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STRIPART 2019

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 14 h i de 16 a 21 h.
Dissabte i diumenge, 
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
Entrada gratuïta

Tots els tallers, activitats i actuacions 
són gratuïtes, amb places limitades 
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. 
La data límit per inscriure-s’hi, així 
com el material necessari s’especifi-
ca a la descripció de cada taller.
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Dissabte 29 de juny | 21 h.

K.G.G -Kitchen Guateque Grup  
Guateque de Traje I Performance

MAR OLIVÉ NIETO 
Breath | Corda aèria
Un petit animaló s’enfila al seu arbre 
com cada matí per poder agafar 
pomes i guardar-les per a l’hivern, 
però avui sorgirà algun problema…

ESTHER MARTÍ MARTÍNEZ 
Delete | Dansa contemporània i burlesque
Una peça que transita entre els 
límits del burlesque i la dansa 
contemporània, i que trenca amb la 
censura de l’expressivitat de la dona 
en la seva forma més sexual.

BIG LADY, Marta Izquierdo 
Als Núvols | Teles aèries i verticals
Equilibri, força, caigudes i voltes, 
moltes voltes. La recerca de l’equilibri 
impossible, de la dona forta, de caure 
i tornar a aixecar-se, de trobar la 
lleugeresa enfront de les dificultats.

O.R.G.I.A. 
Politi-qué? | Performance
En grec, politiké techne significa 
l’art propi dels ciutadans, l’art social. 
L’obra no és una crítica política, 
ni tan sols un discurs. És una 
radiografia sociocultural extrapolable 
a diferents esferes.

INAUGURACIÓ
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RECREATIONS PROJECT 
Recreations Project. La resistència al 
“Canvi” | Mitjans audiovisuals, dansa 
i música

Espectacle de vídeo-projecció, 
dansa-teatre i música, fonamentat 
en el treball de la transmissió 
d’un concepte des del llenguatge 
audiovisual al llenguatge corporal.

TAURO 
TAURO | Música
Trap, alt-R&B, jazz fusió i ritmes 
llatins en una mateixa producció 
musical. Què pot sortir malament? 
Un projecte artístic que busca el punt 
d’unió entre diverses branques de la 
producció i la composició.

00H Cloenda de la inauguració 
DJ IVANA RAY SINGH
Artista, DJ i agitadora cultural, 
creadora de A Love Supreme: 
plataforma i festival de Música 
Suprema.

Amb la col·laboració de bàron rat compañía 
de danza. Coordinat per Nacho Cárcaba.

INAUGURACIÓ
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CIA. ADRI MASCORT 
Water – fall, dansa contemporània  
Dimarts 2 de Juliol | 21 h. 
1 h.
La jove companyia barcelonina 
Adri Mascort ens presenta un 
nou espectacle que explora la 
introspecció de l’autocontrol, de la 
gestió d’emocions i els codis ètics.

VIOLETA IRIBERRI
El oso polar más triste del 
mundo, dansa comtemporània
Dimecres 3 de Juliol | 21 h.
10 min.
Arran d’una sobtada notícia sobre un 
os exhibit en un aparador d’un centre 
comercial a la Xina sorgeix aquesta 
peça de dansa. Una reflexió sobre 
la relació de l’home amb la captivitat 
animal.

RENZO VALENZUELA
Cafété, dansa contemporània 
Dimecres 3 de Juliol | 21 h. 
25 min.
Històries, anècdotes i primeres im-
pressions. Sentiments enfrontats en 
trobar-se en un nou territori producte 
de la migració. Mescla de ritmes, es-
tils i idiomes en forma de dansa.

FRANCESCA GHIRETTI
Humana, dansa contemporània 
Dijous 4 de Juliol | 21 h. 
17 min.
Endinsa’t en un viatge de 
sensacions, emocions i fantasia 
on la ficció és materialitzada. El 
protagonista, un cos translúcid on 
l’essència, l’origen, el conflicte i la 
lluita hi són presents.

DANSA
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MADAI
Tejido(s), música, veu i dansa 
Dijous 4 de Juliol | 21 h. 
20 min.
Deixa’t emportar per aquesta 
proposta intimista. Un viatge 
sensorial que entrellaça guitarra, 
veu i cos. Un alliberament vocal 
i corporal. La cerca de la veritat i 
l’equilibri en l’expressivitat.

DANSA

LAURA SAUMWEBER
Siluetas de tinte morado,  
dansa contemporània 
Divendres 5 de Juliol | 21 h. 
15 min.
Inspirada en els instints animals de 
l’home i en el majestuós poder del sol 
sorgeix aquesta peça de dansa que 
explora un moment de reconnexió de 
l’ésser humà amb la seva intuïció.
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ANNA FANDO
Desplazamiento y alteración, perfor-
mance 
Dimecres 3 de Juliol | 21 h. 
10 min. 
Juguem amb els conceptes del que 
és correcte, l’alienació i la subversió 
en aquest projecte situat entre la 
performance i la instal·lació. Un 
espai experimental on analitzar 
les resistències als llocs produïts i 
limitats.

O.R.G.I.A.
Rumble noise, teatre físic 
Dijous 4 de Juliol | 21 h. 
20 min.

Sorolls molestos, sorolls quotidians 
que assimilem o ens pertorben. 
Veus del nostre inconscient que 
boicotegen amb la pressió dels 
mandats socials i la família com a 
institució. Un desarrelament voluntari, 
un context que mai calla.

CIA. LAS ANTÍGONAS
Bennu, dansa teatre
Divendres 5 de Juliol | 21 h.
20 min.
Text, personatges i moviment 
corporal es fusionen en aquesta 
proposta innovadora. Bennu és la 
destrucció, és l’autodestrucció. La 
purificació. El no-res triat en la cerca 
d’alguna cosa nova, en la cerca de la 
creació, del renaixement. 

NOUS LLENGUATGES
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NOUS LLENGUATGES

KATA BALOGH
Y si no pienso nada...?, dansa - 
performance
Divendres 5 de Juliol | 21 h.
15 min.
Un diàleg entre cos i espai, intèrpret 
i espectador, interior i exterior, allò 
físic i allò mental. Una reflexió sobre 
la dansa, la posició de l’intèrpret 
i l’espectador i el fet inevitable de 
jutjar-nos a nosaltres mateixos i a 
l’entorn.

IVANA RAY SINGH 
Sempre tens ancla en port segur, 
ritual / performance
Divendres 5 de Juliol | 20.30 h.
30 min.
Teixir, entrellaçar i trenar. A mig camí 
entre el ritual i la performance, la 
versàtil artista Ivana Ray presenta 
una peça que té el joc del cordill com 
a punt de partida. Un joc de parla 
i escolta que, en ser imbuït d’una 
intenció màgica, manifesta un canvi 
en el món.
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TEATRE

DIANA MATOS INDIA
BioReset, teatre lambe lambe
Dijous 9 de Juliol | De 19 a 21 h.
Diferents passis 
Un passatge de la història més antiga 
de tots els temps, la llum i l’obscuritat 
competint per regnar el cosmos, 
explicat a través del teatre Lambe 
Lambe. Qui guanyarà? Hi pot haver 
pau dins d’aquest binomi?

COL·LECTIU PEDANT A MISSA I 
REPICANT
Les aventures extraordinàries de  
Fiona Pereshtroikovitx, teatre musical
Dimarts 9 de Juliol | 21 h.
90 minuts. Funció al carrer.
Una atleta fugada durant una prova 
olímpica a Barcelona ’92 haurà 
d’enfrontar-se a la vida allunyada de 
la disciplina esportiva. Descobreix 
la llegenda urbana de la noia russa 
que va escapar dels tentacles del 
Comité Olímpic Internacional a través 
d’aquesta comèdia musical.

KATHARSIS
Brexshit, performance
Dimecres 10 de Juliol | 21 h.
45 min. 
Una peça breu de teatre físic i 
amb un aire performatiu que posa 
en relleu la sobrerrepresentació, 
visibilitat i el protagonisme de l’home 
blanc i heterosexual als espais.

GENERACIÓ FÀSMID
Històries aparentment intranscendents, 
teatre
Dijous 11 de Juliol | 21 h.
1h. Funció al carrer
Set històries curtes sense un sentit 
clar. Petits relats que a primera vista 
poden semblar irrellevants, però que 
tracten temes de debat, conformen 
la proposta de la jove companyia 
Generació Fàsmid. 
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PROJECTE DE MEDIACIÓ CULTURAL

A càrrec de Rice
Sóc Guinardó 

Exposició itinerant a través dels 
aparadors de diferents comerços del 
barri, on es mostrarà, a través de la 
pintura i el retrat, la realitat del barri 
del Guinardó; on les veïnes i veïns 
seran convidats i protagonistes d’un 
projecte expositiu singular, a peu de 
carrer i gratuït a l’abast de tothom.
Sóc Guinardó vol donar a conèixer 
la pluralitat i singularitat del barri, i 
fer partícip a qui ho desitgi posant 
en valor els comerços del barri i a la 
gent que fa del Guinardó un barri viu 
i plural.
Acció creada per l’artista urbà Rice, 
especialment pel barri del Guinardó, 
dins del festival Stripart.
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A càrrec del Grup KGG

Guateque entre bambolines vol 
donar la volta a les convencions 
socials vinculades al món de l’art, 
“reperfomativitzant” els rols i les 
relacions que s’estableixen. La 
cuina del Centre Cívic Guinardó 
serà ocupada per una programació 
d’esdeveniments, transformant-la en 
un punt amb trobada, un guateque 
lounge, on parlarem d’allò que 
envolta les pràctiques artístiques, 
amb els seus respectius col·lapses 
i derives, centrant l’atenció en els 
processos i les relacions que genera.

GUATEQUE ENTRE BAMBOLINES, 
trobada
Diumenge 7 de juliol I  
De 18.30 a 22 h.
Cada membre del KGG convidarà a 
artistes d’Stripart i agents culturals 
per a compartir els seus projectes i 
recerques en una trobada informal 
entre olives, patates i cervesa.

CUINAR UN GUATEQUE, cloenda 
Divendres 12 de juliol I  
A partir de les 21 h.
Com el conte popular de la 
sopa de pedres, cada convidat 
al guateque haurà de portar un 
ingredient per al menjar. Amb els 
ingredients reunits realitzarem un 
menjar per a tots els assistents. 
Després hi haurà música 
per a celebrar la cloenda del 
festival Stripart.

SITE ESPECÍFIC
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TALLER DE MODELATGE 
CERÀMIC PER PLAQUES
A càrrec d’Adriana Ranaldi
Dilluns 1 de juliol | De 17 a 21 h.
Dilluns 8 de juliol | De 18 a 20.30 h.
Data límit per reservar plaça:  
28 de juny
Aprendrem la tècnica de plaques pel 
modelatge manual amb ceràmica, 
molt utilitzada en entorns artístics i 
productius per la seva versatilitat.

TALLERS

Aquest taller es divideix en dues 
trobades:

- Dilluns 1 de juliol, de 17 a 21 h, 
on tindrem un primer acostament 
a l’argila i realitzarem una peça 
utilitzant la tècnica de plaques.

- Dilluns 8 de juliol, de 18 a 20.30 h, 
on pintarem i decorarem les peces 
prèviament elaborades.

No és necessària cap experiència 
prèvia. Recomanem portar un davan-
tal o roba adequada per embrutar-se.
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CONNECTAR EN MOVIMENT
A càrrec de Laura Saumweber
Dimarts 2 de juliol |  
De 18.30 a 20.30 h.
Data límit per reservar plaça:  
29 de juny
La dansa té el poder de crear 
una connexió especial entre les 
persones. Ens permet sentir l’alegria 
de mourens junts i gaudir la llibertat 
del moviment. Les eines de la 
improvisació i el contacte corporal 
ens ajudaran per crear un ambient 
de confiança i consciència corporal 
grupal per explorar conjuntament el 
món infinit de la dansa.

SERIGRAFIA!
A càrrec de Magalí Ayala i Elena Serrano
Dijous 11 de juliol |  
De 17.30 a 20.30 h.
Data límit per reservar plaça: 8 de 
juliol
Aquest taller de 3 hores serà 
un primer tastet d’una tècnica 
d’estampació molt i molt divertida! 
A partir d’una sèrie de pantalles 
preparades, podràs crear la teva 
estampa sobre tela o paper.Vine a 
provar-ho!
No cal cap coneixement previ. Tot 
material de suport per a estampar 
serà més que benvingut! Exemples: 
trossos de tela, papers diversos, 
cartolines, diaris, etc... Sobretot, 
porta roba vella o un davantal.

TALLERS
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TALLER DE VIDEODANSA:  
COS + IMATGE EN MOVIMENT = 
MOVIMENT2
A càrrec de DANSPXL
Dilluns 8 de Juliol | De 16 a 19 h.
Data límit per reservar plaça:  
5 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. 

EINES PER A LA CREACIÓ 
PLURIDISCIPLINÀRIA
A càrrec d’Azucena Moya
Dimarts 9 de Juliol | De 18 a 20 h.
Data límit per reservar plaça:  
6 de juliol
A partir d’exercicis d’improvisació, 
explorarem com diferents llenguatges 
artístics poden complementar-se en 
el moment de creació. Reconeixerem 
les diferents facetes creatives de 
cadascuna de nosaltres per endinsar-
nos en el procés sobre com generar 
material nou. 

L’escriptura mecànica, la 
improvisació amb el cos o el dibuix 
a partir d’inputs visuals i sonors, 
seran alguns dels punts de partida 
amb l’objectiu de desenvolupar un 
llenguatge propi.

MÀQUINES DE VISIÓ: RETRAT I 
RECONEIXEMENT FACIAL
A càrrec de Libertar.io
Divendres 5 de juliol | De 17 a 20 h.
Data límit per reservar plaça:  
3 de juliol. Cal portar ordinador. 
Una exploració artístic-tecnològica 
orientada a hackejar màquines per 
al reconeixement facial, i pensar 
qüestions sobre la identitat virtual, 
la biomètrica, la vulnerabilitat de 
la privacitat, els prejudicis i la 
discriminació algorítmica, i l’extracció 
de dades associades a les pràctiques 
del retrat digital.

TALLERS ESPECIALITZATS
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TALLERS PROFESSIONALS

INTRODUCCIÓ A LA 
COMPTABILITAT PER ARTISTES
A càrrec d’Isabel Massadi
Dimecres 3 de Juliol |  
De 19 a 20.30 h.
Data límit per a reservar plaça:  
30 de juny
Sessió amb una experta en 
comptabilitat i gestió sobre facturació, 
organització i gestió de l’autònom 
per artistes. Es tractaran els 
següents temes: requisits mínims 
de facturació, obligacions fiscals 
i de seguretat social (IVA, IRPF) i 
comptabilitat bàsica de l’artista.

TENS UNA IDEA I VOLS MUNTAR 
UNA EXPOSICIÓ D’ART?
A càrrec d’Hèctor Escudero  
AKA hache creativa
Dijous 4 de Juliol |  
De 18.30 a 20.30 h.
Data límit per reservar plaça:  
1 de juliol
Coneixerem els aspectes elementals 
i bàsics per realitzar una exposició 
d’art contemporani. Des de la idea, 
passant per l’anàlisi de l’espai, fins a 
la col·locació de l’última cartel·la.
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TALLERS PER A INFANTS

PINTURA MURAL
A càrrec de Maybuch Victorel
Dissabte 6 i diumenge 7 de Juliol | 
De 17 a 19 h.
Per nens/es de 7 a 12 anys
Data límit per a reservar plaça:  
3 de juliol
Taller on, a partir de l’experimentació, 
es realitzarà un mural a la paret 
exterior del centre cívic. S’utilitzaran 
diferents tècniques pròpies de la 
pintura: stencil, passar dibuix a 
escala, collage per a murs, utilització 
de colors per zones i pintura amb 
extensor. S’aprendran eines per 
realitzar de manera conjunta el 
mural. Serà una bona oportunitat de 
crear aprenent i experimentant amb 
les diferents tècniques, enfocant-
nos en la participació col·lectiva, 
la cooperació, la comunicació i les 
ganes d’aprendre pintant. 
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MELODÍAS SECRETAS
A càrrec de FrateLA Colectivo
Dimecres 10 de Juliol | De 17 a 
18.30 h.
Per nens/es de 8 a 10 anys
Data límit per a reservar plaça:  
7 de juliol
Construcció d’un instrument a partir 
d’elements reciclats, basant-se en 
el format de la guitarra i kalimba. El 
resultat d’aquesta fusió respondrà 
a la categoria d’instrument de 
cordes i complirà la característica 
de ser totalment personal, petit i 
transportable. 

TALLERS PER A INFANTS

LAMBE LAMBE 
A càrrec de Diana Matos
Dijous 11 de Juliol | De 16.30 a 20h
Per nens/es de 7 a 14 anys
Data límit per a reservar plaça:  
8 de juliol
Exploració d’un format nou, com és el 
teatre en miniatura dins d’una capsa. 
Creació d’històries breus explicades 
dins d’una capsa de cartró, amb 
l’ajuda d’objectes i/o materials que 
es manipularan donant-los vida. El 
taller constarà d’una primera part 
de creació de la història a partir 
dels objectes, i una segona part de 
construcció d’escenaris dins de la 
capsa. Unirem ambdues parts, la 
història i la posada en escena. Per 
concloure, mostrarem les capses 
amb les petites històries a la resta 
dels participants.
El dia del taller cal portar: una capsa 
de cartró, 3-4 objectes que no siguin 
joguines, ni personatges i que 
s’adaptin a la capsa, una llanterna o 
led de pila.
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+ STRIPART

AZUCENA MOMO
Escriure des del cos i la veu 
Dansa contemporània i poesia
Dimarts 9 de Juliol | 20.30 h.
Una mostra de cinc minuts de la 
investigació entre dansa i poesia que 
s’ha dut a terme al projecte “Abans 
de la nit”. Magalí Perich Camps amb 
el moviment i Azucena Momo amb la 
veu. Una simbiosi entre cos i mots. 

KATA BALOGH
CON-TEXTO - Taller d’investigació
Dissabte 6 de Juliol | De 17 a 19 h. 
Data límit per a reservar plaça:  
4 de juliol
La meva inquietud és el text, el 
pensament com a base de moviment, 
recerca i creació.  
Durant el taller escriurem els nostres 
pensaments en papers, per i posar-
los en joc, donant-los veu i cos. 
Convertirem la reflexió – a vegades 
frustrant – en el motor de la nostra 
expressió, buscant noves dinàmiques 
tant a nivell mental, com a corporal. 
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+ STRIPART

PARLEM D’ART
Dilluns 1 | 19 h.
Dimecres 10 | 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, 12 de juliol

20 h ARTISTES CONVIDEN ARTISTES
Amb el festival a punt de ser clausurat, alguns dels i les participants convidaran a 
altres artistes a exposar les seves obres a l’espai que ocupaven les seves peces. 
Ens explicaran a qui han convidat i per què, i els nous artistes ens explicaran les 
seves obres.

21 h CUINAR UN GUATEQUE 
Com el conte popular de la sopa de pedres, cada convidat al guateque haurà 
de portar un ingredient per al menjar. Amb els ingredients reunits realitzarem 
un menjar per a tots els assistents. Després hi haurà música per a celebrar la 
cloenda del festival Stripart.



ADREÇA HORARI

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 de 9 a 22 h
Dissabtes de 10 a 14:30 h i de 16 a 20 h

Adriana Ranaldi / Alba Domingo Basora / Alessiainart / Almü 
Colino / Ambro Jordi / Andrea Díez Nin / Anna Crespo Garcia 
/ Anna Fando / Anna Sevilla Paris / Araceli Caravaca Comino / 
Azucena Momo / Big Lady, Marta Izquierdo / Cia. Adri Mascort 
/ Cia. Las Antígonas / Col•lectiu Pedant a missa i repicant 
/ DansPXL / David Aguinaga Andrés / Débora Samper / Diana 
Matos India / Diego Paterna / Eduard Mayor Urenda / Esther 
Martí Martínez / Fayna Nieves / Francesca Ghiretti / FrateLa 
Colectivo / Gala Espín / Gemma Canal Gamir / Generació Fàsmid 
/ Gian Marco Benedetto / hijadelastormentas / HolaKarma / Ione 
Larrago / Ithan GiBla / Ivana Ray Singh / Judit Cuadros i Dave Mg 
/ Júlia Girós Menéndez / Julia Molins / K.G.G - Kitchen Guateque 
Grup / Kata Balogh / Katharsis / Laia Albert / Laura CTur / Laura 
Saumweber / Laura Solé Fornós / Laura Vilches Gallego / Leia 
Goiria i Berta Vallvé / Madai / Mar Olivé Nieto / Marc Serra / 
Marina E.G. / Marta Rodríguez Muntané / Mercedes Cimadevilla 
/ Mireia Trujillo Martí i Maria Prokhorova / Mo. Beltrán Ballera / 
MP_collages / Nico Buceta / O.R.G.I.A. / Paula Vicente Puiggròs 
/ Pol Parés Sansano / Raquel Bistuer / Raquel Eme / Recreations 
Project / Renzo Valenzuela / Rice / Rosa Borrell Carreras / Sara 
Isabel Álvarez Aragonés / Tauro / Taya Dudkina / Víctor Cano / 
Viktoria Tzoannou / Violeta Iriberri Moreno / XAVIEEF


