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DILLUNS 12
CLASSES DE CANT MODERN AMB
DÁCIL LÓPEZ.
Presenta: Sala Ramona
Dácil López és cantant, compositora i
performer. Ofereix aquesta classe especial
per aprendre a fer servir la veu, i saber
modular-la amb intenció. Els interessats
han de contactar al correu
cilda77@gmail.com i portar una cançó. A la
Sala Ramona hi és darrera l'associació de
creatius "Espai de creació Amistat 14". Es
tracta d'un espai de 100 m2 amb espais per
a artistes, cuina i sala d'assaig. Sala
Ramona és l'espai principal destinat a
concerts de petit format de jazz i música
clàssica, però també és una sala
d'exposicions de mostra d'obra gràfica. Des
de aquest espai s'organitza i impulsa el
concurs internacional de gravat ON
PAPER.
Lloc: Amistat, 14
Hora: de 18 a 20h.

Lloc: Carrer d'Almogàvers, 208.
Hora: de 20:30 a 22h.

DIJOUS 14
CONCERT RAMONA'S CLARINET BAND
Presenta: Sala Ramona
Sala Ramona ofereix aquest concert de la
seva banda de clarinets. A la Sala Ramona
hi és darrera l'associació de creatius "Espai
de creació Amistat 14". Es tracta d'un espai
de 100 m2 amb espais per a artistes, cuina
i sala d'assaig. Sala Ramona és l'espai
principal destinat a concerts de petit format
de jazz i música clàssica, a on en Pau
Domènech i és darrera, però també és una
sala d'exposicions de mostra d'obra gràfica.
Des de aquest espai s'organitza i impulsa
el concurs internacional de gravat ON
PAPER, enguany la protagonista és
l'australiana Clèo Wilkinson, guanyadora
del concurs 2015.
Lloc: Amistat, 14
Hora: a les 18h.

DIMARTS 13
YEYEY EN CONCERT!
Presenta: Niu
Pop & electrònica. Presentació a Barcelona
del nou projecte del nordamericà Ben
Shepard. Niu és un espai artístic que
produeix, mostra i difon creació audiovisual
i multimèdia, art multiplataforma i música
contemporània independent. És un espai
de co-working a on col·lectius i artistes
como Audiomeals Studio, Estudi Las
Palmeras, Valeria Stucki, Joan Vives,
Diana Perdomo, Ariadna Ribas i Estel
Roma, tenen com a matèria d'estudi,
creació i exhibició la cultura "audio i visual"
derivada de la irrupció de la tecnologia
digital en el món de l'art, el disseny i la
comunicació.

ESPÈCIES I PIGMENTS
Presenta: Sala Ramona
L'artista, pintora i cuinera, Àngela Vinent,
mostra el seu curiós espai, entre l'art de les
pintures i l'art de la cuina i ens endinsa en
una experiència sensitiva entre els colors,
les olors i les textures. Taller Vinent / La
Contrasenya és un espai multidisciplinar
que treballa l'art de la pintura i l'art de la
cuina. Actúa com a Associació
Gastronòmica.
Lloc: Carrer de Joan d'Àustria, 95, àtic 3.
Hora: de les 18 a les 20h.

ACTIVITATS DELS TALLERS OBERTS DE POBLENOU
TOP 16, DEL 9 AL 18 DE SETEMBRE
PROGRAMACIÓ DE DILLUNS 12 A DIUMENGE 18
DIJOUS OBERTS + PRESENTACIÓ
DELS COL·LECTIUS RESIDENTS:
BEANOTHER LAB, HAMACA, ILARO I
BEFACO
Presenta: Hangar
BEANOTHERLAB és un col·lectiu artístic i
grup d'investigació interdisciplinària fundat
a Barcelona el 2012, i el qual va
desenvolupar el projecte La Màquina de
Ser Un Altre (TMBA). HAMACA és una
distribuïdora de videoart i arts electròniques
constituïda per iniciativa de la AAVC i
dirigida per YProductions. El nom HAMACA
respon al tipus de sistema operatiu sota el
qual pretenen funcionar: ser una xarxa
horitzontal unida per diversos punts.
BEFACO és una plataforma de filosofia
copyleft que ha estat creada per donar
suport als músics electrònics que desitgin
fabircar les seves pròpies eines. És un
col·lectiu centrat en la difusió de la cultura
"fes-ho tu mateix" aplicada a les
tecnologies musicals. ILARO és una
plataforma de desenvolupament de
tecnologies per a la fabricació digital;
impulsa processos de manufactura a través
de la digitalització. Hangar, centre de
creació, producció i investigació en arts
visuals. La missió d’Hangar és recolzar als
creadors en totes les fases del procés de
producció de les arts visuals, i contribuir a
la millor consecució de cadascun dels seus
projecte. El centre ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 19 a 21h.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
"¿ABANDONADO?"
Presenta: La Fundició del Poblenou

Presentació/xerrada il·lustrada del viatge
que Julia Clay i Geppe Monrós van fer a la
seva furgoneta durant 13 mesos a través
de 24 països europeus i 39.000 km per
llocs abandonats, realitzant el documental
“¿Abandonado?”, i el seu projecte fotogràfic
del mateix nom. La Fundició és un espai
molt especial, es tracta d'una antiga fàbrica
de finals del s. XIX que es dedicava
principalment a la foneria. Des de 2007, a
la Fundició s'han susbtituït els torns i la
producció industrial pel treball artístic. En
aquest espai es treballa l'acció, la
performance, la escultura i la creació visual.
És un espai en contacte amb el substrat
més popular del barri i amb el cercle artístic
de nova creació. L'espai és cedit
temporalment per part de la família
propietària, ells en diuen "masoveria
urbana", per conservar l'essència del
passat industrial del barri.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: a les 20h.

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE
CLÈO WILKINSON
Presenta: Sala Ramona
Exposició de gravat de l'artista australiana,
guanyadora del concurs de gravat ON
PAPER 2015, concurs iniciativa de
l'associació Amistat 14 amb seu a la Sala
Ramona. A la Sala Ramona hi és darrera
l'associació de creatius "Espai de creació
Amistat 14". Es tracta d'un espai de 100 m2
amb espais per a artistes, cuina i sala
d'assaig. Sala Ramona és l'espai principal
destinat a concerts de petit format de jazz i
música clàssica, però també és una sala
d'exposicions de mostra d'obra gràfica. Des
de aquest espai s'organitza i impulsa
aquest concurs internacional de gravat.
Lloc: Amistat, 14
Hora: de 20 a 22h.

JAM SESSION DELS USUARIS DE
BEFACO
Presenta: Hangar
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Befaco és una plataforma de filosofia
copyleft que ha estat creada per donar
suport als músics electrònics que desitgin
fabricar les seves pròpies eines. És un
col•lectiu centrat en la difusió de la cultura
“fes-ho tu mateix” aplicada a les
tecnologies musicals i mes concretament, a
la construcció de sintetitzadors analògics.
Busca recuperar les tècniques musicals
dels pioners de la música electrònica per
donar-los un nou ús des d’una visió actual.
Aquesta centrat en la recuperació i en la
reinterpretació de les maquines en les
quals s’inspiren els moderns llenguatges de
programació visual com Pure data o Max
msp. Les seves activitats principals són els
workshops, el disseny de sintetitzadors, la
construcció de artilugis sonors per encàrrec
i la restauració d’instruments vintage.
També cal destacar el fòrum web com a
recurs tècnic i per a la comunitat DIY
hispanoparlant. Durant els últims tres anys
han creat un gran nombre instruments
musicals electrònics i electromecànics, la
major part d’ells documentats per al seu
aprofitament per part de la comunitat DIY.
www.befaco.org. Hangar, centre de
creació, producció i investigació en arts
visuals. La missió d’Hangar és recolzar als
creadors en totes les fases del procés de
producció de les arts visuals, i contribuir a
la millor consecució de cadascun dels seus
projecte. El centre ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 21:15 a 23:15

DIVENDRES 16
APOLOGÍA-ANTOLOGÍA: "RECORRIDOS
POR EL VÍDEO EN EL CONTEXTO
ESPAÑOL
Presenta: Hangar
Impulsat i liderat per Hamaca i Anna
Manubens, amb la col•laboració de

Tabakalera i UPV/EHU, i gràcies a la
recerca i selecció de continguts realitzades
pels comissaris Aimar Arriola, Eugeni
Bonet, Gonzalo de Pedro, Neus Miró i Fito
Rodríguez, aquests 5 DVD i el llibre que els
acompanya permeten apropar al públic la
primera revisió antològica del videoart
espanyol. El pack és un dels pilars del
projecte, l'altre resideix en
www.apologiantologia.net, una web que
engloba moltes més obres i permet altres
recorreguts. Fins ara, no existia una
recopilació que facilités la recerca,
docència i disseminació local i internacional
d'aquestes obres i artistes.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 16 a 03h.

INSTAL·LACIONS COL·LECTIUS
RESIDENTS
Presenta: Hangar
BEANOTHERLAB és un col·lectiu artístic i
grup d'investigació interdisciplinària fundat
a Barcelona el 2012, i el qual va
desenvolupar el projecte La Màquina de
Ser Un Altre (TMBA). HAMACA és una
distribuïdora de videoart i arts electròniques
constituïda per iniciativa de la AAVC i
dirigida per YProductions. El nom HAMACA
respon al tipus de sistema operatiu sota el
qual pretenen funcionar: ser una xarxa
horitzontal unida per diversos punts.
BEFACO és una plataforma de filosofia
copyleft que ha estat creada per donar
suport als músics electrònics que desitgin
fabircar les seves pròpies eines. És un
col·lectiu centrat en la difusió de la cultura
"fes-ho tu mateix" aplicada a les
tecnologies musicals. ILARO és una
plataforma de desenvolupament de
tecnologies per a la fabricació digital;
impulsa processos de manufactura a través
de la digitalització. Hangar, centre de
creació, producció i investigació en arts
visuals. La missió d’Hangar és recolzar als
creadors en totes les fases del procés de
producció de les arts visuals, i contribuir a
la millor consecució de cadascun dels seus
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projecte. El centre ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 16 a 03h.

BAR COYOTE I VIOLETA DJ.
Presenta: Hangar
El bar d'Hangar es torna a posar en
funcionament a ritme de la música de
Violeta Dj., from la Floresta l'hi agrada
impartir classes de Twerk contemporani i
preparar plats amb el cuc del mezcal com a
protagonista, música? Ningú sap que
passarà. Hangar, centre de creació,
producció i investigació en arts visuals. El
centre ofereix un context i uns serveis que
possibiliten la recerca i el desenvolupament
de les produccions artístiques de forma
parcial o integral, i acompanya els seus
resultats mitjançant la seva inclusió en
diverses xarxes i plataformes o la detecció
de les possibilitats de l’ancoratge dels
projectes en altres sectors. La seva missió
és donar suport als creadors en totes les
fases del procés de producció de les arts
visuals, i contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes. Els seus
serveis es concentren a facilitar l’accés dels
artistes als recursos materials i tècnics
necessaris, i a aportar un context
d’experimentació i de lliure transferència de
coneixement. Els artistes residents són:
Megan Michalak, Ariadna Guiteras, Andrea
Gómez, Marco Noris, Christina Schultz,
Antonio R. Montesinos, Ciprian
Homorodean, Ali Yerdel, Rafael Perez
Evans, Alejandra Avilés, Paco Chanivet,
Patricia Fernández Antón, Patricio Rivera,
Florian Freier, Eliana Beltrán, David
Franklin.
Lloc: Emilia Coranty, 16.

Hora: de 16 a 22:30h.

QUÈ ES COU A FIREPLACE? MOSTRES,
VERMUTS I ACTIVITATS DIVERSES
Presenta: NauArt
Fireplace és una plataforma cultural sense
ànim de lucre amb l'objectiu de promoure
l'intrcanvi creatiu en el context de
Barcelona. A partir d'exposicions, xerrades,
visites guiades, tallers, espai de coworking, concerts,… Fireplace es centra en
la importància de l'art en una era postdigital
com a catalitzador d'intercanvi i reflexió
crítica. Orientant-se cap a la idea de
institució cultural com a espai de treball
compratit en lloc d'una galeria de resultats
finals i acabats. Busca aproximar-se més a
un model de funcionament de taller
col·lectiu o bar que una sala d'exposicions i
museu. Els artistes residents són: Priscila
Clementi, Julia Gorostidi, Pernan Goñi,
Marina Esmeraldo, Teresa Merinho, Quim
Packard, Ángela Palacios.
Lloc: Carrer Taulats, 42.
Hora: de 17 a 22h.

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DELS ARTISTES I AMICS
DE LA ESCOCESA
Presenta: La Escocesa
Els artistes residents participants són,
Guillermo Carrión, Ricard Casabayó, Luis
Guerra, Mina Hamada, Marla Jacarilla,
Labuenaylamala, Andrea Leria, Llapispanc,
Diego Mallo, Hyland Mather, Gianfranco
Mazza, Idoia Montón, Hugo Orlandini, Rina
Ota, Ótica, Juan Fco. Segura, Jura Shust,
Montse Valls, Tamara Zaitseva, Zosen. La
Escocesa és un centre de producció
artística visual i plàstica contemporània
gestionat per l’Associació d’Idees EMA
segons criteris d’autogestió. Espai que
promou la investigació, la creació i la
difusió de l’art, i que col·labora en sinergia
amb institucions, espais d’art i entitats
socials i culturals del Districte de Sant
Martí. Fàbrica de Creació de l’Ajuntament
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de Barcelona. Actualment, La Escocesa
disposa de 21 tallers en funcionament de
25 a 35 m2 de mida. En les seves
instal·lacions treballen al voltant de 30
artistes.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 19 a 21h.

INAUGURACIÓ: EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA I CONCERT EN ACÚSTIC
Presenta: Taller de Luz
Taller de Luz és un espai d'art en el qual es
duen a terme tallers de fotografia i d'arts
plàstiques diverses. Es considera,
tanmateix, un racó on amants de l'art i les
manualitats s'uneixen per compartir els
seus treballs i idees. Les tres artistes
residents, Elena Camacho, Lieya Ortega i
Anne McColgan, mostren els seus treballs
més recents i ofereixen un concert en
acústic.
Lloc: Carrer de Bac de Roda, 75.
Hora: de 19 a 21h.

INAUGURACIÓ: EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DELS ARTISTES
RESIDENTS
Presenta: La Fundició del Poblenou
La Fundició és un espai molt especial, es
tracta d'una antiga fàbrica de finals del s.
XIX que es dedicava principalment a la
foneria. Des de 2007, a la Fundició s'han
susbtituït els torns i la producció industrial
pel treball artístic. En aquest espai es
treballa l'acció, la performance, la escultura
i la creació visual. És un espai en contacte
amb el substrat més popular del barri i amb
el cercle artístic de nova creació. L'espai és
cedit temporalment per part de la família
propietària, ells en diuen "masoveria
urbana", per conservar l'essència del
passat industrial del barri. Els artistes
residents d'aquest curiós espai mostren els
seus darrers treballs en aquesta exposició
col·lectiva. Els artistes són: Julia Clay,
Albert Capella, Rob McDonald, Mario Valle,

Coral Senderos i Eva Sans. Cadascun amb
el seu estil i la seva manera de fer ens
ofereixen l'univers que conforma La
Fundició del Poblenou com a espai artístic.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: de 20 a 23h.

MAKEA 10 ANYS
Presenta: La Fundició del Poblenou
Makea Tu Vida és una associació cultural
sense ànim de lucre de caràcter social i
educatiu, per al foment del disseny obert i
la reutilització creativa. Treballen per a la
concienciació mediambiental, la
problemàtica dels residus i la concepció de
l'hàbitat a la nostra societat, des de una
visió constructiva i col·laborativa. En
aquesta exposició, fan una recopilació
gràfica sobre els treballs de comunicació i
missatgeria DiY, així com mostra de
receptes constructives de prototips per a
diferents iniciatives dirigides a fomentar un
pensament crític front la cultura d'ús i
llençar. (Accions amb el veïnat durant els
dies 9 i 10 de setembre.)
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: de 20 a 23h.

MÚSICA LIFE i DJs. BEFACO (de 22:15 a
23:30), AGNÈS PE (de 23:30 a 00:30) I
PARADISO CREW (de 24:30 a 03:00).
Presenta: Hangar
BEFACO és una plataforma de filosofia
copyleft que ha estat creada per donar
suport als músics electrònics que desitgin
fabircar les seves pròpies eines. És un
col·lectiu centrat en la difusió de la cultura
"fes-ho tu mateix" aplicada a les
tecnologies musicals. Busca recuperar les
tècniques musicals dels pioners de la
música electrònica per donar-los un nou ús
des d’una visió actual. AGNÈS PE treballa
el so més enllà dels límits que proporciona
qualsevol gènere musical, sempre sota una
actitud de diversió i esclatant -tot o genssota els paràmetres de l'el-fi i la
plunderfonía, buscant noves formes de
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relació amb els elements que recompon.
Musicòloga i investigadora autodidacta i
pluridisciplinària, s'interessa en el nocomuna, sigui el que sigui la seva etiqueta.
Aquesta constant recerca musical li ha
portat a celebrar nombroses sessions
d'audició en ciutats com València, Bilbao,
Madrid o Mèxic DF. Actualment és
programadora en Ràdio On i dj resident del
Zarata Fest. PARADISO CREW Si hi ha
una escena electrònica a Barcelona, el seu
epicentre és la botiga de vinils Discos
Paradiso. Des del seu naixement el 2010 al
barri del Raval, Discos Paradiso s'ha
convertit en un centre d'agitació de la
cultura electrònica a Barcelona, i la seva
formació de djs és una conseqüència lògica
d'això. Formada per un conjunt de djs
variable, entre els qual es troben els
fundadors de la botiga, amics i esperits
afins, Discos Paradiso Crew és una
formació de vocació oberta amb un sol
objectiu; propagar la passió per la música.
Hangar, centre de creació, ofereix un
context i uns serveis que possibiliten la
recerca i el desenvolupament de les
produccions artístiques de forma parcial o
integral.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 22:15 a 3h.

DISSABTE 17
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DELS
P9ARTIUS
Presenta: La Fundició del Poblenou
Els P9Artius són els activistes culturals de
P9Artiu, un col·lectiu que treballa per
refernciar l'activitat artística al Poblenou, i
que està conformat pels artistes: Julia Clay,
Eva Sans, Sulé Duc i Matteo Lencioni.
Presenten una mostra dels seus treballs
individuals que acaben trobant-se al
col·lectiu.
LLoc: A can Ricart, local de l'Eix Pere IV.
Hora: de 11 a 14h.

ELS TALLERS D'ARTISTES OBREN LES
SEVES PORTES
Presenta: Zona. Factoria d’Art
Els artistes, Ángel Tello i Mireia Cordomí,
obren les portes dels seus espais de
creació i parlen de les seves obres per a
qualsevol curiós o curiosa que es vulgui
apropar. ZONA. Factoria d’art és un
col·lectiu de sis artistes / creadors que
disposen d'espais individuals de creació. A
banda dels artistes mencionats resideixen
Chami López, Ester Wineken, Julio A.
Domínguez y Roberto Núñez. L'horari
d'obertura és de 11 a 13h., i de 17 a 22h.
Lloc: Carrer d'Àlaba, 58.
Hora: de 11 a 18h.

LABERINT D'ART CREATIU
Presenta: NauArt
Aquesta experiència performativa corre a
càrrec de l'artista resident Daniel
Yacubovich. NauART és un espai de
producció artística centrat en les arts
visuals y plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació y la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos y
experiències.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: de 11 a 13h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE ZONA.
Presenta: Zona. Factoria d’Art
Exposició dels residents Ángel Tello, Mireia
Cordomí, Chami López, Ester Wineken,
Julio A. Domínguez, Roberto Núñez, i
convidats. ZONA. Factoria d’art és un
col·lectiu de sis artistes / creadors amb
espais de creació individuals.
LLoc: Carrer d'Àlaba, 58.
Hora: Hord'11 a 13h., i de 16 a 20h.
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EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE TALLER
DE LUZ
Presenta: Taller de Luz
Taller de Luz és un espai d'art en el qual es
duen a terme tallers de fotografia i d'arts
plàstiques diverses. Es considera,
tanmateix, un racó on amants de l'art i les
manualitats s'uneixen per compartir els
seus treballs i idees. Taller de luz presenta
la seva exposició col·lectiva, de les tres
artistes residents, Elena Camacho, Anne
McColgan, Lieya Ortega.
Lloc: Carrer de Bac de Roda, 75.
Hora: d'11 a 14h., i de 17 a 20h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE LA
ESCOCESA D'ARTISTES I AMICS DE LA
ESCOCESA
Presenta: La Escocesa
Aquesta exposició, coordinada i curada per
l'artista Tamara Zaitseva, és un intent per
copsar la realitat de la vida a La Escocesa,
la seva quotidianitat. Els artistes residents
participants són, Guillermo Carrión, Ricard
Casabayó, Luis Guerra, Mina Hamada,
Marla Jacarilla, Labuenaylamala, Andrea
Leria, Llapispanc, Diego Mallo, Hyland
Mather, Gianfranco Mazza, Idoia Montón,
Hugo Orlandini, Rina Ota, Ótica, Juan Fco.
Segura, Jura Shust, Montse Valls, Tamara
Zaitseva, Zosen. La Escocesa és un centre
de producció artística visual i plàstica
contemporània gestionat per l’Associació
d’Idees EMA segons criteris d’autogestió.
Espai que promou la investigació, la
creació i la difusió de l’art, i que col·labora
en sinergia amb institucions, espais d’art i
entitats socials i culturals del Districte de
Sant Martí. Fàbrica de Creació de
l’Ajuntament de Barcelona. Actualment, La
Escocesa disposa de 21 tallers en
funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: d’11 a 21h.

PINTURA MURAL PARTICIPATIVA
Presenta: La Escocesa
A càrrec del col·lectiu adolescent, Habitació
1418, projecte impulsat des del MACBA i el
CCCB per a joves d'entre 14 i 18 anys.
Faran un mural en què es podrà participar
activament a ritme de música. Es tracta
d'una activitat especialment enfocada als
joves.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: d’11 a 14h., i de 16 a 21h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DELS
RESIDENTS
Presenta: La Fundició del Poblenou
La Fundició és un petit reducte d'artistes,
plàstics i visuals, lliures i autogestionats, on
prima l'interès de l'acció, la performance,
l'escultura i la creació visual. Els artistes
residents mostren els seus darrers treballs
en aquesta exposició col·lectiva. Els
artistes són: Julia Clay, Albert Capella, Rob
McDonald.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: d’11h a 14h i de 17h a 22h.

MAKEA 10 ANYS
Presenta: La Fundició del Poblenou
Makea Tu Vida és una associació cultural
sense ànim de lucre de caràcter social i
educatiu, per al foment del disseny obert i
la reutilització creativa. Treballen per a la
concienciació mediambiental, la
problemàtica dels residus i la concepció de
l'hàbitat a la nostra societat, des de una
visió constructiva i col·laborativa. En
aquesta exposició, fan una recopilació
gràfica sobre els treballs de comunicació i
missatgeria DiY, així com mostra de
receptes constructives de prototips per a
diferents iniciatives dirigides a fomentar un
pensament crític front la cultura d'ús i
llençar. (Accions amb el veïnat durant els
dies 9 i 10 de setembre.).
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Horaris: de 11h a 14h i de 17h a 22h.
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TALLER DE FOTOGRAFIA
Presenta: Taller de Luz
Taller que s'endinsa en l'investigació i la
pràctica de les transferències fotogràfiques
sobre fusta i fimo, a càrrec de l'artista Lieya
Ortega. El cost del taller és de 5€
(materials). Places limitades. Inscripció
prèvia al correu:
espaidart.tallerdeluz@gmail.com. Taller de
Luz és un espai d'art en el qual es duen a
terme tallers de fotografia i d'arts plàstiques
diverses. Es considera, tanmateix, un racó
on amants de l'art i les manualitats
s'uneixen per compartir els seus treballs i
idees.
Lloc: Carrer de Bac de Roda, 75.
Hora: de 11:30 a 13:30

DOCUMENTAL 3.0
Presenta: Hangar
Mostra dels treballs finals dels alumnes de
Documental 3.0. Fotografia expandida i
documental interactiu de l'escola CFD
Barcelona. Lloc: sala Plató. Hangar, centre
de creació, producció i investigació en arts
visuals. El centre ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors. La seva missió és donar
suport als creadors en totes les fases del
procés de producció de les arts visuals, i
contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes. Els seus
serveis es concentren a facilitar l’accés dels
artistes als recursos materials i tècnics
necessaris, i a aportar un context
d’experimentació i de lliure transferència de
coneixement.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 12 a 14h.

VISITA GUIADA A HANGAR
Presenta: Hangar
Hangar, centre de creació, producció i
investigació en arts visuals. El centre
ofereix un context i uns serveis que
possibiliten la recerca i el desenvolupament
de les produccions artístiques de forma
parcial o integral, i acompanya els seus
resultats mitjançant la seva inclusió en
diverses xarxes i plataformes o la detecció
de les possibilitats de l’ancoratge dels
projectes en altres sectors. La seva missió
és donar suport als creadors en totes les
fases del procés de producció de les arts
visuals, i contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes. Els seus
serveis es concentren a facilitar l’accés dels
artistes als recursos materials i tècnics
necessaris, i a aportar un context
d’experimentació i de lliure transferència de
coneixement. Visites guiades als tallers de
la mà dels artistes residents, que han
preparat mostres especials per qui vingui a
veure'ls. Els artistes són: Megan Michalak,
Ariadna Guiteras, Andrea Gómez, Marco
Noris, Christina Schultz, Antonio R.
Montesinos, Ciprian Homorodean, Ali
Yerdel, Rafael Pérez Evans, Alejandra
Avilés, Paco Chanivet, Patricia Fernández
Antón, Patricio Rivera, Florian Freier,
Eliana Beltrán, David Franklin + artistes
internacionals.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 12 a 14:30h., i de 17 a 19:30.

APOLOGÍA-ANTOLOGÍ A:
"RECORRIDOS POR EL VÍDEO EN EL
CONTEXTO ESPAÑOL
Presenta: Hangar
Impulsat i liderat per Hamaca i Anna
Manubens, amb la col•laboració de
Tabakalera i UPV/EHU, i gràcies a la
recerca i selecció de continguts realitzades
pels comissaris Aimar Arriola, Eugeni
Bonet, Gonzalo de Pedro, Neus Miró i Fito
Rodríguez, aquests 5 DVD i el llibre que els
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acompanya permeten apropar al públic la
primera revisió antològica del videoart
espanyol. El pack és un dels pilars del
projecte, l'altre resideix en
www.apologiantologia.net, una web que
engloba moltes més obres i permet altres
recorreguts. Fins ara, no existia una
recopilació que facilités la recerca,
docència i disseminació local i internacional
d'aquestes obres i artistes. Hangar, centre
de creació, producció i investigació en arts
visuals. El centre ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors. La seva missió és donar
suport als creadors en totes les fases del
procés de producció de les arts visuals, i
contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes. Els seus
serveis es concentren a facilitar l’accés dels
artistes als recursos materials i tècnics
necessaris, i a aportar un context
d’experimentació i de lliure transferència de
coneixement.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 12 a 23:30

INSTAL·LACIONS COL·LECTIUS
RESIDENTS
Presenta: Hangar
BEANOTHERLAB és un col·lectiu artístic i
grup d'investigació interdisciplinària fundat
a Barcelona el 2012, i el qual va
desenvolupar el projecte La Màquina de
Ser Un Altre (TMBA). HAMACA és una
distribuïdora de videoart i arts electròniques
constituïda per iniciativa de la AAVC i
dirigida per YProductions. El nom HAMACA
respon al tipus de sistema operatiu sota el
qual pretenen funcionar: ser una xarxa
horitzontal unida per diversos punts.
BEFACO és una plataforma de filosofia
copyleft que ha estat creada per donar

suport als músics electrònics que desitgin
fabircar les seves pròpies eines. És un
col·lectiu centrat en la difusió de la cultura
"fes-ho tu mateix" aplicada a les
tecnologies musicals. ILARO és una
plataforma de desenvolupament de
tecnologies per a la fabricació digital;
impulsa processos de manufactura a través
de la digitalització. Hangar, centre de
creació, producció i investigació en arts
visuals. El centre ofereix un context i uns
serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors. La seva missió és donar
suport als creadors en totes les fases del
procés de producció de les arts visuals, i
contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 12 a 23:30

ESPÈCIES I PIGMENTS
Presenta: Espai Vinent/La Contrasenya
L'artista, pintora i cuinera, Àngela Vinent,
mostra el seu curiós espai, entre l'art de les
pintures i l'art de la cuina i ens endinsa en
una experiència sensitiva entre els colors,
les olors i les textures. Taller Vinent / La
Contrasenya és un espai multidisciplinar
que treballa l'art de la pintura i l'art de la
cuina. Actúa com a Associació
Gastronòmica.
Lloc: Carrer de Joan d'Àustria, 95, àtic 3.
Hora: de 12 a 13:30

INTRODUCCIÓ AL GRAVAT
Presenta: Taller Pallars
Taller d'introducció al gravat per a totes les
edats. A càrrec del artistes Paula Gertel i
Cameron Fraser. Taller Pallars és un espai
de creació i colaboració que neix de la
trobada d'una ceramista Argentina, Paula
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Gertel i d'un gravador Australià, Cameron
Fraser. El taller va a càrrec dels mateixos
artistes.
Lloc: Carrer de Pallars, 84-88, 1r 2a A.
Hora: de 12:30 a 13:30

VISITA GUIADA A LA ESCOCESA
Presenta: La Escocesa
A càrrec de Juan Francisco Segura, un dels
artistes fundadors, es passejarà per las
instal·lacions i s'explicarà el projecte de La
Escocesa, els seus inicis, ara i la
prospectiva del projecte. La Escocesa és
un centre de producció artística visual i
plàstica contemporània gestionat per
l’Associació d’Idees EMA segons criteris
d’autogestió. Espai que promou la
investigació, la creació i la difusió de l’art, i
que col·labora en sinergia amb institucions,
espais d’art i entitats socials i culturals del
Districte de Sant Martí. Fàbrica de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment,
La Escocesa disposa de 21 tallers en
funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes. Els artistes residents
actualment són, Guillermo Carrión, Ricard
Casabayó, Luis Guerra, Mina Hamada,
Marla Jacarilla, Labuenaylamala, Andrea
Leria, Llapispanc, Diego Mallo, Hyland
Mather, Gianfranco Mazza, Idoia Montón,
Hugo Orlandini, Rina Ota, Ótica, Juan Fco.
Segura, Jura Shust, Montse Valls, Tamara
Zaitseva i Zosen.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 12:30 a 13:30.

FIDEUÀ POPULAR
Presesenta: La Fundició del Poblenou
El col·lectiu cultural La Raspa del
Poblenou, amb seu a La Fundició del
Poblenou, organitza una fideuà per a totes
aquelles i tots aquells que es vulguin
apropar (participació limitada). La Fundició
és un espai molt especial, es tracta d'una
antiga fàbrica de finals del s. XIX que es
dedicava principalment a la foneria. Des de

2007, a la Fundició s'han susbtituït els torns
i la producció industrial pel treball artístic.
En aquest espai es treballa l'acció, la
performance, la escultura i la creació visual.
És un espai en contacte amb el substrat
més popular del barri i amb el cercle artístic
de nova creació. L'espai és cedit
temporalment per part de la família
propietària, ells en diuen "masoveria
urbana", per conservar l'essència del
passat industrial del barri. Les inscripcions
es fan el mateix dia d'11 a 14h.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: de 14:30 a 16h.

EXPOSICIÓ DE CLEO WILKINSON
Presenta: Sala Ramona
Exposició de gravat de l'artista australiana,
guanyadora del concurs de gravat ON
PAPER 2015, concurs iniciativa de
l'associació Amistat 14 amb seu a la Sala
Ramona. A la Sala Ramona hi és darrera
l'associació de creatius "Espai de creació
Amistat 14". Es tracta d'un espai de 100 m2
amb espais per a artistes, cuina i sala
d'assaig. Sala Ramona és l'espai principal
destinat a concerts de petit format de jazz i
música clàssica, però també és una sala
d'exposicions de mostra d'obra gràfica. Des
de aquest espai s'organitza i impulsa
aquest concurs internacional de gravat.
Lloc: Amistat, 14
Hora: de 16 a 19h.

QUI ÉS ANTONI YRANZO
Presenta: Antoni Yranzo
Antoni Yranzo obre les portes del seu espai
de treball i explica la seva obra. En el seu
taller s'havia desenvolupat durant molts
anys l'activitat familiar d'ebenisteria, ara es
realitzen activitats relacionades amb la
creació, el disseny i és, tanmateix, un punt
de trobada per a diferents tipus
d'esdeveniments.
Lloc: Passatge de Casamitjana, 15.
Hora: de 16 a 20h.
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EXPOSICIÓ DE QUADRAT9
Presenta: Quadrat 9
Alain Charlon presenta una exposició al
seu taller d'edició, litografia, xilografia i
gravat. Quadrat 9 és una plataforma de
creació i edició d'obra gràfica creada al
1989 i oberta a artistes, dissenyadors,
editors i estudiants per desenvolupar els
seus projectes.
Lloc: Passatge de Masoliver, 4.
Hora: de 16 a 21h.

HABITAR POBLENOU. UNA TENTATIVA
D'EXPORACIÓ DELS TALLERS OBERTS
Presenta: Stay Hungry Stay Foolish
Aquest taller proposa l'exploració del barri i
els seus espacis artístics des de un enfoc
distint; promou modus de veure i
interactuar amb l'entorn a partir d'unas
premises que combinen el caminar com a
pràctica creativa i reflexiva i l'acció d'habitar
versos l'acció d'ocupar, com a formes
d'ésser presents. Perdre's serà una forma
d'activar els nostres sentits i d'estar més
desperts. Stay Hungry Stay Foolish
preparen per a aquesta activitat una guia i
un kit d'exploració a cadascun (amb
llibretes, llapisos de colors, etc). La segona
part serà a l'espai Stay Hungry; al final del
recorregut, els participants arribaran amb
molt material escrit, il·lustrat, pensaments,
fotos, anècdotes, etc. Amb tot això,
cadascun crearà una llibreta de postals. De
cada llibreta enviarem una postal a una
altra entitat artística del món per a generar
sinergies entre l'interior de Poblenou i
l'exterior. Tècniques a treballar: Land Art +
Collage. Inscripcions prèvies al correu
electrònic:
guada@stayhungrystayfoolish.es. Stay
Hungry Stay Foolish és un espai
d'entrenament creatiu, un punt de trobada
ideal per a ser l'amo de la teva creativitat i
aprendre nous processos de treball
modelant la imaginació. Guada González i
Lucas L. Daglio estan darrera d'aquest
creatiu i especial projecte.

Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes,
757, 1r 3a.
Hora: de 16:30 a 20:30

MÚSICA LIFE i DJs
Presenta: La Escocesa
Música en viu amb els grups: Coàgul,
Chupaconcha, Shoeg, i els Djs: Arnau
Sabaté i Mark Cunningham. La Escocesa
és un centre de producció artística visual i
plàstica contemporània gestionat per
l’Associació d’Idees EMA segons criteris
d’autogestió. Espai que promou la
investigació, la creació i la difusió de l’art, i
que col·labora en sinergia amb institucions,
espais d’art i entitats socials i culturals del
Districte de Sant Martí. Fàbrica de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment,
La Escocesa disposa de 21 tallers en
funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes. Els artistes residents
actualment són, Guillermo Carrión, Ricard
Casabayó, Luis Guerra, Mina Hamada,
Marla Jacarilla, Labuenaylamala, Andrea
Leria, Llapispanc, Diego Mallo, Hyland
Mather, Gianfranco Mazza, Idoia Montón,
Hugo Orlandini, Rina Ota, Ótica, Juan Fco.
Segura, Jura Shust, Montse Valls, Tamara
Zaitseva i Zosen.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 16:30 a 22h.

EXPOSICIÓ: "MÀGIA: TERRA I FOC.
LLUM"
Presenta: La Escocesa
L'artista resident Montse Valls, presenta la
seva exposició/instal·lació al seu taller.
L'artista treballa el dibuix, el gravat, la
fotografia i el collage amb materials trobats
a la natura o simplement trobats en
caminar. El seu treball es centra en dos
grans eixos de coneixement i recerca: la
construcció i la consciència de la pròpia
identitat, i la relació de l'ésser humà amb la
natura i aquesta ncessitat que hi apareix de
vegades de recuperar la consciència
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holística i espiritual de la vida. La Escocesa
és un centre de producció artística visual i
plàstica contemporània gestionat per
l’Associació d’Idees EMA segons criteris
d’autogestió. Espai que promou la
investigació, la creació i la difusió de l’art, i
que col·labora en sinergia amb institucions,
espais d’art i entitats socials i culturals del
Districte de Sant Martí. Fàbrica de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment,
La Escocesa disposa de 21 tallers en
funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 16:30 a 21h.

ACCIÓ DE ROBBIE MACDONALD
Presenta: La Fundició del Poblenou
Escultura rítmica en vivo y en directo. La
Fundició és un petit reducte d'artistes,
plàstics i visuals, lliures i autogestionats, on
prima l'interès de l'acció, la performance,
l'escultura i la creació visual. La Fundició és
un espai molt especial, es tracta d'una
antiga fàbrica de finals del s. XIX que es
dedicava principalment a la foneria. Des de
2007, a la Fundició s'han susbtituït els torns
i la producció industrial pel treball artístic.
En aquest espai es treballa l'acció, la
performance, la escultura i la creació visual.
És un espai en contacte amb el substrat
més popular del barri i amb el cercle artístic
de nova creació. L'espai és cedit
temporalment per part de la família
propietària, ells en diuen "masoveria
urbana", per conservar l'essència del
passat industrial del barri.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: de 17 a 19h.

QUÈ ES COU A FIREPLACE? MOSTRES,
VERMUTS I ACTIVITATS DIVERSES
Presenta: Fireplace
Fireplace és una plataforma cultural sense
ànim de lucre amb l'objectiu de promoure
l'intrcanvi creatiu en el context de

Barcelona. A partir d'exposicions, xerrades,
visites guiades, tallers, espai de coworking, concerts,… Fireplace es centra en
la importància de l'art en una era
posstdigital com a catalitzador d'intercanvi i
reflexió crítica. Orientant-se cap a la idea
de institució cultural com a espai de treball
compratit en lloc d'una galeria de resultats
finals i acabats. Busca aproximar-se més a
un model de funcionament de taller
col·lectiu o bar que una sala d'exposicions i
museu. Els artistes residents són: Priscila
Clementi, Julia Gorostidi, Pernan Goñi,
Marina Esmeraldo, Teresa Merinho, Quim
Packard, Ángela Palacios.
Lloc: Carrer Taulats, 42.
Hora: de 17 a 20h.

DORKBOT: MOSTRA D'ART
ELECTRÒNIC
Presenta: Hangar
Dorkbot és una trobada d’artistes,
enginyers i en general, persones
interessades en el “art electrònic” en el
sentit més ampli del terme: gent que fa
coses rares amb electricitat. Dorkbot
s’agrupa entorn a col•lectius de tot el món
que treballen en el desenvolupament
d’experiències a través de l’electrònica i les
noves tecnologies. L’esdeveniment original
va tenir lloc a Nova York l’any 2000 i més
tard es van crear Dorkbots a altres ciutats
com Londres, Sant Francisco, Linz,
Melbourne, Seattle, Rotterdam, Lisboa,
Chicago, Los Angeles, Xangai, Medellín
etc… La comunitat Dorkbot a Barcelona
neix l’any 2004, al principi tenia una
voluntat nòmada i se celebraven
esdeveniments en diferents locals de la
ciutat com Riereta, Stradl o Metrónom, però
des de l’any 2007 té la seva seu en
Hangar, centre de creació, producció i
investigació en arts visuals. El centre
ofereix un context i uns serveis que
possibiliten la recerca i el desenvolupament
de les produccions artístiques de forma
parcial o integral, i acompanya els seus
resultats mitjançant la seva inclusió en
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diverses xarxes i plataformes o la detecció
de les possibilitats de l’ancoratge dels
projectes en altres sectors. La seva missió
és donar suport als creadors en totes les
fases del procés de producció de les arts
visuals, i contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 17 a 21h.

BAR COYOTE I HANGAR TEAM
Presenta: Hangar
Hangar torna a obrir les portes del seu bar
amb tot el seu equip al complet. Hangar,
centre de creació, producció i investigació
en arts visuals. El centre ofereix un context
i uns serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors. La seva missió és donar
suport als creadors en totes les fases del
procés de producció de les arts visuals, i
contribuir a la millor consecució de
cadascun dels seus projectes. Els seus
serveis es concentren a facilitar l’accés dels
artistes als recursos materials i tècnics
necessaris, i a aportar un context
d’experimentació i de lliure transferència de
coneixement. Visites guiades als tallers de
la mà dels artistes residents, que han
preparat mostres especials per qui vingui a
veure'ls. Els artistes són: Megan Michalak,
Ariadna Guiteras, Andrea Gómez, Marco
Noris, Christina Schultz, Antonio R.
Montesinos, Ciprian Homorodean, Ali
Yerdel, Rafael Pérez Evans, Alejandra
Avilés, Paco Chanivet, Patricia Fernández
Antón, Patricio Rivera, Florian Freier,
Eliana Beltrán, David Franklin + artistes
internacionals.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 17 a 23:15h.

QUÈ HI HA DE NOU DES DE 1796?
Presenta: Quadrat9
L'artista Alain Charlon parla de l'obra
gràfica i de la seva evolució, des de 1796
fins ara. Xerrada il·lustrativa sobre el
passat el present i el futur de la litografia,
xilografia i gravat. QUADRAT 9 creat el
1989, és una plataforma de creació i
d’edició d’obra gràfica oberta a artistes,
dissenyadors, editors i estudiants per a
desenvolupar els seus projectes. Coordina
el projecte, Alain Charlon.
Lloc: Passatge de Masoliver, 4.
Hora: a les 18h. (1h. de durada).

TALLER DE PINTURA ZEN
Presenta: Taller de Luz
L'art de la pintura a tinta (zen) és un dels
camins del zen japonés, com són la
cerimònia del té, l'art de la caligrafia, la
lluita d'espases o el tir amb arc. Elena
Camacho, reconeguda artista catalana,
ofereix classes gratuïtes per a adults i nens
que vulguin iniciar-se o perfeccionar les
seves habilitats artístiques. Taller de Luz és
un espai d'art en el qual es duen a terme
tallers de fotografia i d'arts plàstiques
diverses. Es considera, tanmateix, un racó
on amants de l'art i les manualitats
s'uneixen per compartir els seus treballs i
idees.
Lloc: Carrer de Bac de Roda, 75.
Hora: de 18 a 19:30

SOLO PERFORMANCES
Presenta: NauArt
NauART es un espacio de producción
artística centrado en las artes visuales y
plásticas contemporáneas. Su misión es
potenciar la creación, la investigación y la
difusión artística mediante el apoyo a
creadores profesionales, emergentes y
amateurs, fomentando la formación y el
intercambio de recursos y experiencias.
Aquesta performance va a càrrec de
l'Atelier Escènic Stoyanova. Preu: 5€.
Lloc: Espronceda, 154.
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Hora: de les 18 a les 20h.

DEMOSTRACIÓ TÈCNICA DE GRAVAT
SOBRE CERÀMICA
Presenta: Taller Pallars
Taller d'introducció al gravat per a totes les
edats. A càrrec del artistes Paula Gertel i
Cameron Fraser. Taller Pallars és un espai
de creació i colaboració que neix de la
trobada d'una ceramista Argentina, Paula
Gertel i d'un gravador Australià, Cameron
Fraser. El taller va a càrrec dels mateixos
artistes.
Lloc: Carrer de Pallars, 84-88, 1r 2a A.
Hora: de 18 a 19:30h.

COLDBEAT SHOWCASE
Presenta: Niu
Seleccions musicals en format Dj,
electrònica i noves músiques de
vanguarda. Niu és un espai artístic.
Produeix, mostra i difòn creació audiovisual
i multimèdia, art multiplataforma i música
contemporània independent. La materia
d’estudi, creació i exhibició és la cultura
“audio i visual” derivada de la irrupció de la
tecnologia digital en el món de l’art, el
disseny i la comunicació.
Lloc: Carrer d'Almogàvers, 208.
Hora: de 19 a 22h.

MANIFEST DE P9ARTIU
Presenta: La Fundició de Poblenou
Presentació del manifest del col·lectiu
P9Artiu, un col·lectiu que treballa per
referenciar 'activitat artística al Poblenou, i
que està conformat pels artistes: Julia Clay,
Eva Sans, Sulé Duc i Matteo Lencioni.
Lloc: A can Ricart, local de l'Eix Pere IV.
Hora: de 19:30 a 20h.

PERFORMANCE
Presenta: La Fundició del Poblenou
Performance d'Evitzkaya-Pj & Co. Eva
Sans (Evitzkaya-Pj) dissenya i dinamitza

projectes artístics, performances,
esdeveniment i exposicions . Ha treballat
en llocs com el CCCB, Can Felipa, La
Fundició del Poblenou, hangar, NIU,
Conservatorio Enrique Granados, etc.
Lloc: Plaça entre Can Ricart i Hangar
Hora: a les 20:30 (30 min. de durada)

ERROR: POBLENOU. REINICIE, POR
FAVOR.
Presenta: La Fundició del Poblenou
Acció sonora i visual a càrrec de l'artista
Albert Capella, escultor i performer. La
Fundició és un petit reducte d'artistes,
plàstics i visuals, lliures i autogestionats, on
prima l'interès de l'acció, la performance,
l'escultura i la creació visual.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: a les 20:30 (1h de durada).

FESTA DEL 5é ANIVERSARI DE
NAUART
Presenta: NauArt
Sessió de Jazz amb el segell Underpool.
Servei de bar. NauART és un espai de
producció artística centrat en les arts
visuals y plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació y la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos y
experiències. Els artistes residents són:
Àlex Arcones, Christophe Siredey, Claudio
Hoffmann, Montserrat García, Cisco
Tamayo, Joan Parramon, Santiao Yubero,
Juan Carlos Beneyto, Daniel Yacubovich,
Olatz Inchausti, Nick Bedford, Claudia
Herrero, Jaume Millet, Toni Nieto, Roman
Bonet, Guillermo Moreno.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: de 21 a 23h.
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DIUMENGE 18
POBLENOU STREET ART
Presenta: NauArt
Ruta guiada de graffitis per Poblenou. Preu:
15€/persona. Més informació i inscripcions
a info@nauart.com. NauART és un espai
de producció artística centrat en les arts
visuals y plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació y la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos y
experiències.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: a les 11h. (1h de durada).

ELS TALLERS D'ARTISTES OBREN LES
SEVES PORTES
Presenta: Zona. Factoria d’art.
Els artistes, Ángel Tello i Mireia Cordomí,
obren les portes dels seus espais de
creació i parlen de les seves obres per a
qualsevol curiós o curiosa que es vulgui
apropar. ZONA. Factoria d’art és un
col·lectiu de sis artistes / creadors que
disposen d'espais individuals de creació. A
banda dels artistes mencionats resideixen
Chami López, Ester Wineken, Julio A.
Domínguez y Roberto Núñez. L'horari
d'obertura és de 11 a 13h., i de 17 a 20h.
Lloc: Carrer d'Àlaba, 58.
Hora: d’11 a 18h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE TALLER
DE LUZ
Presenta: Taller de Luz
Taller de Luz és un espai d'art en el qual es
duen a terme tallers de fotografia i d'arts
plàstiques diverses. Es considera,
tanmateix, un racó on amants de l'art i les

manualitats s'uneixen per compartir els
seus treballs i idees. Taller de luz presenta
la seva exposició col·lectiva, de les tres
artistes residents, Elena Camacho, Anne
McColgan, Lieya Ortega.
Lloc: Carrer de Bac de Roda, 75.
Hora: d'11 a 14h., i de 17 a 20h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE ZONA.
Presenta: Zona. Factoria d’Art.
ZONA. Factoria d’art és un col·lectiu de sis
artistes / creadors que disposen d'espais
individuals de creació. Exposició dels
residents Ángel Tello, Mireia Cordomí,
Chami López, Ester Wineken, Julio A.
Domínguez, Roberto Núñez, i convidats.
Lloc: Carrer d'Àlaba, 58.
Horari: d'11 a 13h., i de 16 a 20h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DELS
RESIDENTS
Presenta: La Fundició del Poblenou
La Fundició és un petit reducte d'artistes,
plàstics i visuals, lliures i autogestionats, on
prima l'interès de l'acció, la performance,
l'escultura i la creació visual. Els artistes
residents mostren els seus darrers treballs
en aquesta exposició col·lectiva. Els
artistes són: Julia Clay, Albert Capella, Rob
McDonald.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: D'11h a 14h i de 17h a 22h.

MAKEA 10 ANYS
Presenta: La Fundició del Poblenou
Makea Tu Vida és una associació cultural
sense ànim de lucre de caràcter social i
educatiu, per al foment del disseny obert i
la reutilització creativa. Treballen per a la
concienciació mediambiental, la
problemàtica dels residus i la concepció de
l'hàbitat a la nostra societat, des de una
visió constructiva i col·laborativa. En
aquesta exposició, fan una recopilació
gràfica sobre els treballs de comunicació i
missatgeria DiY, així com mostra de
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receptes constructives de prototips per a
diferents iniciatives dirigides a fomentar un
pensament crític front la cultura d'ús i
llençar. (Accions amb el veïnat durant els
dies 9 i 10 de setembre.).
Lloc: Carrer de Pallars, 178.
Hora: D'11h a 14h i de 17h a 22h.

LABERINT D'ART CREATIU
Presenta: NauArt
Aquesta experiència performativa corre a
càrrec de l'artista resident Daniel
Yacubovich. NauART és un espai de
producció artística centrat en les arts
visuals y plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació y la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos y
experiències.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: d’11 a 13h.

TALLERS CREATIUS INFANTILS
Presenta: Taller de Luz
Tallers artístic-creatius per a nens i nenes.
A càrrec de les tres artistes residents,
Elena Camacho, Lieya Ortega i Anne
Mc.Colgan: "carboncillo", mandales i fer
collarets. Taller de Luz és un espai d'art en
el qual es duen a terme tallers de fotografia
i d'arts plàstiques diverses. Es considera,
tanmateix, un racó on amants de l'art i les
manualitats s'uneixen per compartir els
seus treballs i idees.
Lloc: Carrer de Bac de Roda, 75.
Hora: d’11:30 a 13h.

VISITA GUIADA A HANGAR
Presenta: Hangar
Vistes guiades als tallers de la mà dels
artistes residents, Megan Michalak, Ariadna
Guiteras, Andrea Gómez, Marco Noris,
Christina Schultz, Antonio R. Montesinos,
Ciprian Homorodean, Ali Yerdel, Rafael

Pérez Evans, Alejandra Avilés, Paco
Chanivet, Patricia Fernández Antón,
Patricio Rivera, Florian Freier, Eliana
Beltrán, David Franklin + artistes
internacionals. Hangar, centre de creació,
producció i investigació en arts visuals. El
centre ofereix un context i uns serveis que
possibiliten la recerca i el desenvolupament
de les produccions artístiques de forma
parcial o integral, i acompanya els seus
resultats mitjançant la seva inclusió en
diverses xarxes i plataformes o la detecció
de les possibilitats de l’ancoratge dels
projectes en altres sectors.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 12 a 14:30h., i de 17 a 19:30.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DELS
P9ARTIUS
Presenta: La Fundició del Poblenou
Els P9Artius són els activistes culturals de
P9Artiu, un col·lectiu que treballa per
refernciar l'activitat artística al Poblenou, i
que està conformat pels artistes: Julia Clay,
Eva Sans, Sulé Duc i Matteo Lencioni.
Presenten una mostra dels seus treballs
individuals que acaben trobant-se al
col·lectiu.
Lloc: A can Ricart, local de l'Eix Pere IV.
Hora: de 12 a 20h.

PAELLA DUB2016
Presenta: Niu
Dinar popular al carrer, tallers infantils i
música amb servei de barra i cadires
organitzat per NIU. Niu és un espai artístic.
Produeix, mostra i difòn creació audiovisual
i multimèdia, art multiplataforma i música
contemporània independent. La materia
d’estudi, creació i exhibició és la cultura
“audio i visual” derivada de la irrupció de la
tecnologia digital en el món de l’art, el
disseny i la comunicació.
Lloc: Carrer de Pallars amb carrer de
Roc Boronat.
Hora: de 12 a 23h.
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DEMOSTRACIÓ TÈCNICA DE GRAVAT
SOBRE CERÀMICA
Presenta: Taller Pallars
Taller d'introducció al gravat per a totes les
edats. A càrrec del artistes Paula Gertel i
Cameron Fraser. Taller Pallars és un espai
de creació i colaboració que neix de la
trobada d'una ceramista Argentina, Paula
Gertel i d'un gravador Australià, Cameron
Fraser. El taller va a càrrec dels mateixos
artistes.
Lloc: Carrer de Pallars, 84-88, 1r 2a A.
Hora: de 12:30 a 14h.

VERMUT DADÀ
Presenta: NauArt
Enguany fa 100 anys que es va iniciar el
moviment Dadà. NauArt ofereix una
experiència de vermut i pintura en un
ambient dadaístic. Preu: 15€/persona. Més
informació i inscripcions a
info@nauart.com. NauART és un espai de
producció artística centrat en les arts
visuals i plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació i la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos i
experiències.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: de 13 a 14h.

DEGUSTARTE
Presenta: NauArt
Experiència gastronòmica sensorial. Preu:
28€/persona. Més informació i inscripcions
a info@nauart.com. NauART és un espai
de producció artística centrat en les arts
visuals i plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació i la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos i
experiències.

Lloc: Espronceda, 154.
Hora: de 14 a 15:30

EXPOSICIÓ DE CLEO WILKINSON
Presenta: Sala Ramona
Exposició de gravat de l'artista australiana,
guanyadora del concurs de gravat ON
PAPER 2015, concurs iniciativa de
l'associació Amistat 14 amb seu a la Sala
Ramona. A la Sala Ramona hi és darrera
l'associació de creatius "Espai de creació
Amistat 14". Es tracta d'un espai de 100 m2
amb espais per a artistes, cuina i sala
d'assaig. Sala Ramona és l'espai principal
destinat a concerts de petit format de jazz i
música clàssica, però també és una sala
d'exposicions de mostra d'obra gràfica. Des
de aquest espai s'organitza i impulsa
aquest concurs internacional de gravat.
Lloc: Amistat, 14
Hora: de 16 a 19h.

CONEIX A ANTONI YRANZO
Presenta: Antoni Yranzo
Antoni Yranzo obre les portes del seu espai
de treball i explica la seva obra. En el seu
taller s'havia desenvolupat durant molts
anys l'activitat familiar d'ebenisteria, ara es
realitzen activitats relacionades amb la
creació, el disseny i és, tanmateix, un punt
de trobada per a diferents tipus
d'esdeveniments.
Lloc: Passatge de Casamitjana, 15.
Hora: de 16 a 20h.

EXPOSICIÓ DE QUADRAT9
Presenta: Quadrat9
Alain Charlon presenta una exposició al
seu taller d'edició, litografia, xilografia i
gravat. Quadrat 9 és una plataforma de
creació i edició d'obra gràfica creada al
1989 i oberta a artistes, dissenyadors,
editors i estudiants per desenvolupar els
seus projectes.
LLoc: Passatge de Masoliver, 4.
Hora: de 16 a 21h.
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Hora: de 17 a 19h.
BAR COYOTE
Presenta: Hangar
Trobada al bar d'Hangar, al carrer. Hangar,
centre de creació, producció i investigació
en arts visuals. El centre ofereix un context
i uns serveis que possibiliten la recerca i el
desenvolupament de les produccions
artístiques de forma parcial o integral, i
acompanya els seus resultats mitjançant la
seva inclusió en diverses xarxes i
plataformes o la detecció de les
possibilitats de l’ancoratge dels projectes
en altres sectors. Els artistes residents són,
Megan Michalak, Ariadna Guiteras, Andrea
Gómez, Marco Noris, Christina Schultz,
Antonio R. Montesinos, Ciprian
Homorodean, Ali Yerdel, Rafael Pérez
Evans, Alejandra Avilés, Paco Chanivet,
Patricia Fernández Antón, Patricio Rivera,
Florian Freier, Eliana Beltrán, David
Franklin + artistes internacionals.
Lloc: Emilia Coranty, 16.
Hora: de 17 a 21h.

ACCIÓ DE ROBBIE MACDONALD
Presenta: La Fundició del Poblenou
Escultura rítmica en vivo y en directo. La
Fundició és un petit reducte d'artistes,
plàstics i visuals, lliures i autogestionats, on
prima l'interès de l'acció, la performance,
l'escultura i la creació visual. La Fundició és
un espai molt especial, es tracta d'una
antiga fàbrica de finals del s. XIX que es
dedicava principalment a la foneria. Des de
2007, a la Fundició s'han susbtituït els torns
i la producció industrial pel treball artístic.
En aquest espai es treballa l'acció, la
performance, la escultura i la creació visual.
És un espai en contacte amb el substrat
més popular del barri i amb el cercle artístic
de nova creació. L'espai és cedit
temporalment per part de la família
propietària, ells en diuen "masoveria
urbana", per conservar l'essència del
passat industrial del barri.
Lloc: Carrer de Pallars, 178.

SESSIÓ DE DIBUIX AMB MODEL
Presenta: Teresa Pampalona
Teresa Pampalona és una artista visual i
plàstica (dibuix, pintura i obra gràfica en
serigrafia), comissària independent i
professora d'art de petits i grans. L'artista
convoca aquelles i aquells que vulguin
dibuixar a partir d'un model. Els dibuixos
s'exposaran al carrer després de la sessió.
Activitat gratuïta. Més informació i
inscripcions a teresapampalona@yahoo. es
Lloc: Carrer de Pujades, 259.
Hora: de 17:30 a 19:30h.

RED WINE ART
Presenta: NauArt
L'experiència de combinar la pintura i els
gustos del vi negre. Preu: 12€/persona.
Més informació i inscripcions a
info@nauart.com. NauART és un espai de
producció artística centrat en les arts
visuals i plàstiques contemporànies. La
seva misió és potenciar la creació, la
investigació i la difusió artística mitjançant
el suport a creadors profesionals,
emergents i amateurs, fomentant la
formació i l'intercanvi de recursos i
experiències.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: de 18 a 19h.

VISITA GUIADA A LA ESCOCESA
Presenta: La Escocesa
A càrrec de Juan Francisco Segura, un dels
artistes fundadors, es passejarà per las
instal·lacions i s'explicarà el projecte de La
Escocesa, els seus inicis, ara i la
prospectiva del projecte. La Escocesa és
un centre de producció artística visual i
plàstica contemporània gestionat per
l’Associació d’Idees EMA segons criteris
d’autogestió. Espai que promou la
investigació, la creació i la difusió de l’art, i
que col·labora en sinergia amb institucions,
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espais d’art i entitats socials i culturals del
Districte de Sant Martí. Fàbrica de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment,
La Escocesa disposa de 21 tallers en
funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes. Els artistes residents
actualment són, Guillermo Carrión, Ricard
Casabayó, Luis Guerra, Mina Hamada,
Marla Jacarilla, Labuenaylamala, Andrea
Leria, Llapispanc, Diego Mallo, Hyland
Mather, Gianfranco Mazza, Idoia Montón,
Hugo Orlandini, Rina Ota, Ótica, Juan Fco.
Segura, Jura Shust, Montse Valls, Tamara
Zaitseva i Zosen.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 18 a 19h.

VISITES GUIADES A NAUART
Presenta: NauArt
NauART és un espai de producció artística
centrat en les arts visuals y plàstiques
contemporànies. La seva misió és
potenciar la creació, la investigació y la
difusió artística mitjançant el suport a
creadors profesionals, emergents i
amateurs, fomentant la formació i
l'intercanvi de recursos y experiències. Els
artistes residents són: Àlex Arcones,
Christophe Siredey, Claudio Hoffmann,
Montserrat García, Cisco Tamayo, Joan
Parramon, Santiao Yubero, Juan Carlos
Beneyto, Daniel Yacubovich, Olatz
Inchausti, Nick Bedford, Claudia Herrero,
Jaume Millet, Toni Nieto, Roman Bonet,
Guillermo Moreno.
Lloc: Espronceda, 154.
Hora: de 18 a 20h.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE LA
ESCOCESA
Presenta: La Escocesa
Aquesta exposició, coordinada i curada per
l'artista Tamara Zaitseva, és un intent per
copsar la realitat de la vida a La Escocesa,
la seva quotidianitat. Els artistes residents
participants són, Guillermo Carrión, Ricard

Casabayó, Luis Guerra, Mina Hamada,
Marla Jacarilla, Labuenaylamala, Andrea
Leria, Llapispanc, Diego Mallo, Hyland
Mather, Gianfranco Mazza, Idoia Montón,
Hugo Orlandini, Rina Ota, Ótica, Juan Fco.
Segura, Jura Shust, Montse Valls, Tamara
Zaitseva, Zosen. La Escocesa és un centre
de producció artística visual i plàstica
contemporània gestionat per l’Associació
d’Idees EMA segons criteris d’autogestió.
Espai que promou la investigació, la
creació i la difusió de l’art, i que col·labora
en sinergia amb institucions, espais d’art i
entitats socials i culturals del Districte de
Sant Martí. Fàbrica de Creació de
l’Ajuntament de Barcelona. Actualment, La
Escocesa disposa de 21 tallers en
funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 19 a 21h.

EXPOSICIÓ: "MÀGIA: TERRA I FOC.
LLUM"
Presenta: La Escocesa
L'artista resident Montse Valls, presenta la
seva exposició/instal·lació al seu taller.
L'artista treballa el dibuix, el gravat, la
fotografia i el collage amb materials trobats
a la natura o simplement trobats en
caminar. El seu treball es centra en dos
grans eixos de coneixement i recerca: la
construcció i la consciència de la pròpia
identitat, i la relació de l'ésser humà amb la
natura i aquesta ncessitat que hi apareix de
vegades de recuperar la consciència
holística i espiritual de la vida. La Escocesa
és un centre de producció artística visual i
plàstica contemporània gestionat per
l’Associació d’Idees EMA segons criteris
d’autogestió. Espai que promou la
investigació, la creació i la difusió de l’art, i
que col·labora en sinergia amb institucions,
espais d’art i entitats socials i culturals del
Districte de Sant Martí. Fàbrica de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment,
La Escocesa disposa de 21 tallers en
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funcionament de 25 a 35 m2 de mida. En
les seves instal·lacions treballen al voltant
de 30 artistes.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 19 a 21h.

CURSA DE DIBUIX EN BICICLETA
Presenta: La Escocesa
Cursa de dibuix amb bicicletes al voltant de
la xemeneia a càrrec de Llapispanc. Aquest
artista sorgeix del món del underground
artístic de Barcelona. És conegut per les
seves curioses i originals performances,
capaç de crear escenaris inquietants i
atmosferes úniques. Aquesta vegada
proposa que portis la teva bici. Es tracta
d'una activitat ja feta, aquesta vegada,
però, en una nova edició ultra- milloradaproto-revisada, segons el seu llenguatge
subterrani: “Descontrola la teva bicicleta
amb el dibuix”. Lloc: Pati de La Escocesa.
La Escocesa és un centre de producció
artística visual i plàstica contemporània
gestionat per l’Associació d’Idees EMA
segons criteris d’autogestió. Espai que
promou la investigació, la creació i la
difusió de l’art, i que col·labora en sinergia
amb institucions, espais d’art i entitats
socials i culturals del Districte de Sant
Martí. Fàbrica de Creació de l’Ajuntament
de Barcelona.
Lloc: Carrer Pere IV, 345
Hora: de 19 a 21h.

LIVE PAINTING BY WEREN'S
Presenta: Teresa Pampalona
Pintura en directe a la persiana del local.
Teresa Pampalona és una artista visual i
plàstica (dibuix, pintura i obra gràfica en
serigrafia), comissària independent i
professora d'art de petits i grans.
Lloc: Carrer de Pujades, 259.
Hora: de 19:30 a 21h.

