–

Edita | Edita

–

Crea Intermèdia Producció
-I-

Concepte i direcció | Concepto y dirección

Odile Carabantes

Jordi Antas

“Wiki_Demo_0”

Tutor | Tutor

- II -

Juan López

Estanislao Comella
“97 vídeos”

Artistes | Artistas
Odile Carabantes

- III -

Estanislao Comella

Nacho Ferrer

Nacho Ferrer

“Transposiciones”

Martín LLavaneras
Pol Merchan

- IV -

Elisa Munsó

Martín Llavaneras

Óscar Ortega

“Sense títol”

Daniel Rodríguez Castro

-V-

Disseny gràfic | Diseño gráfico

Pol Merchan

ferranElOtro Studio

“Sense títol”

Impressió | Impresión

- VI -

Gràfiques Macià

Elisa Munsó
“WX120”

Tiratge | Tiraje
200 u.

- VII -

Óscar Ortega

Amb el suport de | Con el apoyo de

“Pigmentos de entorno”

Agraïments | Agradecimientos
Centre d’Art la Panera
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida
Escola Municipal de Belles Arts

–

Aquesta edició s’ha publicat en motiu del workshop “Demo_0” realitzat al
Centre d’Art la Panera i en l’Espai Palma del 15 al 18 de desembre de 2011.
Esta edición se ha publicado con motivo del workshop “Demo_0” realizado en el
Centre d’Art la Panera y en el Espai Palma del 15 al 18 de diciembre de 2011.
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– cat –
–
Partint de la premissa que els participants del
taller “Demo_0” eren artistes en formació, per tant,
iniciant les seves carreres i buscant els seus
discursos i els mitjans d’expressió més adequats,
es va plantejar el taller com una ocasió perquè
poguessin desenvolupar un exercici pràctic tutelat
per l’artista convidat.
Es van proposar unes pautes vinculades al treball
que vinc realitzant en els últims anys, com poden
ser la intervenció sobre arquitectura en exteriors
o les accions efímeres, i que els exercicis fossin
enfocats des de les pròpies temàtiques i tècniques
dels assistents al taller.
En aquesta publicació es recullen els diversos
exercicis, resultat d’uns dies intensos de treball
i compromís per part de tots els integrants del
taller. Gràcies a ells/elles i a en Jordi Antas per
fer-ho possible.
–
– Juan López –

– cat –

– cast –

–

–

Una trobada durant quatre dies amb vuit artistes
emergents, actius i amb vincles professionals o
emocionals amb la ciutat de Lleida, han estat
convidats a realitzar una intervenció a mode de
treball específic i que es recullen en aquest
llibre. Un punt de partida que respon a un criteri
i una voluntat de crear un espai de treball i un
temps d’experimentació entre diferents artistes
que actualment estan en procés de formació i
professionalització, i que es planteja com una
plataforma de formació complementària, enfocada a
la reflexió i a l’intercanvi d’idees que té com
objectiu assolir processos competitius als discursos
artístics actuals.

Un encuentro durante cuatro días con ocho artistas
emergentes, activos y con vínculos profesionales
o emocionales con la ciudad de Lleida, han sido
invitados a realizar una intervención a modo de
trabajo específico y que se recogen en este libro.
Un punto de partida que responde a un criterio y
una voluntad de crear un espacio de trabajo y un
tiempo de experimentación entre diferentes artistas
que actualmente están en proceso de formación
y profesionalización, y que se plantea como una
plataforma de formación complementaria enfocado a la
reflexión y el intercambio de ideas con el objetivo
de lograr procesos competitivos a los discursos
artísticos actuales.

Així doncs, entre el 15 i el 18 de desembre,
des del Centre d’Art la Panera i des de l’Espai
Palma de la Regidoria de Joventut de la ciutat de
Lleida, s’han acollit quatre sessions de treball
dirigides per l’artista/tutor Juan López. Sota el
concepte d’intervenció en l’espai urbà, -entès
des del seu sentit més ampli-, s’han explorat
diferents processos, experiències i plantejaments
que han tingut lloc durant aquest període, el qual
ens va permetre oferir un espai de reflexió, de
presentació, difusió i d’intercanvi entre els/
les diferents participants. D’aquesta manera,
els processos desenvolupats durant el taller es
visibilitzen en aquest format publicació que teniu
a les mans, editat per l’ocasió i concebut com un
llibre d’artista que funciona alhora com a suport
expositiu.

Así pues, entre el 15 y el 18 de diciembre, desde
el Centre d’Art la Panera y desde el Espai Palma de
la Concejalía de Juventud de la ciudad de Lleida,
se han acogido cuatro sesiones de trabajo dirigidas
por el artista/tutor Juan López. Bajo el concepto
de intervención en el espacio urbano -entendido
desde su sentido más amplio-, se han explorado
diferentes procesos, experiencias y planteamientos
que han tenido lugar durante este período, el cual
nos ha permitido ofrecer un espacio de reflexión,
de presentación, difusión y de intercambio entre
los/las diferentes participantes. De esta manera,
los procesos desarrollados durante el taller se
visibilizan en este formato publicación que tenéis
en las manos, editada para la ocasión y concebido
como un libro de artista que funciona a la vez como
soporte expositivo.

“Demo_0” per tant, ha volgut funcionar com un
tutorial, que pretén explorar el context de l’art
emergent i/o jove de la ciutat, realitzant una
instantània per així elaborar un esboç del panorama
artístic del seu context, a més a més de generar
un punt de trobada i la construcció d’un espai que
intenta recomposar el seu propi entorn artístic;
tanmateix i en aquest sentit, més que realitzar
una revisió d’artistes treballant per un territori
o en un territori concret, ha estat la de crear
una radiografia, un apunt d’artistes emergents amb
vincles a la ciutat.

“Demo_0” por tanto, ha querido funcionar como un
tutorial que pretende explorar el contexto del
arte emergente i joven de la ciudad realizando una
instantánea para así elaborar un esbozo del panorama
artístico de su contexto, además de generar un punto
de encuentro y la construcción de un espacio que
intenta recomponer su propio entorno artístico; sin
embargo y en este sentido, más que realizar una
revisión de artistas trabajando por un territorio o
en un territorio concreto, ha sido la de crear una
radiografía, un apunte de artistas emergentes con
vínculos a la ciudad.

–

–

– Jordi Antas –

– Jordi Antas –

– cast –
–
Partiendo de la premisa de que los participantes
del taller “Demo_0” eran artistas en formación,
por lo tanto, iniciando sus carreras y buscando sus
discursos y los medios de expresión más adecuados,
se planteó el taller como una ocasión para que
puedieran desarrollar un ejercicio práctico tutelado
por el artista invitado.
Se propusieron unas pautas vinculadas al trabajo que
vengo realizando en los últimos años, como pueden
ser la intervención sobre arquitectura en exteriores
ó las acciones efímeras, y que los ejercicios fueran
enfocados desde las propias temáticas y técnicas de
los asistentes al taller.
En esta publicación se recogen los diversos
ejercicios, resultado de unos días intensos
de trabajo y compromiso por parte de todos los
integrantes del taller. Gracias a ellos/ellas y a
Jordi Antas por hacerlo posible.
–
– Juan López –

–
El meu treball es centra bàsicament en les pràctiques col·laboratives,
en la producció audiovisual i l’experimentació en l’àmbit de les
noves tecnologies, la creació d’espais i microxarxes on es generi
l’empoderament i l’ intercanvi d’experiències entre persones que
comparteixen uns interessos. També la creació d’espais públics,
d’espais de proximitat que circulen entre lo físic i virtual.
Mi trabajo se centra básicamente en las prácticas colaborativas, en la
producción audiovisual y la experimentación en el ámbito de las nuevas
tecnologías, la creación de espacios y microrredes donde se genere
el empoderamiento y el intercambio de experiencias entre personas que
comparten unos intereses. También la creación de espacios públicos, de
espacios de proximidad que circulan entre lo físico y virtual.
–

http://www.dileodile.tumblr.com

En el marc del workshop Demo_0 i de la proposta de “realitzar una intervenció en
l’espai públic” inicio un recorregut per la zona alta del casc antic de Lleida, just
on es situa el Centre d’Art la Panera on realitzem el taller. Camino i a cada passa
vaig piulant allò que em crida més l’atenció, ja siguin fotografies o bé petits
apunts de tal manera que les meves petjades quedin a la vista de qualsevol.
Comparteixo l’experiència viscuda in situ i al moment. A més, deixo espai per a
que altres, desde qualsevol lloc del món, puguin dir-hi la seva.
No és una casualitat que gairebé totes les fotografies que prenc, geo-localitzo
i pujo a la xarxa en forma de tuits, tinguin aparença d’enderrocs, solars buits o
d’espais degradats. És difícil passejar-se entre els carrerons costeruts i no toparse amb cap solar. És gairebé inevitable preguntar-se què hi havia hagut en cada
un dels forats que ara llueixen les parets d’aïllant de color groc. Què hi havia rere
les portes i finestres tapiades? Quines històries hi havia sota l’engruna que ara
tragina la grua mentre uns senyors esperen a que acabi la màquina per agafar la
brossa més valuosa? Què s’hi amaga darrere d’aquests forats?
A hores d’ara el barri segueix essent una de les zones més afectades i decaigudes de Lleida. Després de passar alguns plans urbanístics i de provocar nombroses polèmiques degut a que la majoria de la població són inmigrants, la majoria
amb un baix poder adquisitiu, sembla que ha arribat el moment. Les parets ja no
aguanten molt més, i abans de desallotjar a la gent o de que els edificis caiguin
pel seu propi pes, millor tirar-ho tot al terra. Tirar-ho tot al terra i amb això endurse la memòria d’un barri sencer?
Què hi diu sobre tot això la gent que viu al barri? Què dirien la gent que van néixer i gaudir del barri i que en un moment es van veure obligats a marxar?
Wiki Demo_0 és un espai públic que s’ubica a la xarxa, una eina oberta per a
que qualsevol persona pugui afegir punts en el recorregut que jo he iniciat per
la zona amb l’objectiu d’omplir els forats recuperant la memòria històrica que
hi habita, iniciar un procés col·laboratiu de re-construcció d’un barri a partir de
l’experiència de les persones que hi van viure o que hi viuen.
Diversos codis QR, iguals al que hi ha al principi d’aquest llibret, es troben situats
en forma d’adhesiu en cada un dels punts geo-localitzats, de tal manera que
llegint-los amb un aparell mòbil podem accedir a l’espai wiki i des d’allí llegir,
debatre o afegir els continguts, ja siguin fotografies, textos, vídeo-entrevistes,
audio, etc.

http://demo0.wikispaces.com/

Glossari de termes

Piular (o bé, twittejar) ve de Twitter, un servei de microblogging que permet als
seus usuaris enviar i llegir missatges de text d’una longitud màxima de 140 caràcters (denominats tweets, tuits, o piulades).
Tuit (o piulada) cada un dels missatges enviats (pujats a la xarxa) a través del
servei Twitter.
Wiki: (del hawaià wikiwiki, «ràpid») lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des
del navegador pels usuaris. Els usuaris d’un wiki poden d’aquesta manera crear,
modificar, enllaçar i esborrar el contingut d’una pàgina web, de forma interactiva,
fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia.
Codi QR: És una imatge formada per una matriu de punts blancs i negres, les seves sigles corresponen a l’expressió anglesa Quick Response Barcode (Codi de
resposta ràpida). És un sistema que permet emmagatzemar informació mitjançant
una mena de codi de barres en dues dimensions.
S’utilitza per a transmetre informació de manera ràpida i eficaç entre un suport
físic (el codi es pot col·locar sobre qualsevol objecte: un cartell, una revista o un
objecte) i un dispositiu electrònic com ara el telèfon mòbil.
La informació amagada darrera un codi QR pot ser una imatge, un text, un número de telèfon, les dades d’una targeta d’embarcament o una adreça web.
Per llegir un codi QR cal un telèfon mòbil equipat amb càmera, al qual haurem
instal·lat una aplicació que permeti desxifrar-lo. Les aplicacions més usuals són:
Kaiwa Reader, Zxing, Beetag o I-nigma.

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
Durant aquests dies vaig fer uns vídeos que vaig acabar percebent
com una unitat, 97 vídeos, un darrere l’altre. Tot formava part
d’un recorregut amb la càmera, no hi havia material que rebutjar.
Mentrestant, tornava cap a llocs que eren els mateixos més o menys,
tornava a conèixer una altra vegada.
Durante esos días hice unos vídeos que acabé percibiendo como una
unidad, 97 vídeos, uno detrás de otro. Todo formaba parte de un
recorrido con la cámara, no había material que desechar. Mientras
tanto, volvía hacia sitios que eran los mismos más o menos, volvía a
conocerlos otra vez.
–

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
Provocar narratives a través de l’experiència corporal com a eix
per analitzar situacions. Els meus principals interessos passen per
explorar l’ús d’objectes quotidians i la seva disposició en l’espai,
i com aquests es desenvolupen en múltiples formes d’expressió que es
presenten mitjançant un règim obert de formats que em revelen noves
possibilitats.
Provocar narrativas a través de la experiencia corporal como eje para
analizar situaciones. Mis principales intereses pasan por explorar
el uso de objetos cotidianos y su disposición en el espacio, y como
estos se desarrollan en múltiples formas de expresión que se presentan
mediante un régimen abierto de formatos que me revelan nuevas
posibilidades.
–

http://www.zanderjanuta.tumblr.com

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
La persecució d’experiències, la idea nostàlgica de franquejar
paisatges més enllà de la seva significació o la visió de la naturalesa
en analogia a la violència de la cultura. Aquestes són les principals
nocions que exploro en el meu treball, mitjançant l’anàlisi de la
capacitat i incapacitat de seva representació en imatges.
La persecución de experiencias, la idea nostálgica de franquear
paisajes más allá de su significación o la visión de la naturaleza
en analogía a la violencia de la cultura. Estas son las principales
nociones que exploro en mi trabajo, mediante el análisis de la
capacidad e incapacidad de su representación en imágenes.
–

http://www.martinllavaneras.com

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
El meu treball artístic investiga aquelles grietes o fisures, en les
quals es troba un espai considerat fora de lo normatiu. Com creem i
llegim les imatges? Com es construeix la historia, i com volem que
aquesta es mostri i/o volem en ella ser representats? Són preguntes
que em plantejo durant aquest procés.
Mi trabajo artístico investiga aquellas grietas o fisuras, en las
cuales se encuentra un espacio considerado fuera de lo normativo.
¿Cómo creamos y leemos las imágenes? ¿Cómo se construye la historia,
y cómo queremos que esta se muestre y/o queremos en ella ser
representados? Son preguntas que me planteo durante este proceso.
–

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
La línea, el dibuix i la forma com a eina de treball. D’una manera
irònica, el meu treball es centra en una relectura reflexada de les
petites accions quotidianes; en aquest cas, l’excavadora, com punt de
partida, dins el marc d’esfondraments al centre històric d’una ciutat.
La línea, el dibujo y la forma como herramienta de trabajo. De una
manera irónica, mi trabajo se centra en una relectura reflejada de las
pequeñas acciones cotidianas; en este caso, la excavadora, como punto
de partida, dentro del marco de hundimientos en el centro histórico de
una ciudad.
–

http://www.eliselisa.blogspot.com

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
Interesat en els processos de creació, els materials i la tècnica, la
geometria, la matemàtica, els patrons, i els sistemes reticulars.
Interesado en los procesos de creación, los materiales y la técnica,
la geometría, la matemática, los patrones, y los sistemas reticulares.
–

http://www.lafabricaderocas.com
http://www.twitter.com/l_i__i_l

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

–
Trato l’espai i la seva configuració a través de l’individu. Ironitzo
sobre la nostra condició crítica individual a partir de l’acumulació, la
repetició i l’ordre imposat, mostrant les constants fronteres amb les
quals ens trobem diàriament, que delimiten i forçen a organitzar-se.
Trato el espacio y su configuración a través del individuo. Ironizo
sobre nuestra condición crítica individual a partir de la acumulación,
la repetición y el orden impuesto, mostrando las constantes fronteras
con las que nos encontramos diariamente, que delimitan y fuerzan a
organizarse.
–

http://www.danielrodriguezcastro.es

–
Aquest facsímil s’ha realitzat partir del taller-workshop “Demo_0” conduït per
Juan López del 15 al 18 de desembre, en el marc del programa de suport a les
arts visuals Crea Intermèdia Producció 2011 dirigit per Jordi Antas.
Este facsímil se ha realizado a partir del taller-workshop “Demo_0” conducido
por Juan López del 15 al 18 de diciembre, en el marco del programa de soporte
a las artes visuales Crea Intermedia Producción 2011 dirigido por Jordi Antas.
–

