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FESTIVAL ARTESCAPE
Festival juvenil d’arts de carrer
12 anys del projecte

Del 8 a l’11de novembre del 2017
amb la col.laboració especial de l’artista

Rice Barcelona
i la xarxa d’art comunitari

Del 8 a l’11 de Novembre es durà a terme el Festival juvenil d’arts de carrer, ARTESCAPE 2017. En
aquesta edició, la ciutadania i, amb especial èmfasi, els joves, podran participar, de forma gratuïta, a
diferents tallers i activitats en els que es practiquen diverses manifestacions artístiques d’art urbà i comunitari:
hip hop, break-dance, graffiti, skate, bàsquet beat, circ, percussió, audiovisuals, entre d’altres.
Aquest any el tema que enllaçarà les activitats és l’Art i la Comunitat, per això hem iniciat una col.laboració
amb la Xarxa ARTIBARRI, comunitats creatives per al canvi social (www.artibarri.org).
Els dies del Festival, a la Lleialtat Santsenca, un nou equipament de gestió cívica de Sants i a la Plaça
Celestina Vigneaux, diversos professionals enfocaran el tema a partir d’ accions artístiques, col·laboracions
amb escoles i una xerrada col·loqui.

Murals de l’artista Rice a Barcelona
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Origen i finalitats del Festival
Nascut el 2005 d’un projecte més ampli anomenat “punt de pARTida Jove”, fruit de la col·laboració entre
l’Associació ARTIXOC i l’Ajuntament de Barcelona, l’activitat proporciona i facilita, per mitjà de l’art, la
integració social de joves amb menys oportunitats.
A les darreres edicions del Festival, aquest es renova amb
la voluntat de romandre com una activitat cultural,
juvenil i popular destacada dins el panorama de la
cultura urbana de Barcelona.
Artescape se sosté a partir de l’experiència de 52
sessions al carrer en 15 espais diferents que han fet
conviure el circ, la percussió, el graffiti, el hip hop, el rap,
la batucada i la capoeira, sota el paraigües d’un singular
projecte social.
El Festival torna als barris on va néixer i es reivindica
com una activitat vàlida, imprescindible i integradora, a
l’abast de tothom.
Fins avui, el Festival ARTESCAPE ha donat cabuda a més de 2000 joves que practiquen les arts de carrer i
ha exercit de plataforma musical per a més de 140 joves cantants de rap emergent d’entre 12 a 25 anys.
Ha afavorit la integració social de més de 500 joves a partir de la seva vinculació a activitats artístiques de
diferent tipus, principalment al Districte de Sants-Montjuïc.
L’any passat es va dedicar amb gran èxit a les dones i el graffiti, donada la poca visibilitat que té aquest
col·lectiu dins el panorama artístic urbà, en general. Enguany el dediquem a l’Art i la Comunitat, perquè
pensem que és un entorn encara poc conegut pel gran públic.
Malgrat sempre s’han fet accions amb i per la comunitat utilitzant l’art o el recursos creatius, aquests no s’han
portat a debatre amb la gent del carrer, qui en el fons és el principal usuari. Quest és el nostre repte per la
nova edició de l’Artescape.

Activitats del Festival 2017:
-

Col.loqui amb convidats especials, a la Lleialtat Santsenca, dimecres 8 de Novembre de les 19h a
les 21.30h. Inclou una actuació del grup de teatre “La Marabunta” (sorgit d’un projecte teatral de
barri “En temps del Sr.Muñoz, Can Batlló als anys 40”) + actuació d’un grup d’alumnes de l’Escola
Pa’tothom + obertura a càrrec de Martí Peraferrer, Director del FITAG (Festival de Teatre Amateur
de Girona) + Taula rodona amb representants de: Art&Coo, la F@brica, Teleduca i Artixoc +
col.loqui obert amb el públic (Fila 0 amb representants de diverses entitats i col.lectius).

-

Pintada d’un mural de grans dimensions a la Plaça Celestina
Vigneaux, a partir del treball conjunt entre l’artista “Rice” i joves
de l’Institut Joan Coromines i l’Escola PROA. El mural
mostrarà el resultat d’una reflexió conjunta sobre el pensament
del filòsof alemany d’origen jueu, Walter Benjamin, mort a
Portbou el 1940, que parla del “poder” de la gent anònima:
“La historia no és solament una historia dels triomfadors, dels
dominadors, dels supervivents, és primàriament la història del
sofriment del món.”
“És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers
anònims que no la de les persones cèlebres. La construcció
històrica es consagra a la memòria dels qui no tenen nom.”

Walter Benjamin
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-

Jornada del Festival (Pl.Celestina Vigneaux) des de les 10h del matí fins a les 19h de la tarda,
podrem gaudir de tallers GRATUÏTS de circ, percussió, graffiti, una competició de allstyle, tallers de
bàsquet beat, skate, teatre de carrer, un plató participatiu i la realització de la pintada del mural de
graffiti. Més de 8 hores d’activitats obertes a tothom, per a gent de totes les edats, gratuïtes,
compromeses i participatives.
La Jornada està coorganitzada amb la Xarxa ARTIBARRI i es podrà participar a activitats d’entitats
de la xarxa com ara: Pa’tothom, Bàsquet Beat, Teleduca, La F@brica o Artixoc.
Per a veure la programació completa: www.artixoc.org, o bé www.artibarri.org

-

Mural participatiu. Durant el cap de setmana de l’11 i 12 de Novembre es realitzarà, a la mateixa
plaça Celestina Vigneaux, el mural commemoratiu de l’edició 2017. Després de diversos tallers
preparatoris que tindran lloc des del dimecres 8 al divendres 10 de novembre, els joves de dos
Instituts treballaran plegats (INS.Joan Coromines i Escola Proa-Batxillerat artístic). Seguiran una
metodologia de creació participativa per aproximar aquests dos col.lectius, de diferents entorns
socioculturals, però del mateix barri de la Bordeta. L’artista Rice dirigirà les sessions, seguint una
metodologia participativa.

Obra de Rice als carrers de Barcelona

La col.laboració de la Xarxa ARTIBARRI al Festival 2017
Artibarri és una xarxa a favor del desenvolupament de projectes artístics d’acció comunitària on la participació
de les persones es converteix en un dels eixos centrals cap a la millora de la qualitat de vida individual i
col·lectiva i com l’estímul del canvi social. Artibarri promou el treball en xarxa com a mitjà per créixer, millorar,
disseminar o connectar aquesta mena de projectes en tot l’àmbit del territori català.
El 2019 Artibarri durà a terme la 1a Fira d'Art Creació, Cultura i Comunitat a Barcelona.
El dimecres 8 de Novembre Artibarri presentarà la FACC&COM dins l’activitat de
“Taula rodona sobre Art i Comunitat” del Festival. L’acte serà també aprofitat per
debatre cap a on va l’Art que es posa a disposició de la gent, on som i on volem
arribar?
L’art comunitari fa temps que té molts interlocutors, institucionals i no institucionals, la
majoria diversos en la manera de veure i viure l’acció social comunitària. Malgrat
Artibarri ja té un discurs fet en aquesta direcció, som una vintena d’entitats i
cooperatives i fa gairebé 15 anys que ens trobem i debatim. En aquesta ocasió volem
compartir aquesta reflexió per estar en constant recerca i obertura. Us convidem a
acostar-vos a una tarda on, a més d’aprendre els uns dels altres, us oferirem un tastet
teatral i un tastet gastronòmic “Suculentus mundis”.
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No us ho perdeu!!

Festival Artescape 2016

El Festival ARTESCAPE està
coordinat, finançat i impulsat per :

festivalartescape.blogspot.com.es
www.artixoc.org
Artescape Artixoc
Hi col.labora :

Institut Joan Coromines
Escola PROA
Jiser
Enrotlla’t
Difusor
Més informació:
La Lleialtat Santsenca

Luna de:
Amb el suportÀgia
i patrocini
(Coordinació i Premsa)
Tel. 932 964 100
Mòb. 667 53 81 34
artixoc@artixoc.org
www.artixoc.org

Si ets petit, jove o gran i tens ganes
de pintar graffiti, ballar hip hop, fer
skate, tocar instruments, gaudir del
circ…vine
i
viuràs
una
bona
experiència al festival juvenil d’arts de
carrer, ARTESCAPE!
No tenim edat, només ganes de
trobar-nos de nou als carrers. Vine!!!

91 (dir. La Bordeta), parada “Moianès – Cuyàs”
115 “Bus del barri” (dir. La Bordeta), parada “Moianès – Cuyàs”
H12, H16, 37, 46, 65, 79, 109 i 165 (dir. Llobregat): parada “Gran Via - Moianès”
H12, H16, 37, 46, 65, 79, 109 i 165 (dir. Besòs): parada “Gran Via – Mandoni”
Ferrocarrils Catalans:
S3, S4, S8, S9, R5, R6, L8 parades “Magòria – La Campana” o “Plaça Espanya”.
R50 i R60 només parada “Plaça Espanya”.

Lleialtat Santsenca
C/ Olzinelles, 31. 08014 Barcelona.
Metro:
L1: parades “Mercat Nou” o “Plaça de Sants”
L5: Plaça de Sants
Autobús:
115 “Bus del barri” (dir. Estació de Sants), parades “Olzinelles – Noguera Pallaresa”
o “Plaça Bonet i Muixí”
91 (dir. La Bordeta), parada “Constitució – Amadeu Oller” (parada final)

