&! &7M,/%&@#3.$!Y.#7!V#75,*!K.*3,M&**#G!S!*,/!PQGcQT!#*!V5/,5!3,!
*+92(.$3)G!
!FFFG25/,5,2(.$3#G.$@!

6+#*%$# ! ;#73#1 ! D#**3./,$# ! (#$%&'&(#$) ! ,7 ! 57 !F.$d/T.(! ,7 ! ,* ! '5$/ !>'&0?0;0"3#
@,A%0(&*,&(3#BC#D3&*&%*3E#&F&('(3#G#*%&H+*&*3C#6(#1%;(3#G#3"+I'*31!3&$&@&%!(,$!
D&'%.$!W.$$,@.1!3,*!3,(#$%#2,7%!3+9/'5*%5$#!3,!*#!_7&M,$/&%#%!3,!>$#7#3#G

Escena de Statement # 0 Tirar la casa por la venta

http://www.democracia.com.es/
http://www.neslongarrido.com/ong
http://www.museuemporda.org/


3(1*.! & (!4.-! C.7%&75# ! *# ! /,M#!
,-(./&'&0 ! &73&M&35#* !D1 # "',*+(,&" # 9(#
1*3#+*3*3!#!*#!>#*,$&#!567&.89:;<<6!3,!
V#3$&31!:5,!($,/,7%#!*,/!b*%&2,/!.;$,/!
3+#:5,/% ! #$%&/%#G ! S$', ! @#53,&- ! '#3#!
M,@#3#!2J/!3e57!**.'!2J/!'.7/.*&3#%!,7!
,* !207 !#$%N/%&'G !6,* ! f ! 3, !2#$E ! #* ! P[!
3+#;$&*!G!FFFG2#-,/%$,**#G'.2!

S2;!*#!2#%,&-#!@#*,$&#!/,$)!($,/,7%!#!
(:9#:=88;<81 ! *# ! Z&$# ! 3+#$% ! 3,!
W$5//,*4*,/1!:5,!/,!',*,;$#$)!3,*!PQ!#*!
Pc !3, !#;$&*G ! 97@5#78 !',*,;$# !,* ! ! PR]!
#7&M,$/#$& ! 3, ! *# ! /,M# ! Z573#'&0 ! '.2!#!
;&,77#*!&1!T#M,7%!,/3,M&7@5%!57#!Z&$#!#75#*1!J/!'.7/&3,$#3#!#M5&!3&#!'.2!57#!
3,!*,/!Z&$,/!3+#$%!2J/!$,**,M#7%/!#!95$.(#G![RQ!@#*,$&,/!3,!PQ!(#O/./!3&Z,$,7%/!
,-(./#$#7 ! *,/ ! /,M,/ !.;$,/ ! ,7 !#:5,/% ! ,/3,M,7&2,7% ! #$%N/%&' ! 3,3&'#% ! # ! *+#$%!
'.7%,2(.$#7&!&!#*/!X.M,/!%#*,7%/G!FFFG#$%;$5//,*/G;,!

3,!2* &5*)30-! 9* ! 3&M,73$,/ !PQ !3+#;$&* ! %&73$) ! **.' ! *# ! ($,/,7%#'&0 !3+(,J1*,;C#
K((90;0H#9:%,#4('0L90;#1";*11!57#!&3,#!(,7/#3#!&!$,#*&%A#3#!(,$!Y.$3&!V&%X)G!
g+,3&'&0!3+#:5,/%!(,$&h3&'!,/!;#/#!,7!57#!/,*,''&0!3+&2#%@,/!(5;*&'#3,/!#*!3&#$&!
9*!"57%!3,/!3,![\`\G!S:5,/%#!/,*,''&0!T#!
@&$#%!#*!M.*%#7%!3,!3./!Z&*/!%,2)%&'/i!57!#!
*+,7%.$7!3,!*#!Z#/'&7#'&0!(,$!*#!%$.;#**#1!*#!
3,/'.;,$%#1 ! & ! *+#*%$, ! # ! *+,7%.$7 ! 3, ! *#!
Z#/'&7#'&0!(,$!*#!3,/%$5''&01!*#!(]$35#!&!*#!
3,/#(#$&'&0!3+#:5,/%,/!%$.;#**,/G!S:5,/%,/!
$,($.35''&.7/ ! #(#$,&-,$#7!
3,/'.7%,-%5#*&%A#3,/ ! 3,* ! %,-% ! .$&@&7&#*!
#2;!,*!:5#*!M#7!/,$!,3&%#3,/1!#2;!*#!:5#*!
'./#!,/!(./#!3,!$,**,5!*#!'#(#'&%#%!3,!*,/!
&2#%@,/ ! 3, ! @,7,$#$ ! 57 ! '.7%&7@5% ! 2J/!
,7**)!3,!*#!$,#*&%#%!:5,!',$%&Z&'#G!U,-%!3,*!
'$N%&' ! 3+#$% ! 953#*3 ! C#2( ! & ! 3&//,78 ! 3,!
C#$.*&7# ! U$,;.*G ! S ! *# ! ^573#'&0 ! 9/(#&/ ! 3, ! >&$.7# ! # ! *,/ ! PQT ! ,* ! 3&# ! PQG!
FFFGZ573#'&.,/(#&/G'.2!

Serie Delacorix, presentada 
a la Galeria Max Estrella

http://www.maxestrella.com/
http://www.fundacioespais.com/
http://www.artbrussels.be/


5*>"./&+(!4?(-!Y57%#2,7%!#2;!I#Z#j*!I.A,73##*!'.2(#$%&$#7!,-(./&'&0!#!*#!
+6<;:@6 & A;<8 & 0BC;<8D! M0(;( # IG#
40(;(1!#!(#$%&$!3,*!3&X.5/![P!3+#;$&*G!
97 ! #:5,/%# ! .'#/&01 ! V&:5,* ! >#$'N#!
($,/,7%#$) ! ,* ! /,5 ! ($.X,'%, !)N=O1!
57#!2#$'#!:5,!($,/,7%#!57#!7.M#!
'.*4*,''&0i ! k"$,/,7%l1 ! $,@#*/ ! 3+#M5&!
(,$!#!#M5&1!'.7/&/%,7%/!,7!3&Z,$,7%,/!
.;X,'%,/ ! :5, ! Z#'&*&%&7 ! ,* !2.M&2,7%!
'.2!#!$,/5*%#%!3,!*,/!3,'&/&.7/!:5,!
(5@5& ! ($,73$, ! 57 ! &73&M&35G!
K#;#%&**,/1 ! ;&'&'*,%,/ ! . ! #5%.2h;&*/!
/,$#7!#*@57/!3,*/ !#$%&'*,/ !:5,!,7/!
.Z,$&$)!*+#$%&/%#1!#2;!*#!&7%,7'&0!3,!
(./#$ ! 3, ! 2#7&Z,/% ! ,* ! 2.2,7%!
3,'&/&5 ! ,7 ! :5] ! T.2 !.(%# ! (,$ ! 57# ! M&# ! 3,/($J/ ! 3+T#M,$ ! /./(,/#% ! %.%,/ ! *,/!
3&$,''&.7,/!(.//&;*,/1!%.%,/!*,/!&*4*5/&.7/!($,/,7%/G
FFFG@#*,$&#3,*/#7@,*/G'.2!!!

"#%$&'&#!I#&X,7/%,&7

http://www.galeriadelsangels.com/


!!!!!"#$%&'$(($)"*+,-".//0!!!!

1234356789 " :;<=)*+>! "#$%$&'()* ! +*& ! ,--)., ! ,$/!
(,$$&-/!012,34,-5!6#-7,(!8&-!*3!4-*8!01,-()/(&/!&7&-4&3(/!+*&!

8-&(93!6#7&3(,-!8-#8#/(&/!(,3(!0&!8-#0*''):!'#7!0&!0)6*/):!

,-(;/()',< ! "#3/&+=&3(7&3(5 ! &$/ ! /&*/ ! #.>&'()*/ ! /:35 ! 8&- ! *3,!

.,30,5!0#3,-!6#-7,!,!0)6&-&3(/!8-#>&'(&/!,-(;/()'/?!'#$%$,.#-,3(!

,7. ! ,$(-&/ ! ,-()/(&/5 ! #-4,3)(@,3( ! (,$$&-/ ! # ! &A&-')3( ! 0&!

'#7)//,-)/B!01,$(-,!.,30,5!0&6#-7,-!&$!7:3!+*&!&$/!&3C#$(,!,!

(-,C9/!01*3!$$&34*,(4&!7*$()0)/')8$)3,-)!&3!&$!+*D!/&!/&-C&)A&3!

0&!0)6&-&3(/!4-,7E()+*&/!/&4#3/!&$!+*&!C*$4*)3!&A8-&//,-5!/&3(!

/&78-& !'#F&-&3(/ ! ) ! '#3(&78#-,3)/? !,*0)#C)/*,$5 ! )3/(,$%$,'):5!

,-( !7*$()7D0), ! ) ! 4-E6)+*&/< !G$/ ! /&*/ !7&7.-&/ ! /:3? !H&,(-)@!

IJ3'F&@5 !K3(#3)# !L< !M#3(&/)3#/5 !"F-)/(),3 !I#,-&/5 !L,+*&$!

N,.-,0#-5!O#&7;!N,C),3,5!P#/*&!Q.,R&@!)!M:3)',!L*)@<!S&3&3!

*3,!8E4)3,!T&.?!TTT<06#-7,<3&(!

?=@+##+")$,1@>!U;0&#,-()/(,!
,$&7,3V, !+*& !C)* !, !H,-'&$#3,5 ! &3(-, ! ,-, ! ,$/ ! (,$$&-/ !012,34,- ! '#7!, !,-()/(,!

-&/)0&3(!0*-,3(!W!7&/#/<!G$/!/&*/!C;0&#/!-&6$&'(&)A&3!,'')#3/!-&,$)(@,0&/!8&-!&$$,!

7,(&)A,5!#3!&$!/#!)!$,!7X/)',!(&3&3!*3,!&/8&'),$!)78#-(E3'),<!!!!!!!!!

! F((8?YYTTT<Z[[<)/Y4,$$&-VY8,4&/Y\2][[08)^>#F,33,-&)'F^6-#3(<F(7!!

(?+&+ " A+#1'$)>" K-()/(, ! &/$#C&3, ! +*&!

,'(*,$7&3(!-&/)0&)A!,!H,-'&$#3,5!&3(-,!'#7!,!,-()/(,!-&/)0&3(!

,$/ ! (,$$&-/!012,34,-< !G$ !/&*! (-&.,$$ !/&!/&-C&)A!0&!0)6&-&3(/!

$$&34*,(4&/!8&-!,!0&/&3C#$*8,-!*3,!C)/):!8&-/#3,$!/#.-&!&$!

7:3!+*&!&3/!&3C#$(,!&3!,+*&/(,!/#')&(,(!0&!'#3/*7<!_)A,3(`

/& ! &3 ! 8&()(/ ! 7#7&3(/ ! +*#()0),3/5 ! ,'#3/&4*&)A ! 0&6)3)- ! )!

-&6$&'()-!$&/!7,3&-&/!&3!+*D!&$/!9//&-/!F*7,3/!'#3/(-*a7!$,!

3#/(-,!-&,$)(,(5!&$/!3#/(-&/!8&3/,7&3(/!#!$,!3#/(-,!6#-7,!0&!

-&$,')#3,-`3#/< ! K ! 8,-()- ! 0&$ ! b ! 0& !7,)4 ! 8-&/&3(,-E ! ! *3,!

C)0&#)3/(,$%$,'): !+*& ! -&6$&A)#3, ! /#.-& ! $, !0#3,!,3#7&3,0,!

'B"CD8E5DB"F5G9672DB5!,$!cMd!G/8,)!e[e[f!0)3/!&$!6&/()C,$!
_GM ! KLSg[Z< !TTT<',$,0#3,<#-4Y6&7,-(! 5!

TTT<7A&/8,)<'#7!

_-,47&3(!0&!hN,!8-)7&-,!/&0*'(#-,h!

0&!i,3'$&-

http://www.700.is/gallery/pages/8H300dpi_johannareich_front.htm
http://www.dforma.net/
http://www.mxespai.com/
http://www.caladona.org/femart


*,HI$'"-+)1,+>!j,-()')8,-E!,!$,!.)&33,$!01,-(!'#3(&78#-,3)!+*&!&/!-&,$)(@,!,$!7*/&*!
K-/!O#C,!0&!S*-k*<!K+*&/(!,3V!b[[Z5!G/8,3V,!9/!&$!8,;/!'#3C)0,(!)!2,34,-!$1&3',--&4,(!0&!

'#$%$,.#-,-5!#-4,3)(@,3(!)!-&,$)(@,3(!$,!'#3C#',(l-),!01,-()/(&/!+*&!&A8#/,-,3!&3!,+*&/(!&/0&C&3)7&3(<!

N1#'(*.-&!0&!$1,3V!8,//,(!>,!C,3!/&-!/&$&'')#3,(/!8&-!*3!>*-,(!e[!,-()/(&/5!&3(-&!&$/!+*,$/!C,!-&/*$(,-!

&/'#$$)(!M)+*&$!m,-'),<!

m,-'),!&A8#/,-E!&$!/&*!C;0&#!'B"*BJK879G"<LF86BM!&3!&$!+*D!7#/(-,!0&!6#-7,!7&(,6l-)',!)!8#D()',5!
, ! (-,C9/ ! 0& ! 8&()(/ ! 0&(,$$/ ! +*#()0),3/5 ! $1&/+*)@#6-D3), ! 8-l8), ! 0&$ ! /*.>&'(& ! '#3(&78#-,3)5 ! #3 ! ',8!

'#3/&+=D3'),!9/!$,!+*&!F,*-),!0&!/&-!)!-&/!9/!&$!+*&!/&7.$,<!TTT<,.#,C&(*/,-/3#C,<6)!

)INO#"&+#(,+-=>! j,-()')8,-E ! ,$ ! 6&/()C,$ ! N&/ ! L&3'#3(-&/ ! Q3(&-3,()#3,$&/< ! K+*&/(!
6&/()C,$!#6&-&)A!0&/!0&$!ennZ!,!H&-$)3!)!,!j,-;/!*3!

0)E$&4 ! )3(&-3,')#3,$ ! &3(-& ! 3#* ! ')3&7, ! ) ! ,-(!

'#3(&78#-,3)5 !#3!&/!.,--&4&3!,*(#-/!8$&3,7&3(!

'#3/#$)0,(/ ! ) !,*(#-/ !&7&-4&3(/5 !,7.!$,! 6)3,$)(,(!

0&!-&,$)(@,-!*3,!7#/(-,!0&!4-,3!C,-)&(,(!)!+*,$)(,(!

,$F#-,!+*&!&/!0**!,!(&-7&!*3,!-&6$&A):!/#.-&!$,!

'*$(*-,!'#3(&78#-E3),!0&!$,!)7,(4&!<!!

K+*&/(!,3V5!'#7!,!3#C&(,(5!&$!6&/()C,$!(,7.9!&/!

-&,$)(@,-E!,!M,0-)05!#6&-)3(!*3,!#8#-(*3)(,(!X3)',!

8&-!,!$1)3(&-',3C)!'*$(*-,$!)!,-(;/()'!&3(-&!$&/!(-&/!

')*(,(/<!o&$!b\!01,.-)$!)!6)3/!,$!p!0&!7,)4!&/!8#0-E!

4,*0)- ! ,$ ! ";-'*$# ! 0& ! H&$$,/ ! K-(&/ ! 01*3 ! ,78$)!

8-#4-,7, ! 0& ! 8-#>&'')#3/5 ! &A8#/)')#3/ ! )!

'#36&-D3')&/< !TTT<,-(`,'()#3<#-4! L*.93!

I,3(),4#!8-&/&3(,-E!0#/!0&$/!/&*/!C;0&#/!&$!W!0&!

7,)4?!:B83Pq!TTT<F,34,-<#-4Y4,$$&-VY,$.*7]]n!r!)!<979D5!qTTT<F,34,-<#-4Y4,$$&-VY,$.*7]]br!

_-,47&3(!0&!!"#$%

j,-(!0&$!&'()%*+("),*0&!hN,!M,43)(*0!_;/)',h!0&!M)+*&$!m,-'),

http://www.aboavetusarsnova.fi/
http://www.hangar.org/gallery/album332
http://www.hangar.org/gallery/album339
http://www.art-action.org/


Q,)-,#,+"1='%$''>!K-()/(,!-&/)0&3(!,!2,34,-5!8,-()')8,-E!&3!$,!8-#8#/(,!cG3!
8&-7*(,f5!8-)7&-!8-#>&'(&!0&!$,!8$,(,6#-7,!MKI5!&3!&$!+*,$!&/!8$,3(&4&3!*3,!/D-)&!01&A8#/)')#3/!0&!

0*-,'):!.-&*5!-&,$)(@,0&/!&3!&/8,)/!8-)C,(/!q',/&/5!&/8,)/!0&!(-&.,$$!&('<r!+*&5!'&0)(/!,!$,!8$,(,6#-7,!

8&-!*3!.-&*!8&-;#0&!0&!(&78/5!/1#.-)-,3!,$!8X.$)'!'#7!,!&/8,)/!&A8#/)()*/<!G3!,+*&/(/!)30-&(/!/1F)!

&3',.)-,3!#.-&/!+*&!()30-,3!*3!0)E$&4!,7.!&$!/&*!&3(#-35!0#3,3(!3#*/!/)43)6)',(/!(,3(!,$!'#3'&8(&!

01&/8,)!&A8#/)()*!'#7!,!$1X/!F,.)(*,$!01,+*&/(!&/8,)<!",0,!/&//):!'#78(,-E!,7.!0)6&-&3(/!'#7)//,-)/5!

,$F#-,!+*&!,7.!0)6&-&3(/!,-()/(&/5!$,!+*,$!'#/,!4,-,3(&)A!7#.)$)(,(!)!C,-)&(,(!&3!&$/!8*3(/!0&!C)/(,<!

K+*&/(,!8-)7&-,!&3(-&4,!/1)3)'),-E!&$!en!0&!7,)4!)!"#$T&$$!8-&/&3(,-E!&$!/&*!8-#>&'(&?!,R"*8F75D"
N9DS5"T5D5"B38U5M"@5"T293G"38U5"V5D5M!#3!)3C&/()4,!$1,/8&'(&!+*#()0)E!0&!$,!',/,5!&3!&$!+*D!&/!
-&6$&'(&)A!$,!3#/(-,!)0&3()(,(!)!&$/!FE.)(/!0&!$&/!-*()3&/!0)E-)&/<!TTT<7,/,-(&<#-4!

j,(-)'),!L,)>&3/(&)3

http://www.masarte.org/


!!!!!!"#$%&#''#()*+",)-../!!!!

010+)2)"1)#%3! "#$%&$'( ! )( ! *'(+%( ! ,-&.&/ ! -, ! 012 ! 30+#.,44#4 !25,+%46 ! (!
7,++(44(8 ! ! *', ! 9( ! .#:,$;(+ ! ,)!
:,4 ! -, ! :(+;< ! =,4 ! (+%&4%,4!
.#$%&$'(+($!-,4,$9#)'>($%!,)!4,'!
>+#?,.%, ! -'+($% ! (*',4% ! :,4 ! -,!
?'$@! & !*'()4,9#) !4,$@#+!0< !>#-+A!
9&4&%(+B),4 ! ( ! )C2D&.&$( ! -CE..&/!
34&%'(-( !( ! )( ! 4,F#$( !>)($%( !-,)!
$G:,+# ! HH ! -,) ! .(++,+ ! I($%!
J(&,%A6!>,+!&$%,+9,$&+8!.#)K)(5#+(+!
& ! -,4,$9#)'>(+ ! ()F'$4 ! -,)4!
-&9,+4#4 !>+#?,.%,4 !*', !L#:'!M!
N# ! O4 ! #D,+,&P,$< ! QC(*',4%(!
:($,+(8 ! .+,,$ ! >+#?,.%,4 ! #5,+%4!
#$ ! ),4 ! >,+4#$,4 ! >#-+($ ! &$&.&(+!
$#'4 ! -&A),F4 ! & ! )R$&,4 ! -C(.%'(.&/!
*', ! (++&5&$ ! ( ! %+($4D#+:(+ ! ,)!

+,4')%(%!D&$()!-,!)C#5+(<!O)4!4,'4!S#+(+&4!-C(%,$.&/!4/$!,)4!-&9,$-+,4!-,!TU!(!
VW<XWS!&!,)4!-&44(5%,4!&!-&':,$F,4!-,!TW<XW!(!TY<XWS<!E!)(!>AF&$(!Z,5!!>#-+A4!
&$D#+:(+B%,!:[4!4#5+,!,)!>+#?,.%,!(&PR!.#:!4,F'&+B$,!)C,9#)'.&/<!
ZZZ<>B#5,+%4<#+F!

*1(45)05'*63!Q'+($%!(*',4%!:,4!.#$%&$'(!>+,4,$%!(!)C,P>#4&.&/!.#)K),.%&9(!*',!
4C,4%A!-',$%!(!%,+:,!-,4!-,)!TW!-,!:(&F!(! )(!
\'$-(.&/ ! O4>(&4 ! -, !J&+#$(8 ! *', ! >#+%( ! ,) ! %R%#)!
!"#$"%&'$ ( #)*#$#+,'$-!"."%&'$ ( #/01$$#+,'$8!
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El desembarco de Momu & No Es, de Jordi 
Ribes

Guernica, de Javier Arce

Fragment de Huellas, de 
Johanna Reich
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http://www.npgallery.com/
http://www.galeriasenda.com/
http://www.loop-barcelona.com/
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Patricia Raijenstein

Plaça de George Orwell

http://www.offlimits.es/
http://www.ruben-santiago.com/
http://www.elisava.net/


----- NEWSLETTER JULIOL I AGOST------

JORDI  RIBES: Present  a  la  galeria 
Senda l’exposició individual  Momu & No 
Es en la  tierra de  los hombre barba,  en 
què  sent  fidel  al  seu  estil  introdueix 
elements del gènere de ficció i fantàstic al 
costat d’elements del seu propi imaginari. 
D’aquesta forma, contraposa la ingenuïtat 
de les  dues protagonistes  del  nou capítol 
de  Ribes,  que  també  són  residents  a 
Hangar, amb la virilitat dels homes barba. 
Del 13 de juny al 7 de juliol.
www.galeriasenda.com                                    

  La planta de No Es, de Jordi Ribes

                                                                                              
                                                                                   

                                          

JOHANNA REICH: Participarà en els Diumenges de Flâneur a la Sala 
Noa de Barcelona, una galeria dedicada a joves talents que,  a banda de 

realitzar  exposicions  individuals 
de  diferents  artistes,  els 
diumenges  del  mes  de  juliol 
projectarà peces breus de diversos 
artistes de 21.30 a 23.30h.
El  diumenge  8  de  juliol 
participarà Reich amb dos vídeos: 
At the seaside, de 4’, i “All road 
leeds  to  Roma,  de  7’ 
www.noabarcelona.com 

Imatge del vídeo At the seaside, de Johanna Reich

http://www.galeriasenda.com/
http://www.noabarcelona.com/


TJASA KANDER: La seva obra Campo de dispersión forma part de les 
adquisicions que la Facultat de Belles Arts de la UB realitza cada any. Ara 

toca  la  presentació  de  les 
adquisicions  realitzades  el 
2006  i  es  farà  a  l’exposició 
PATRIM’06,  a  l’Espai 
VolART  de  la  Fundació 
Privada Vila Casas.
La  inauguració  serà  dijous  5 
de  juliol  a  les  19.30h  i 
romandrà oberta fins al 28 de 
juliol.
www.fundacionvilacasas.com 

Campo de dispersión, de Tjasa Kander

JORDI  MITJÀ: Per  fi  es  presentarà  a  la  sala  Muncunill 
(http://www.terrassa
.cat/castella/museus/
sala.htm)  el  proper 
12  de  juliol  el 
projecte  que  ha 
realitzat  al  llarg  de 
P_O_4  dins  de 
l’Oficina de So:  La 
lògica  del  vampir. 
Un  projecte  que  es 
basa  en  la 
realització  d’una 
pel·lícula de sèrie B 
que  mai  arribarà  a 
ser rodada però que 

no  obstant  això  ha  fet  participar  a  molts  dels  habitants  de  la  ciutat  de 

http://www.fundacionvilacasas.com/
http://www.terrassa.cat/castella/museus/sala.htm
http://www.terrassa.cat/castella/museus/sala.htm
http://www.terrassa.cat/castella/museus/sala.htm


Terrassa en un càsting i del qual es podran veure trossos d’attrezzo, restes 
de vestuari, escenografies i fragments de bandes sonores.                  
www.p-oberts.org 

NURIA CANAL: Serà present en la darrera exposició de la temporada 
de  la  Galeria  Estrany-de  la  Mota,  que  s’acomiada  fins  al  setembre.  A 
Frágil, a banda de Nuria Canal, seran presents altres artistes: Isabel Banal, 
Natividad Bermejo, Daniel Canogar, Javier Codesal, Ana Prada, Montserrat 
Soto i José Antonio Hernández-Díez. Són artistes amb els quals la galeria 

ha  treballat  durant  els  darrers  anys 
d’una manera o altra i seran ells els qui 
reflexionin  sobre  el  concepte  de 
l’exposició: la fragilitat de les relacions 
interpersonals.  Es podrà  visitar  del  30 
de  juny  fins  al  14  de  juliol. 
www.estranydelamota.com 

Imatge de l’exposició col·lectiva a la galeria
Estrany-de la Mota.

Patricia Raijenstein

http://www.p-oberts.org/
http://www.estranydelamota.com/
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Mensajes ordenados por: [ fecha ] [ hilo ] [ asunto ] [ autor ]

/- resum -------------------------------------------- 

1. Notícies dels artistes residents

2. Tallers Oberts Poblenou 2007

3. Convocatòria de tallers @ Hangar

4. pd-auDIYolab - grup de recerca i creació audio.

----------------------------------------------------------

/

*1. Notícies dels artistes residents*

*Javier Arce* exposició "El ornamento de las masas" a la galeria Llucià 

Homs.

Inauguració 13.09.07

_http://www.galerialluciahoms.es/_

*David Adika* al 1st Herzliya Biennial of Contemporary Art, Israel.

Inauguració 23.09.07

_http://www.herzliya-biennial.com_ <http://www.herzliya-biennial.com/>

*D_forma*, veure .pdf

_http://hangar.org/artists_rooms/septiembre_d_formers.pdf_

_http://www.dforma.net_ <http://www.dforma.net/>

*Miquel García* ha estat becat per realitzar el projecte "Interferències"

a Mislata, València.

*Joan Morey *participa en l'exposició "Rock My Illusion", Sala Puerta 

Nueva, Còrdova.

Inauguració 13.09.07

Arribades :

*Sebastian Romo* - intercamvi amb Mexíc - en residencia fins a desembre.

*Ana Garcia Pineda.*

dossiers dels artistes residents : _

http://www.hangar.org/gallery/album02_

entrevistes amb artistes residents

Elène Tremblay, Jordi Mitjà, Liz Kueneke, Núria Marquès, Johanna Reich.

_http://stream.hangar.org_ <http://stream.hangar.org/>

/ 

*2. Tallers Oberts Poblenou 2007*

Hangar obre les seves portes els dies 9,10 i 11 de setembre de 12h a 21h.

- Visites guiades a les 12h, les 16h i les 18h.



- 2 programes de vídeo en continu :

10 anys de videocreació a Hangar - Sophie Whetnall, Sergi Botella, 

Antonio Ortega, Núria Marquès, Martí Ansón, Antoni Abad, Federico 

Guzmán/Cambalache, Jordi Mitjà, Joan Morey, Alicia Framis, Tere 

Recarens, Marta Debassa.

3 documentals sobre Can Ricart - Jacobo Suari, Grup de Stefano, Isaac 

Moreno.

- tota la info :

_http://laescocesa.org/top2007_

/

*3. Convocatòria: tallers @ Hangar*

Des d'ara i fins el 15 d'octubre de 2007 es poden presentar les 

sol·licituds per un taller a Hangar,

disponible a partir del mes de novembre de 2007.

_http://www.hangar.org/sol%C2%B7licituds-de-tallers/_ 

<http://www.hangar.org/sol%B7licituds-de-tallers/>

/

*4. pd-auDIYolab - grup de recerca a Hanga*r.

Es tracta d'un espai on experimentar (i continuar aprenent) més amb el 

pure-data/audio com a marc central de treball,

amb possibilitat d'expansió amb d'altres aplicacions pure-data de VJ i 

hipermèdia, així com altres eines lliures.

Dues trobades setmanals durant els mesos de setembre i octubre 2007,

les tardes dels _dimarts i dijous_ des de les 17h i fins a les 21h,

l'accés és lliure i obert a tothom.

+ info : freequencies(at)gmail.com

----------- 

Hangar

Passatge del Marquès de Sta. Isabel, 40

Can Ricart

08018 Barcelona

+34 93 308 40 41 

_http://www.hangar.org_ <http://www.hangar.org/> 

----------- 

/ 

newsletter (més o menys) mensual #15 :

si no la vols rebre més, segueix el link que hi ha a sota

si no quieres recibirla más, sigue el link de abajo

if you don't want more, follow the link below

------------ próxima parte ------------



Se ha borrado un adjunto en formato HTML...

URL: http://intranet.hangar.org/pipermail/general/attachments/20070905/d4fd48bc/attachment.htm
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[Hangar] newsletter mensual #16 

general en llistes.hangar.org general en llistes.hangar.org 
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Próximo mensaje: [Hangar] THE TUNNEL OF LOVE : NIT*CASM / HANGAR OBERT : 
26/10/07 : 20H-02H
Mensajes ordenados por: [ fecha ] [ hilo ] [ asunto ] [ autor ]

/- resum -------------------------------------------- 

1. Nit*Casm : the tunnel of love : 26/10/07

2. Propers workshops - audio'n'linux, Joan Jonas

3. Residència de Producció al Lab : Chris Sugrue

4. Convocatòries : AECI, Art Jove, tallers a Hangar.

5. Hangar participa  :  Escena Poblenou, Signs of the city, Experimentem 

amb l'art

6. Hangar recomana : Caminal, Comafosca, Iniciació a Linux @ Kernel 

Panic, Sònar Nits

----------------------------------------------------------

/

*1. Nit*CASM : Hangar Obert - 26/10/07 20h->02h*

Sota el lema "Tunnel of Love", Hangar torna a ocupar el CASM.

Una nit de celebració amb artistes i col.laboradors d'Hangar.

http://www.hangar.org/nitcasm

/ 

*2. **Propers workshops - audio'n'linux, Joan Jonas*

*08/10/07 -> 12/10/07 : 16h-21h *

audio'n'linux : del temps real a la producció d'àudio professional

Pure Data, Jack, Ardour, Rosegarden, Difusió Lliure ....

inscripcions + info : 

http://www.hangar.org/2007/10/01/workshop-audionlinux-8-121007/

*15/10/07 -> 19/10/07 : 18h-21h :*

Miracles Invisibles : Taller amb Joan Jonas

Taller en col·laboració amb MACBA

inscripcions + info : 

http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id=22987

/



*3. Residència de Producció al Lab : Chris Sugrue*

Hangar va oferir a un participant al taller "Interactivos ?" de Medialab 

Prado una estada de producció de 2 mesos a Hangar.

La selecció es va fer entre Medialab i la comissió de programes d'Hangar. 

L'artista seleccionada ha estat Chris Sugrue.

Serà resident al lab d'Hangar entre el 15/10/07 i el 15/12/07.

+ info : http://csugrue.com/

http://medialab-prado.es/interactivos

/

*4. **Convocatòries*

*Convocatòria Art Jove *- fins el 08/10/07

http://gencat.cat/joventut/saladartjove

*tallers @ Hangar* - fins el 15 d'octubre de 2007.

_http://www.hangar.org/sol%C2%B7licituds-de-tallers/_ 

<http://www.hangar.org/sol%B7licituds-de-tallers/>

*

Ajuts AECI per a la mobilitat d'artistes* - fins el 22 d'octubre 2007

http://www.aeci.es/07subv/01otras_ayudas/record_resolucion.asp?Id=86

/

*5. Hangar col·labora : *

*

*Taules rodones @ Experimentem amb l'Art : 03/10 _ 17/10

"Centres de Producció i Estratègies d'aproximació als públics"

*03/10/07 *Hangar i Nou Barris @ 19h, c/torrijos 68, Gràcia.

http://experimentem.org

http://xarxaprod.cat

*18-21/10/07 *: Escena Poblenou - Festival de Tardor:

Presentació Work in Progress de María Cerón i Sonia Gómez

http://www.escenapoblenou.com/

*2007/2008 *: Signs of the City - projecte europeu :

http://www.urbandialogues.de/signs/index.html

*/

**6. Hangar recomana : *

Taxonomies @ Comafosca : *05/10/07 - **20/01/08*

Inauguració 05/10/07 @ 20H

http://www.comafosca.net/

Curs d'Iniciació a Linux @ Kernel Panic *09/10 - 26/10*

http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursIniciaci%f3GnuLinuxDebian

Sònar Nits a Frankfurt : *10/10 - 13/10/07*

http://www.sonar.es/2007/cat/sFran.cfm/

Corps Transit : *18/10 + 19/10/07* @ Tallers Caminal

http://www.hangar.org/docs/extra/corpstransit.jpg



----------- 

Hangar

Passatge del Marquès de Sta. Isabel, 40

Can Ricart

08018 Barcelona

+34 93 308 40 41 

_http://www.hangar.org_ <http://www.hangar.org/> 

----------- 

/ 

newsletter (més o menys) mensual #16 :

si no la vols rebre més, segueix el link que hi ha a sota

si no quieres recibirla más, sigue el link de abajo

if you don't want more, follow the link below

------------ próxima parte ------------

Se ha borrado un adjunto en formato HTML...

URL: http://intranet.hangar.org/pipermail/general/attachments/20071002/3838783b/attachment.htm
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Próximo mensaje: [Hangar] Presentació Xarxa d'Espais de Producció de Catalunya : CASM :
28/11/07 : 19h
Mensajes ordenados por: [ fecha ] [ hilo ] [ asunto ] [ autor ]

/- resum ------------------------------------------------

1. Notícies dels artistes residents

2. Biennal de Turku : Can Felipa : Inauguració 07/11/07

3. Cozinhaberta :  Taller/Presentació 22/11/07

4. "Everstill" : Granada Inauguració 24/11/07

5. Taller de Streaming a LABoral : 03-07.12.2007

6. Recomanats

----------------------------------------------------------

/

1. Notícies dels artistes residents

Fotografies Nit*Casm "Tunnel of love" 26/10/07 :

Exposició / acció d'una nit al Centre d'art Santa Mònica

http://www.hangar.org/nitcasm/fotos

Dossiers dels artistes residents :

http://www.hangar.org/gallery/album02

Documentació pd-auDIYolab - grup de recerca a Hangar - sept & oct 2007

http://hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:audiyolab

/

2.

Inauguració Biennal de Turku a Can Felipa.

Dimecres 7 de novembre a les 20 h

Co-producció amb Hangar i el Museu Aboa Vetus / Ars Nova

EN UN MOMENT: EL TEMPS POT SER

BIENNAL D'ART TURKU 2007

Del 7 de novembre al 21 de desembre

Exposició en col·laboració amb Hangar i l'Aboa Vetus & Ars Nova de Turku

(Finlàndia) que mostra una selecció dels treballs escollits a la Biennal

d'Art Turku'07. La mostra compta amb els artistes: David Bestué, Eija

Keskinen, Hanna Oinonen, Hannu Karjalainen, Manuel Velasco, Marika Orenius,

Núria Marqués, Otto Karvonen, Raquel Friera i Sergi Botella, i amb la

coordinació d'Alex Reynolds.



Centre cívic Can Felipa

C. Pallars, 277

08005 - Barcelona

Tel. 932 563 840

www.bcn.cat/canfelipa

/

3. Cozinhaberta 22/11/07

Taller / presentació cozinhaberta

En connexió directa amb Sao Paolo, Brasil.

Taller de 16h -> 20h / Presentació 20h

+ info/participar : info en hangar.org

http://estudiolivre.org/cozinhaberta

http://cozinhaberta.wordpress.com/

/

4.

Everstill és una col·lectiva comissariada per Hans Ulrich Obrist

Casa-Museo Federico García Lorca (Huerta de San Vicente), Granada,

Inaguració dissabte dia 24/11/07 20h

Projecte produït per Hangar :

"La Historia del Alacrán Enamorado" de David Bestué i Marc Vives.

Un teatre d'insectes mecanitzats que els visitants de la mostra es 

trobaran sota el llit de Lorca. Drama, amors i traïcions; /cantes/ i 

versos a escala d'artròpode.

/

5.

03-07.12.2007 Taller de streaming a Laboral, Gijón

Organitzat per Hangar, dirigit per Valentina Messri i Yves Degoyon.

Inscripcions fins el 19.11.07

Aquest taller tindrà lloc a Gijón, a les instal·lacions de Laboral.

El taller tracta les tecnologies i tècniques de base per a la 

transmissió d'àudio i vídeo per Internet en temps real amb programari 

lliure.

Inscripcions : http://www.laboralcentrodearte.org/

/

6. Recomanats



9 de Novembre 2007 19h30 - Live Cinema a Niubcn

http://www.niubcn.com/activitats.htm

10 de Novembre 2007 20h - Live Cinema a CaixaForum

http://fundaciolacaixa.es

 

12-16 de Noviembre 2007

Trobada i taller de formadors del projecte Bordergames

( www.bordergames.org, www.bordergames.de)

Lloc: TEB (Ravalnet), C/ Dels Salvador Nº6 Baixos

08001 Barcelona INFO: teb en ravalnet. org Tel: 934425867

14 de Novembre 2007 fins al 09 de Desembre 2007

inauguració 14/11/07 a les 19:30h a CaixaForum.

"L'esdeveniment Can Ricart". Un documental expandit de Jacobo Sucari,

amb la participació de Josep Saldaña Cavallé en l'elaboració del site.

23 i 24 de Novembre 2007

festival internacional de música experimental de Rocafonda (Mataró)

http://delcorp.org/distorsionfest

----------- 

Hangar

Passatge del Marquès de Sta. Isabel, 40

Can Ricart

08018 Barcelona

+34 93 308 40 41 

_http://www.hangar.org_ <http://www.hangar.org/> 

----------- 

/ 

newsletter (més o menys) mensual #17 :

si no la vols rebre més, segueix el link que hi ha a sota

si no quieres recibirla más, sigue el link de abajo

if you don't want more, follow the link below

------------ próxima parte ------------

Se ha borrado un adjunto en formato HTML...

URL: http://intranet.hangar.org/pipermail/general/attachments/20071105/34ecbb06/attachment.htm

Próximo mensaje: [Hangar] Presentació Xarxa d'Espais de Producció de Catalunya : CASM :
28/11/07 : 19h
Mensajes ordenados por: [ fecha ] [ hilo ] [ asunto ] [ autor ]

Más información sobre la lista de distribución General 
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