Festa oberta d’artistes residents de Fabra i Coats 2021

AL VESTÍBUL I AL PORXO durant tota la festa:
Sense títol
AALBERS
Instal·lació sonora
Una instal·lació sonora quadrafònica generativa que combina petites retallades d'àudio de fonts
diverses: paraules, música, so ambient, ensopegades, respiracions, etc.
www.instagram.com/aalbers_/

Seismes #1: Fora de servei per ensorrament
EXPLICA DANSA: Toni Jodar i Francesc Bravo, LIVEMEDIA: Maria de Marías
Video, performance
Seismes #1: Fora de servei per ensorrament és la pervivència de la performance que van fer Toni
Jodar i Francesc Bravo per a la primera edició de Seismes, l'any 2017. Les imatges estan capturades
per l'artista audiovisual i performer Maria de Marías (Livemedia).
BCNeta beach: #Topoolorgrafia
MERITXELL VIRGILI
#Topoolorgrafia: obrir el sobre transparent per ensumar la peça. Les postals us les podeu emportar a
casa, és una obra seriada, exhibida per Seismes 2021 i numerada "hors commerce", n'hi ha 190/200
www.instagram.com/omusesbarcelona

La Piñata
LAURA B. CAMPOS
Escultura
www.instagram.com/btzlaura

INFLUX Platja Adarró
MARIAS & ANDREW COLQUHOUN, LIVEMEDIA
Video.
Influx: [del llatí influxus, de influĕre 'desembocar, penetrar'] acció i efecte d'influir, fluxe de la marea |
marea: moviment cíclic alternatiu d'ascens i de descens del nivell de l'aigua marina, degut a l'atracció
gravitatòria del Sol i, principalment, de la Lluna | flux, marea entrant |reflux, marea sotint | influx: ones
de llum, penetrant, respir, llum, respir, llum, llum, respir...
www.twitter.com/livemedia

Infants a la platja paradisíaca de Sant Adrià
ESCOLETA DE CINEMA: MARTA JUNCO, CARME MAYUGO, DAVID CAMPILLO
Video
Quina relació tenen els infants de Sant Adrià amb la platja? Què hi ha en el seu imaginari? És un joc
on jugar? Relaxar-se? Gaudir les vacances? hi és un lloc de pas? es maco? S’hi troben a gust?
Quina relació tenen amb el seu dia a dia? Mitjançant un taller audiovisual, un grup d'infants de Sant
Adrià exploraran la seva relació amb la platja. A Seismes podrem gaudir de una performance
audiovisual resultat d'aquest taller.
https://escoletadecinema.wixsite.com
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18:30 hores
De chilena
CLAUDIO CORREA
Video. Full HD, stereo. 1 minut 47 segons.
Veiem un futbolí amb cristos crucificats als eixos transversals en comptes de jugadors de futbol. Els
ninots pategen una pilota. Una paleta de ping-pong amb el rostre de Jesús pintat al frontis, rep una
pilota que fa rebotar la pilota de nou fins al futbolí. La pilota arriba fins als peus d'un dels cristos
crucificats. Aquest li enganxa una altra vegada, de manera que usant un futbolí i una paleta de
ping-pong s'estableix un asimètric piloteig que confronta el cos i el rostre de Jesús, generant així un
bucle de càstig infinit.
www.claudio-correa.com · www.instagram.com/claudiocorrea_v

19:00 hores
mar.mar
ALDO ARANDA, KIKE BELA, MARTA VELASCO
Música i visuals en directe
Projeccions que representen les ones sonores que reflecteixen laigua. Música que reprodueix el fluir
de les onades i que invoca imatges suggerents d'un oceà impetuós.
Un concert audiovisual i sonor que ens submergirà en un ritual de bany sensorial, purificador i
repetitiu, i que oferirà llum en el trajecte solitari i nocturn per uns procelosos mars on aguaiten la
bellesa i la mort.
Aldo Aranda – Xilòfon, percussions, electrònica - Kike Bela - Baix elèctric, sintetitzador, pedals
Marta Velasco - Imatges
www.instagram.com/arandaaldo/ · www.instagram.com/belakike · www.instagram.com/velascovel/

19:30 i 20:00 hores
AnarcoFlash Unit
MARK CUNNINGHAM, NEUS MARTÍNEZ
Música i performance
AnarcoFlash Unit és una trobada caòtica, sorollosa i dinàmica. A través del format protesta, es vol
generar un ambient festiu però revolucionari, per reivindicar, al so de la improvisació, la precarietat
cultural que vivim avui dia.
www.instagram.com/markcunnigham3943 · www.instagram.com/notemoalerror

19:45, 20:45 i 21:15 hores
Caribe Mix 2001: Una odisea en el espacio
JOSÉ Y SUS HERMANAS
Teatre de varietats, performance
Es pot construir i mantenir un país amb sol, platja i parasols? Serem capaços de reinventar els
viatges i el turisme? Aquestes són algunes de les preguntes que es fan José y sus Hermanas:
Explore el jardín de los Cárpatos i que ara revisiten en forma de teatre de varietats per a la festa de
Seismes.
www.instagram.com/joseysushermanas · www.instagram.com/joseysush

20:15 hores
Low Haze + Laura BTZ
CARISMA: NESTOR CENICEROS, FERIDA: DAVID MATEO, LAURA B. CAMPOS
Música i visuals
Concert en 3 fases: jam inicial, jam electrònica i cançons acompanyat de visuals en directe i projecció
de vídeo.
www.instagram.com/btzlaura/ · www.instagram.com/cenicerox/
www.instagram.com/lowhazeunit/

· www.instagram.com/ferida.tv ·

21:00 hores
Los hinchables
BLOOD QUARTET, ÈLIA GENÍS, NATASHA PADILHA
Música, escriptura i moviment en directe
Co-creació en temps real que combina música, moviment i escriptura. amor, desamor, reaccions,
friccions, objectes i emocions que se inflen, inhalen, exhalen, reboten o exploten. Van i venen,
s'enllacen i es desfan.
www.instagram.com/bloodquartetofficial · www.instagram.com/natashapadilha · www.instagram.com/eliagenis2018

21:30 hores
Meditarave
ALDO ARANDA, JUAN J. OCHOA, LIVIANA, MORONI & MERINO, OMINIRA i MERI VIRGILI
Performance, música i essències olfactives: experiència transensorial.

Benvingudes viatgeres salvatges intergal·làctiques a la Meditarave, una acció performativa
participativa que comença en una meditació col·lectiva i acaba en una rave, perquè totes les
veritats estan en totes les coses.
www.instagram.com/arandaaldo/
www.instagram.com/juan.j.ochoa
www.instagram.com/liviana_bcn/
·
·
·
www.instagram.com/_jessica_moroni_ · www.instagram.com/merinni · www.instagram.com/ominirabeats/

22:15 hores
Jam electrònica
ALEX CASTELEIRO, GUILLEM LLOTJE, CARLES RIGUAL
Música
SINCRO és un espai creatiu de col·laboració, experimentació i generació sonora, que es basa en
sessions improvisades i lliures, d'on sorgeixen idees i paisatges sonors per a noves propostes.
Aquesta jam obre espai a tots els residents de la FiC, per interaccionar i cercar complicitats entre
artistes sonors.
---Gisela Cano, del col·lectiu Ràdio Whisky Bar, podcast musical fresc, subversiu i feminista radiarà tota
la festa d’artistes residents i farà entrevistes a alguns residents.
Les artistes de MATTER ART COMMUNITY: Ariadna Guiteras, Angela Palacios, Neus Solà, Michael
Lawton (projecte pioner de residència artística per a mares/pares amb espais adaptats per a la
conciliació familiar, ideat per DUAE COLLECTIVE i organitzat per DUAE i Prohibit No Tocar!, en
col·laboració amb The Good Good), han realitzat diverses intervencions en l’espai escenogràfic de la
festa, des d’un punt de vista amable per a infants.
SEISMES 2021 és un projecte co-organitzat entre l’equip de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació
amb les residents de la fàbrica de creació, amb l’escenografia de Sergi Cerdan i coordinat des de
The Good Good.
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