iD BARRI

CREATIVITAT SOCIAL, ACCIÓ COL . LECTIVA I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

iD BARRI ÉS UN PROJECTE VINCULAT A iD#5 QUE EXPLORA LA IDEA DE BARRI
DES DE LA PERSPECTIVA URBANA I EXTRAURBANA A TRAVÉS DE LA RELACIÓ
ENTRE ART, CREATIVITAT I TRANSFORMACIÓ DE L'ENTORN. CONSISTEIX EN
TRES PARTS INTERRELACIONADES: SEMINARI, TALLER I EXPOSICIÓ
(DISPOSITU ITINERANT).
EL PROJECTE ES DESENVOLUPARÀ A CALAF I BARCELONA, PERMETENT
TREBALLAR EL TEMA DEL BARRI DES DE LA PERSPECTIVA DE LES CIUTATS
PETITES I MITJANES EN ÀREES RURALS I EN RELACIÓ AMB LA METRÒPOLIS.

iD Barri parteix de la idea que l'art pot ser un factor d’innovació en els processos de transformació
de la ciutat, ja que és capaç de fer emergir la creativitat social latent i desplegar-la a través
d’accions col.lectives. Aquesta afirmació pot ser fàcilment plantejada com a pregunta, alhora que
introdueix qüestions que s’hauran de respondre, contrastar o amplificar en el context del seminari i
els tallers vinculats:
Com es relaciona l’art amb els processos de transformació urbana i social? Quin paper i funció tenen
els processos de participació? Com es pot activar la creativitat social en un entorn determinat? Com
es poden desplegar processos creatius que a mig i llarg termini incideixin en un entorn local? Com
pot la gent formar part d’àmbits d’acció col.lectiva a través de processos creatius? La transformació
de la ciutat, està oberta a projectes? Quina relació hi ha entre polítiques culturals i planificació
territorial? Quines són les conseqüències que han d’assumir el contextos locals per formar part del
discurs cultural global?

iD BARRI | Barcelona
Lloc: La Capella. C.Hospital, 56. 08001 Barcelona . Tel 93 442 71 71
Seminari: 27-28 novembre 2009
Taller: del 30 novembre al 4 desembre 2009
Exposició Dispositiu Itinerant: del 27 novembre al 8 desembre 2009

Divendres 27 de novembre
11.00h
El context local i la dinàmica global en l’espai institucional cultural.
- Hans D.Christ, Iris Dressler. Directors del WKV Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Han comissariat nombrosos
projectes entre ells On Difference. Polítiques de l’espai, en l’expropiació i re-apropiació dels espais d’acció social, política i
cultural.
- Daniel G. Andújar. Fundador de Technologies To The People i director de nombrosos projectes en internet com
art.net.dortmund, e-barcelona.org o e-valencia.org. El seu treball qüestiona les promeses democràtiques i igualitàries de les
noves tecnologies de la comunicació.
- Judi Werthein. Artista. El seu treball ha estat mostrat en el Tate Modern, el Centrum Beeldende Kunst a Rotterdam,
Stichting de Appel a Amsterdam, Museo del Barrio a Nova York, entre altres, i ha participat en esdeveniments internacionals
com InSite_05 i Manifesta7.

17.00h
Arquitectura activa i cartografia viva. Espais per l’intercanvi d’experiències.
- Basurama. Col.lectiu dedicat a la investigació i a gestió cultural que ha centrat la seva àrea d'estudi i actuació en els
processos productius, la generació de rebuigs que aquests impliquen i les possibilitats creatives que suscita aquesta
conjuntura contemporània.
- Santiago Cirugeda. Arquitecte. Desenvolupa projectes de subversió en diferents àmbits de la realitat urbana. Actualment
involucrat en projectes d'autoconstrucció a diverses ciutats espanyoles, on grups de ciutadans decideixen generar els seus
propis espais urbans.
- Martín di Peco. Arquitecte per la Universitat de Buenos Aires. Forma part de diversos col.lectius d'experimentació i
investigació sobre societat - art - territori.
- Sin|studio. Grup de creadors emergents dedicat a la investigació de l'àmbit de confluència entre l'arquitectura, l'art i altres
camps de coneixement. Desenvolupen projectes d'intervenció en espais públics, per tal de treballar sobre les condicions de
contexts socials concrets.
- Traces of Autism. Col.lectiu interdisciplinari que treballa sobre l'anàlisi i cartografia del territori realitzant llargs recorreguts
per l'espai públic per produir un arxiu d'elements trobats, traduint-lo en mapes, texts, imatges i vídeos.
- Martí Peran. Comissari independent i professor de teoria de l'art en l'Universitat de Barcelona. Recentment ha impulsat el
projecte Ciutats Ocasionals i comissariat Arquitectures sense lloc. És membre editor de "Roulotte" i col.labora amb diverses
revistes d'art (Exit Express, Artforum International).

20.00h
Inauguració de l'exposició Dispositiu Itinerant.

Dissabte 28 de novembre
11.00h
Mediació creativa i barri en els processos d’intervenció artística.

iD BARRI | Calaf
Lloc: Espai HivernacleCultural, c. Francesc Macià, 8. 08280 Calaf
Seminari: 14 i 15 novembre 2009
Taller: 6, 7 i 13 novembre 2009

Dissabte 14 de novembre
10.30h
Creativitat i participació. Projectes artístics i culturals que activen pràctiques col.lectives.
- AMASTÉ. Amasté és una oficina d'idees especialitzada en articular processos i dispositius de mediació, relacionals i
participatius, que fomentin la imaginació, la reflexió activa i l'esperit crític.
- Marta Ricart Massip. Artista, recercadora i educadora. Cofundadora de la xarxa Artibarri i Àtic, Comunitat Creatives per al
canvi social.
- Casal de Calaf. Societat sense ànim de lucre dedicada a l’activitat cultural de Calaf.

16.00h
Creativitat i Espai. Intervenir en el territori.
- Josep-Maria Martín. Artista. És professor al Pole Arts Actión, HEAD (Haute École d’Art et de Design, Geneva University of
Art and Design) Suïssa i L’École Supérieure des Beaux-Arts de Perpignan, Francia.
- LUL Landscape Urbanism Labs. Col.lectiu multidisciplinari, composta d'artistes, arquitectes de paisatge i comissaris.
- Josep Puigpelat. President de la Cooperativa d’Agricultors de Calaf i Comarca, COPAC.
- Plataforma Tenim un Problema. Grup d’acció local que organitza trobades per a la reflexió i el debat crític entorn
temàtiques glocals.

Diumenge 15 de novembre
11.00h
Transformació urbana i creativitat. Barri, ciutat i territori.
- Oriol Nel.lo. Professor titular de l'Universitat Autònoma de Barcelona i Secretari de Planificació Territorial de la Generalitat
de Catalunya. És autor de nombrosos llibres i articles sobre l'organització administrativa i l'ordenació del territori.
- Francesc Muñoz. Doctor en geografia, professor i director del Observatori de la Urbanització a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Especialitzat en urbanisme i disseny d’estratègies territorials.
- Joan Caballol. Tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Calaf.
- Gaspar Maza. Antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Els seus treballs principals han estat
sobre temes relacionats amb la reproducció de l'exclusió social, els usos de l'espai públic i el desenvolupament de
projectes comunitaris en diferents barris i ciutats.

Taller Horitzó TV: 6, 7 i 13 de novembre 2009
Taller de receptes per cuinar una televisió a internet. Taller dedicat a aprendre tecnologies digitals i audiovisuals per tal de
difondre continguts a través de la web. El taller és impartit pel col.lectiu Horitzó TV que ha desenvolupat el projecte Plató
Volant a Calaf. El programa del taller consisteix de tres blocs principals: streaming, formats i possibilitats de l'entorn web per
a projectes de televisió local i taller de recursos gratuïts en la web.
iD Barri | Calaf és una proposta d’IDENSITAT en col.laboració amb l’Ajuntament de Calaf i forma part del projecte ARTWORK'09 de la Diputació de
Barcelona que està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d'acord amb l'Ordre TRE/337/2008, patrocinat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

- Francesca Comisso. Comisaria i membre del col.lectiu a.titolo, dedicat a les pràctiques artístiques que tracten les
dimensions socials i polítiques de l'espai públic. És professora en el Politècnic de Torí.
- Paola di Bello. Artista. Professora de fotografia en el Brera Academy of Arts, Milà. El seu treball explora problemes
sociopolítics que defineixen la ciutat contemporània.
- Viviana Bravo. Artista visual especialitzada en Integració entre Art i Arquitectura. Realitza projectes col.laboratius i
intervencions vinculades a espais públics en conflicte. És professora de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la
Universitat de Xile i a l'Escola d'Arts de la Universitat del Desenvolupament.
- KUNSTrePUBLIK. Col.lectiu que produeix projectes i genera estratègies in situ per a espais públics no usats i mutables.

17.00h
El barri, participació i gestió de la diferència
- Gary W. McDonogh. Antropòleg. Director i professor del Program in Growth and Structure of Cities. Bryn Mawr Collage,
Philadelphia.
- Fadhila Mammar. Llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat de Grenoble (França) i Tunis. Màster en Migracions,
Refugi i Relacions Intercomunitàries. És mediadora, i experta en Mediació Intercultural.
- José Luis Oyon. Arquitecte professor de l'Universitat Politècnica de Catalunya. Entre els seus llibres es pot destacar: Atlas
histórico de ciudades europeas; Barcelona, 1930: un atlas social; El cinturón rojinegro i La quiebra de la ciudad popular.
- Montserrat Santolino. Periodista. Representant de l'Associació Cultural Florida-Waslala que ha participat en el Plà de
Desenvolupament Comunitari del barri i en el procés de definició del Pla Integral, ampliat gràcies a la Llei de barris.
- Sergi Alegre Calero. Tinent d`alcalde de d`Urbanisme, Territori i Medi Ambient i regidor del Plà d`actuació de Sant Cosme,
Ajuntament del Prat de Llobregat.
- Loïc Wacquant. Sociòleg. Autor de los Condenados de la ciudad. Ha analitzat els suburbis de Paris i diferents ciutats
americanes. Professor de sociologia a la Universitat de California, Berkeley. [Participa en el seminari amb un text que es
distribuirà als assistents].

20.30h
Programació de vídeos sobre temàtiques d’acció col.lectiva en el context de barri.
A càrrec de Manuel Delgado, antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona.

Divendres 4 de desembre
18.00h
Presentació de projectes del taller KUNSTrePUBLIK.
20.30h
Presentació del projecte Històries i Llocs de Sans Façon, promogut en col.laboració entre Idensitat i Priorat Centre

d’Art amb la participació de DO Montsant i la col.laboració del celler El Masroig i el celler Aibar. Hi haurà cata de vins de la
DO Montsant.

Taller KUNSTrePUBLIK: 30 novembre - 4 desembre 2009

El taller estarà dirigit pel col.lectiu KUNSTrePUBLIK [Markus Lohmann, Harry Sachs, Philip Horst, Daniel Seiple, Matthias
Einhoff]. En el taller es faran propostes de treball específiques que estaran orientades a posar en relació l’exploració del
territori, l’anàlisi de l’espai amb l’activisme sociocultural i la participació. El taller serà de caràcter transdisciplinari,
combinant persones que treballen en contextos de barri amb artistes, arquitectes i dissenyadors.
Autors del treball Skulpturenpark Berlin_Zentrum, http://www.skulpturenpark.org/

Taller Traces of Autism: 30 novembre - 4 desembre 2009

El taller estarà dirigit pel col.lectiu Traces of Autism [Jozua Zaagman, Maartje Dros, Jacqueline Schoemaker]. Col.lectiu
interdisciplinari que treballa sobre l'anàlisi i cartografia del territori realitzant llargs recorreguts per l'espai públic per produir
un arxiu d'elements trobats, traduint-lo en mapes, texts, imatges i vídeos. El taller consistirà a aplicar aquesta metodologia
de treball en un barri de Barcelona.
Direcció dels seminaris: Gaspar Maza, antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Ramon
Parramon, director d’Idensitat i professor d’Elisava.

iD Barri | Barcelona és una proposta d’IDENSITAT per La Capella. Ajuntament de Barcelona amb la col•laboració del Goethe Institut i el Consolat
General dels Països Baixos a Barcelona i Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Més informació e inscripcions: idensitat@idensitat.net | www.idensitat.net

