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STRIPART 2018
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D’ART JOVE

DEL 30 DE JUNY AL 13 DE JULIOL
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Stripart és un festival d’art
emergent on es mostren
projectes artístics realitzats
per joves creadors. Durant
quinze dies, el Centre
Cívic Guinardó s’omple
de propostes artístiques i
activitats per apropar-nos
als múltiples llenguatges
de l’art actual.
EXPOSICIÓ

TALLERS I ACTIVITATS

De dilluns a divendres d’11 a 21 h
Dissabte 11 a 14 h i de 16 a 19.30h
Entrada gratuïta

Tots els tallers, activitats i actuacions són
gratuïtes fins a completar l’aforament.
La inscripció als tallers es farà a través del web
del festival (stripart.cat) o a la recepció del Centre
Cívic Guinardó.
Les places són limitades. La data límit per
inscriure-s’hi, així com el material necessari està
especificat a la descripció de cada taller.

INAUGURACIÓ

Dissabte 30 de juny | 21 h
Inauguració a càrrec de GEMMA PERAMIQUEL
ÍRIA LLENA
HER | DANSA contemporània
HER és una peça influenciada per la musicalitat
i els recursos expressius de moviment que ens
ofereix la dansa urbana. A través d’un microrelat
en veu en off, dóna vida a la sang i a la síndrome
de Raynaud.

ÓLEOS
Lineal | Música i visuals
Torrent de percussió i ball on intervenen al
mateix temps efectes audiovisuals. Ritmes,
melodies i baixos ensordidors que crearan una
aura electrònica per transportar-nos al techno
més fosc.
ORGIA TEATRO
Geodèsia | Teatre, música i mitjans audiovisuals
Intervenció visual-sonora, dramatúrgia escrita
per dones que busquen reaccionar a allò que
escolten i veuen, denúncia, declaració d’amor,
forma de suïcidar-se, cercle que es trenca i es
torna a muntar. Elles corren.

MAËLLE BESTGEN
Boah | PERXA xinesa
«Només un que descobreix per complet la selva
pot arribar a l’altre costat sense caure».
Projectat en un lloc desconegut, l’ésser humà
està perdut. Moltes preguntes travessen el seu
pensament.
JULIA MATA I ADRIMASCORT
ARAN i ARAN | Dansa contemporània
Creixem i vivim el primer amor. Esperem que
aquelles històries que hem idealitzat siguin
realitat. Però parlen realment d’amor? Estem
preparats per viure-les? Aportar consciència i
trencar amb alguns dels estereotips de gènere
són els objectius de Júlia Mata i Adrimascort
en aquesta peça de dansa contemporània. Una
reflexió sobre l’amor modern, els drets de les
dones i sobre com la societat sembla conduirnos, inexorablement, a uns rols de gènere
preestablerts.

00 H CLOENDA DE LA INAUGURACIÓ
A CÀRREC D’OMINIRA DJ SET
Amb la col·laboració d’ENKEI: Berta Vilarrasa,
Irene Giró, Carla Ricart, Marha Echavarría,
Laura Saumweber, Triny Reinoso. Coordinat per
Nacho Cárcaba.
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CIA. UNAIUNA
All- Inclusive, dansa
Dimarts 3 de Juliol | 21h
15 min.

DIMPRO DANCE COMPANY
Empty, dansa contemporània
Dimecres 4 de Juliol | 21h
25 min.

Segons el diccionari, “guiri” és la manera
col·loquial que tenim per referir-nos als
estrangers, especialment als europeus o nordamericans. Els “guiris” són aquells que ens
creuem al passeig marítim portant unes sandàlies
amb mitjons a sota i lluint un to de pell vermellós,
conseqüència de les hores al sol. Però, si
nosaltres viatgem fora: som guiris? Tenen els
“guiris” una paraula per referir-se a nosaltres?
Ells segueixen sent “guiris” en el seu país?

Moments inquietants, d’aclaparament, de
sentir-se aixafat, de com l’ésser humà té la
necessitat d’estar sol, però no ho diu. Aquesta
peça mostra l’experiència de quatre personalitats
molt diferents, però que conviuen aportant-se
allò bo i allò dolent de cadascuna. Es necessiten,
són dependents, perquè l’ésser humà necessita
aquest afecte, necessita comprensió, necessita
un suport, compartir.

BEATRIZ CALZADO, AMB IRIS BORRAS,
PAULA BENAVENTE I SOL PARDO
28, dansa teatre
Dimarts 3 de Juliol | 21h
40 min.
Què fa a la dona dona? En la lluita per la igualtat
de gènere s’ha deixat d’escoltar la seva pròpia
naturalesa? Què significa igualtat?
Quatre dones compartiran la seva intimitat
mostrant les seves diferents facetes, filant la
comèdia, el dolor i la sensibilitat; mostrant el
costat invisible d’un color tan evident.

DAWALEE
Downfall, dansa contemporània i música
Dimecres 4 de Juliol | 21h
20 min.
Una història de poder, del poder de la força per
aixecar-nos i tornar-ho a intentar quan caiem.
La força d’admetre que hem caigut. Fins a quin
punt ajudarem desinteressadament a qui cau i
els manipularem simplement perquè ens convé?
Física, dinàmica i sincera. Downfall és la primera
peça de la companyia Dawalee, amb música en
directe d’en Marc Vilajuana.
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MARI...E
Conte Contat, circ
Dijous 5 de Juliol | 21h
10 min.
Una història comença; pot ser que parli sobre tu,
o sobre mi. Una arribada a una societat que diu
coses i que s’implica en tu. Com afecta aquesta
pressió externa?
I quan sembla que no pots caure més, et
comences a enlairar.
Per què la pressió mediàtica?
Per què amb l’estètica?
Per què la meva autoestima?
El procés de canvi pot començar en qualsevol
moment.
ADRI MASCORT
Autoretrat, dansa contemporània
Dijous 5 de Juliol | 21h
50 min.
Sabem qui som en el moment que naixem, o
és un coneixement que adquirim a partir de les
nostres experiències? Què passaria si un dia
despertéssim i s’haguessin esborrat cada un
dels nostres records? Ens reconeixeríem? La
companyia Adrimascort ens planteja una peça
que indaga al voltant d’aquestes incerteses.

NÚRIA BONET, MARTÍ COSTA,
AURA FOGUET I MARCEL SOLÉ
Aquest sol, hi és per a tots?, teatre documental
Dimars 10 de Juliol | 20.30h
20 min.
+ Col·loqui “Les morts al Mediterrani” Amb la
presència d’ Anna Palou de la plataforma Stop
Mare Mortum.
La vida tranquil·la d’un home es capgira quan una
bomba cau sobre casa seva. La Guardia Costiera
italiana i Les Forces Armades de Malta reben
trucades de socors des d’una barcassa al mig del
Mediterrani. Quina és la seva reacció?
Guerra, exili i auxili són els protagonistes
d’aquesta obra teatral creada lliurement a partir
de les converses telefòniques filtrades pel diari
L’Espresso l’any 2017, fragments de Mercè
Rodoreda i la cançó Marxar, de Guillem Ramisa.
Obra estrenada al Festival Píndoles el 2018.
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MUTTURA
Ambient/post-rock
Diumenge 8 de Juliol | 19h

MIA FUENTES
Cançó d’autora
Dimecres 11 de Juliol | 20h

Seguint la línia de bandes com Explosions In The
Sky o Pelican, Muttura juga amb els instruments
creant atmosferes en les que et perdràs entre
sonoritats en un món gairebé oníric. Una recerca
interior sobre allò que ens envolta.

Mía Fuentes rendeix homenatge a la música
popular. Com diria la Chavela Vargas, ve d’on
ve el seu amic el vent, portant aromes de llum
que van provar els turons i harmonies callades
de la nit més bella. Melodies i lletres capaces de
transmetre missatges universals que no entenen
ni d’idiomes ni de fronteres.

ANTEMIS
Soul, rock i pop
Diumenge 8 de Juliol | 19.30h
Baix, guitarra i veu són els elements d’aquesta
proposta intimista on a través de profundes
melodies i lletres ens endinsarem en l’ombra,
l’ansietat i la foscor per fer-ne d’allò destructiu
quelcom positiu.
URFABRIQUE
House, funk, disco i electrònica
Diumenge 8 de Juliol | 20h
Sintetitzadors i caixes de ritmes. Guitarra i flauta.
Veus. Còctel de house, funk, disco i electrònica.
Esperit indie-pop. Urfabrique són melodies amb
groove i potents harmonies que et portaran,
irremeiablement, a la pista de ball.

CHAPAOS A LA NUEVA
Rumba fusió
Dimecres 11 de Juliol | 20.30h
Chapaos a la nueva neix per a compartir l’amor
pel moment present i una sana obsessió per
crear i experimentar amb la música. Tints
clàssics, ritmes funks i una admiració conjunta
per referents com Hiatus Kayote o Elbicho són
els principals ingredients que formen aquesta
jove banda.
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AUDIOVISUAL

PROJECTE DE MEDIACIÓ CULTURAL

MARTÍ COSTA, GEORGINA SUBIELA
I MARTA SOLDEVILA
Mirades al barri, documental
Dijous 7 de juliol a les 20.30h

COL·LECTIU ÀTMIC
Projecte de mediació cultural

+ Presentació de les conclusions de les Jornades
de Cultura de Pau 2018 “Convivència al
Guinardó” i col·loqui.
Mirades al barri és un recull d’experiències
veïnals entorn dels temes debatuts a Convivència
al Guinardó. Jornades de Cultura de Pau 2018
impulsades pel teixit associatiu i activista del barri
barceloní: gènere, intergeneracionalitat, racisme,
habitatge, mobilitat, territori i violències.

7 entrevistes a veïns i veïnes d’entre 16 i 84
anys amb característiques i vinculacions diverses
al Guinardó conviden a fer-se preguntes i a
entendre les diferents Mirades al barri.
Compta també amb la col·laboració del músic
guinardorenc Pau Vallvé per a la banda sonora.
Projecte liderat per l’Assamblea de joves
Girapells.

Un any més, amb l’objectiu d’apropar Stripart
al barri del Guinardó, el col·lectiu Àtmic ha
desenvolupat un projecte de mediació cultural,
que enguany treballa la memòria, col·lectiva i
individual, de les dones del barri. Proposa un
diàleg entre diferents artistes multidisciplinaris i
dones del territori amb les seves històries vitals
com a protagonistes. Com a resultat, al llarg
del festival trobareu intervencions artístiques
a diferents espais públics del Guinardó.
Presentació del projecte i visita guiada pel barri,
dilluns 2 de juliol a les 18h. Punt de trobada,
Centre Cívic Guinardó.

Col·lectiu Àtmic: Ayla Pellicer i Laura Navarro
Granero.
Participants:
Audrey Lynn Strother Glover, Lola Huerva
Coscolla i Glòria Paradell Huerva, Ma. Dolors
Hernández Flores, Mercè Gallart Florit, Mercè
Vidal Andreu, Montserrat Caldentey Montserrat i
Montserrat Cuxart.
Artistes:
Aline Cortés Loureiro, Berta Esteve Martínez,
Carla Bufí Pozo, Gina Martin Fortunato, Joshua
Miró Fernández, Sandra Artero Rodríguez,
Iolanda Marrasé Llobet i Thais Granero De
Alberdi.

Tanmateix, a l’espai expositiu permanent del
Centre Cívic es projectarà un vídeo explicatiu del
projecte, així com un mapa amb la ubicació de
les intervencions artístiques.
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SENTIM EL MOVIMENT
A càrrec d’Iria Llena
Dilluns 2 de juliol | De 17 a 20h
Data límit per a reservar plaça: 28 de juny
Treballarem el moviment natural i orgànic de
cada persona a través d’exercicis d’improvisació
en grup, per parelles o de forma individual.
Amb l’objectiu d’apropar la dansa a tothom,
descobriràs els teus propis moviments deixant
de banda els estereotips establerts en la dansa
i exercirem l’expressió corporal a través de les
emocions i l’escolta de l’entorn i les persones que
en formen part.
LUMINÀNCIA, FOTOGRAFIES AMB LLUM
A càrrec de Mireia Muñoz, Maria Prokhorova i
Zenaida Reyes
Dimecres 4 de juliol | De 17 a 20h
Data límit per a reservar plaça: 2 de juliol
Llum, llarga exposició i materials opacs en
moviment. Dominant aquests elements podràs
crear fotografies impressionants. Treballarem els
usos del color i les ombres amb focus i llanternes
i, expressant-nos mitjançant el moviment del cos,
veurem els resultats amb el rastre de la llum i les
ombres.

MONSTRE SALVATGE
A càrrec de La Modesta Fanzinoteca
(Judit Cuadros i Sara Álvarez)
Divendres 6 de juliol | De 16.30 a 20.30 h
Data límit per a reservar plaça: 3 de juliol
Vols aprendre a crear i dissenyar personatges
articulats en gran format? En aquest taller
n’aprendrem. A partir objectes de petit o gran
format i a través de tècniques com el collage,
realitzarem peces d’animació i mecanismes
interactius amb les que podrem crear, per
exemple, una animació en stop-motion.
RUTA FOTOGRÀFICA PEL BARRI
DEL GUINARDÓ
A càrrec d’Anna Izquierdo
Dissabte 7 de juliol | De 10 a 14h
Data límit per a reservar plaça: 5 de juliol
En aquesta ruta no fotografiarem monuments,
llocs emblemàtics o paisatges. Fotografiarem el
que és més corrent i habitual, allò que no crida
l’atenció, que passa quan no passa res.
Un espai on desenvolupar la mirada personal
envers el que ens envolta i generar un discurs
propi sobre la vida quotidiana al barri del
Guinardó fent servir una càmera analògica d’un
sol ús. En acabar, revelarem i escanejarem els
negatius.
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INICIACIÓ AL DIBUIX INTUÏTIU
A càrrec de Daniele Lipari
Dilluns 9 de juliol | De 10 a 14h
Data límit per a reservar plaça: 6 de juliol

WORKSHOP: PROCESSOS CREATIUS
A càrrec d’Anna Prats
Dimarts 3 de Juliol | De 17 a 21h
Data límit per a reservar plaça: 28 de juny

Pot ser un dibuix el mitjà amb el qual expressar
el teu propi món interior? De la mà de l’artista
Daniele Lipari analitzarem mètodes per a
expandir la nostra visió del món perceptiu i,
finalment, utilitzarem el dibuix com a eina pràctica
per a connectar amb el nostre subconscient.

Què hi ha darrere de qualsevol obra artística?
Què és la creativitat? Tothom té talent? El fil
conductor del taller serà desmitificar la capacitat
de crear, per naturalitzar l’art de transformar quan
som creatius. Parlarem, mentre co-creem plegats,
sobre el talent que tenim tots i com reconnectarhi, detectant possibles bloquejos o “resistències”.
Posarem sobre la taula els processos creatius
i els revisarem junts per gaudir, a través de la
creativitat, en cada moment de la nostra vida.
Una oportunitat per qüestionar-ho tot i a nosaltres
mateixos.

PINTURA MURAL
A càrrec de Maria Victorel
Taller per a joves i adults
De dimarts 10 a dijous 12 de juliol | D’11 a 13h
Data límit per a reservar plaça: 6 de juliol
Crearem un mural de forma col·lectiva a través
d’un recorregut pel món de la pintura mural,
coneixent i fent servir les seves tècniques i el seu
procés creatiu. Un espai de trobada on crear,
experimentar i aprendre.
L’ART TAMBÉ ÉS FUNCIONAL!
A càrrec Fayna Nieves
Taller infantil (6 a 12 anys).
De dimarts 10 a dijous 12 de juliol,
de 17 a 19h
Data límit per a reservar plaça: 6 de juliol
Aquest taller té l’objectiu d’unir la idea creativa
provinent de l’art contemporani i la funcionalitat
del disseny d’un producte. Es basa en el
reciclatge de materials, com són el plàstic o la
fusta, per substituir-los i adaptar-los als dissenys
que puguin anar sorgint. En aquest cas, els
menors podran usar la seva pròpia inspiració per
millorar tot allò que els envolta des d’un punt de
vista artístic i diferent.

TALLER DE VIDEODANSA: COS +
IMATGE EN MOVIMENT = MOVIMENT2
A càrrec de Marta Arjona i Silvia Robert DNSPXL
Divendres 6 de Juliol | De 10 a 13h
Data límit per reservar plaça: 4 de Juliol
Representants de DansPXL, productora
audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa
i arts escèniques, duran a terme aquest taller on
es treballarà una part teòrica i una part pràctica a
partir del doble moviment, el de la dansa i el de
les imatges. L’objectiu de la jornada és conèixer i
respectar el moviment del cos i aprendre a ballar
amb les càmeres.
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INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
PER A ARTISTES
A càrrec d’Isabel Massadi
Dilluns 9 de Juliol | A les 18.30 h
Data límit per reservar plaça: 6 de juliol

MARINA E.G
De l’asfixia a l’acció: Acció I i Acció II
Performance
Dimarts 3 de Juliol | 19 h i a les 20h
Dijous 5 de Juliol | 19h i a les 20 h

Ets artista, has de facturar i no saps per
on començar? Sessió amb una experta
en comptabilitat i gestió sobre facturació,
organització i gestió de l’autònom per a artistes.
Tractarem temes com les obligacions fiscals i de
Seguretat Social (IVA, IRPF) i la comptabilitat
bàsica de l’artista.

Presenciarem dues accions on l’artista
reflexionarà sobre l’angoixa. A la primera
convidarà a l’altre a compartir el seu aire
mitjançant la gola que porta arrapada al coll. I
a la segona, utilitzant la figura del capoll com
a metàfora, s’exposa la transformació d’una
sensació real a símbol.

ARTISTES AL MUSEU: CRÍTICA
INSTITUCIONAL
A càrrec d’Antonio Zuñiga
Dimecres 11 de Juliol | A les 18.30 h

MARINA RIERA, MARIA GIRÓ I MARTA
ROSELL CHUST
Passar de Llarg
Taula rodona. Amb la presència de Beatriz
Guijarro, sociòloga i comissària de 60dB / 16kHz.
BCN. Sents la violència?
Dissabte 7 de Juliol | 18 a 19.30 h

De la mà del docent, investigador i comissari
Antonio Zuñiga ens endinsarem en el món dels
museus com a matèria de producció d’obra per
als artistes. Una xerrada-debat on, partint de
la idea d’apropiació crítica, lligada a la crítica
institucional,analitzarem l’obra d’artistes com
Hans Haacke. Rogelio López Cuenca, Andrea
Fraser i Marcel Brothaers.

Presentació del projecte Passar de Llarg a través
de dues peces: el fanzine Passar de Llarg #0 i
Passar de Llarg; més dies del compte.
Què identifiquem com a violència a la ciutat?
Quins espais de resistència es poden obrir des
de les experiències col·lectives? Quines són les
funcions polítiques de l’art?

Una trobada on, a través d’una conversa entre els
i les assistents, compartirem preguntes obertes
que serviran com a fil per a poder embastar
de forma col·lectiva algunes idees entorn de la
violència institucional a la ciutat, les aliances
veïnals i formes de resistència col·lectiva,
la funció de les pràctiques artístiques en els
processos de politització, així com les connexions
i desconnexions entre la pràctica artística, el marc
institucional i els moviments socials.

AGENDA STRIPART 2018
STRIPART 2018

Dia

Hora

Títol

Tipus

JUNY
30

+ STRIPART

DAVE MG
PANG! La simfonia motora
Improvisació col·lectiva
Diumenge 8 de Juliol | 18h
Gaudeix d’un espectacle total. Imatge, música
i dansa es trobaran en un joc d’interpretacions
i analogies marcades per la batuta de la
improvisació sorgida, a través de les partitures
de notació gràfica de Dave MG.
PARLEM D’ART
Dimarts 10 | 19 h
Dijous 12 | 19 h
Participants d’Stripart ens mostraran l’obra que
han presentat en aquesta edició i explicaran
breument quines han estat les seves motivacions
per fer-la. Podrem entendre millor el procés
creatiu que s’ha practicat i veurem les diferents
maneres de treballar de cada artista.

CLOENDA STRIPART

Enguany, la cloenda del Festival Stripart esdevindrà un espai obert.
Alguns dels artistes de l’edició anterior han volgut convidar als nous
participants a compartir espais on crear conjuntament un fi de festa
diferent. Us convidem a estar atents al nostre web i xarxes socials!
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Dave MG
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Música en directe
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Antemis
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Música en directe

9

10:00
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Taller

9

18.30
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Isabel Massadi
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Pintura mural
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Aquest sol, hi és per a tots?
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Teatre documental
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Cloenda

Adri Mascort / After / Franco / Aitor Rodero / Aldo Chorozqui /
Aline Cortés Loureiro / Anna Fando / Anna Izquierdo / Anna Maria
Kasprzak / Anna Xifra / Beatriz Calzado / Berels / Berta Esteve
Martínez / Blåttregn / c41582028 / Carla Bufí Pozo / Cecilia Galera
/ Chapaos a la nueva / Cia. Micel.la / Cia. Un sol sol / Clara Garcia
Rams / Claudia Frontino / Col·lectiu Àtmic / Collantes / Cristina
Augé Brau / Daniele Lipari / DansPXL / Dave MG / Dawalee /
Diego Paterna / Dimpro Dance Company / Eder Pozo / Elium /
Emili Argemí / Èric Antonell / Esmeralda Pallés / Fayna Nieves
/ Felipe Tobón Martínez / Gemma López / Gemma Peramiquel /
Genís / Gerard Vilardebò / Gian Marco Benedetto / Gina Martin
Fortunato / Guillem Roig Serra / Guillermo Escribano / Guye
Sancho / Helena Izquierdo García / Heli / Íria Llena / Johnjoe
Nugent / Josep Fernández Margalef / Joshua Miró Fernández /
Jota sk / Júlia Matas & Adri Mascort / La Modesta Fanzinoteca
/ Laia Garcia Adell / Laura C. Tur / Laura Solé Fornós / Maëlle
BESTGEN / Mari...e / Maria Giró / Maria Prokhorova / Marina EG
/ Marina Riera Retamero / Marta Rosell Chust / Martahesteban /
Matt Evans / Mc chueco / Mercedes Cimadevilla / Mia Fuentes /
Michele Bauer / Mireia Muñoz / Muttura / O.R.G.I.A Teatro. / OLEOS
/ Oriolvlat / Oscar Emeuve / Ozuzo / Quique Ortiz / Sandra Artero
Rodríguez / Santacrew / Sara Berga / Sara Isabel Álvarez / Sergi
Panizo / Sonia Toneu / Stacy Viard / Teresa W / Thais Granero De
Alberdi / Tujuh / unaiuna / urfabrique / Xavier Aguilera Bagué /
Yaiza Pozo / Zenaida Reyes

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ
Ronda Guinardó, 113-141
Av. Mare de Déu de Montserrat, 134-140
08041 Barcelona
stripart@ccguinardo.cat
www.stripart.cat

De dilluns a divendres d’11 a 21h
Dissabte 11 a 14 h i de 16 a 19.30h

