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1. CONCEPTE
L’espai públic, principalment urbà, s’està convertint cada vegada més en un espai discutit:
control·lat i privatitzat, però
alhora reclamat i bressol de moviments tant actuals com el 15M. D’aquesta manera, es converteix també en un territori emprat per cada
vegada més artistes. Usant
lliurement els múltiples suports que ofereix, i
mitjançant diferents tècniques, aquest tipus
d’accions fan de la ciutat una enorme galeria
on res no es pot comprar, on el més rellevant
no és l’obra en sí, sinó que
aquesta és a l’abast de tothom.
Aquestes intervencions suposen una
batedora d’idees, a nivell artístic però
també social i –sobretot- cultural que volem
fomentar.
Al 2007, alguns d’aquests artistes vam crear
Difusor, l’associació que està al
darrera del projecte Openwalls i del seu altaveu, la OpenWalls Conference. Com ja vam
plantejar en una iniciativa similar
–festival Difusor2007, Barcelona- pretenem
reunir artistes europeus que treballen amb diferents tècniques al carrer, alhora que
fomentar –parlant-ne amb expe à posant de
manifest: els usos creatius de l’espai public,
que plantegen reptes als models
imperants de participació ciutadana, la relació
amb àmbits com el disseny gràfic, “culture jamming”, la (contra)publicitat i, sobretot, el debat
sobre l’espai public com a espai de i per a la
ciutadania.
D’aquesta manera, pretenem contribuir a la
creació d’una xarxa de treball entre
diferents col·lectius que ténen en la creació
a l’espai públic el seu nexe comú. Si amb la
celebració de l’anterior festival
(Difusor2007) preteníem posar de manifest
els valors positius de l’art urbà en relació a la
criminalització de que era objecte a través de

la Ordenança Cívica de la ciutat de
Barcelona, amb l’actual projecte, a més
de seguir incidint en aquestes virtuts
d’intercanvi creatiu i oferta cultural viva i
autònoma dins la ciutat, hem pretès
fomentar la visibilització i articulació de
projectes que operen a l’espai públic
com a base creativa i que pretenen ferne un hàbitat normalitzat per a la creació
i el diàleg. D’aquesta manera, OpenWalls
Conference aposta per la creació d’espais
habilitats per a intervencions gràfiques
urbanes com un mecanisme d’articulació
de la creativitat i el diàleg a l’espai públic.
Tot això, en una ciutat, Barcelona, que
disposa del substrat per dur-ho a terme,
ja que compta amb un ampli moviment
d’art urbà de qualitat referència europea
en aquest àmbit, i en un moment en el qual
existeix un creixent debat cultural i polític al
voltant d’aquest tema.

2. OBJECTIU
En la realització d’aquesta conferència hem
volgut tenir en compte una doble direcció
de treball.
1. Acostar l’art de carrer a la societat en
general.
2. Generar espais de debat que impulsin la
creació d’un model de gestió de l’art urbà
a les ciutat contemporànies, començant per
Barcelona.

3. ACTIVITATS REALITZADES
Intervencions murals.
Un dels pilars de la proposta d’OpenWalls
Conference és la producció de murals,
alguns de gran format, en els quals una
selecció de 13 artistes urbans
internacionals van desenvolupar la seva
obra en col·lectiu, fusionant estils i tècnica,
i visibilitzant la varietat de formes creatives
del nou muralisme. Mostrant la producció
en directe d’obra artística de qualitat
preteniem acostar l’art al públic alhora que
establir les condicions per a que, en un
futur, es pugui intervenir novament sobre els
murs ja intervinguts, contribuïnt així a
normalitzar aquesta modalitat d’art públic
entre l’administració i altres entitats.
Els artistes escollits per acomplir aquest
objectiu han estat: SatOne, pel la seva
finura i ampli repertori estilístic, Aryz, per la
seva potència, Ripo, valorant el seu treball
tipogràfic i de contingut, Jaz, com un dels
representants més importants de l’art urbà
llatinoamericà, amb una obra que ha
evolucionat des del graffiti més clàssic
cap a un estil que revisa la pintura a l’oli
a la llum del disseny, Lahe, valorant-ne la
seva trajectòria alhora que la perspectiva
de gènere, moltes vegades poc present
en el món de l’art urbà, Neko, com un
dels màxims nous valors nacionals, a més

Mymo, HDA (crew), Outsider, Juan Carlos
Noria i Eme.
Els assistents al festival disponíen de
tríptics explicatius del tipus d’intervencions
que s’estaràn realitzan, així com informació,
tant de cadascun dels artistes participants,
com de la ubicació dels murals. D’aquesta
manera, durant els dies que va durar
OpenWalls Conference, el públic assistent
va poder disfrutar d’un circuit expositiu
gratuït a l’aire lliure, que a més és visitable també una vegada acabat el festival
(la ubicació dels murs intervinguts amb la
informació de l’artista corresponent segueix
estant disponible a la web).
Una part no menys important, al contrari, de
les intervencions artístiques va ser la
Convocatòria Oberta, a través de la qual
van poder pintar uns 70 artistes vinguts
d’arreu de l’Estat espanyol pels seus
propis mitjans. L’organització els facilitava
lloc on pintar i, gràcies a Montana Colors
pintura en spray perquè podéssin realitzar
les seves obres.
Les intervencions murals de la OpenWalls
Conference han estat possibles gràcies a la
implicació de:
Biblioteca Mercè Rodoreda.
Districte d’Horta-Guinardó.
Districte de Gràcia.
Escola SaFa.
Espai Jove Bocanord.
Hangar
Sala Razzmatazz

Tallers (1).
S’han realitzat dos tallers que perseguien
l’objectiu d’apropar tècniques, materials i
metodologies pròpies de l’art urbà al gran
públic, sobretot jove, molt més interessat
i permeable a noves propostes. Així, els
tallers realitzats, han estat de:
1. pintura mural i
2. d’estampació de samarretes amb la
tècnica de l’stencil.

Xerrades.
Les presentacions públiques de projectes
van constituïr l’altre gran pilar de la OWC.
Aquestes van estar organitzades sota dos
grans marcs:
1. “Usos creatius de l’espai públic”.
A l’Espai Jove La Fontana, van tenir lloc les
presentacions de projectes i posterior debat
sobre “Usos creatius de l’espai públic”. La
meitat dels projectes participants van ser
convidats per la organització i l’altra meitat
van sortir de la convocatòria oberta a tal
efecte. L’objectiu era situar les intervencions
artístiques a l’espai públic com una branca
més dins l’arbre de les reclamacions sobre
la democratització de l’espai públic.
Els participants van ser: Pau Faus(2),
arquitecte i artista, Zosen(3), artista urbà i
activista underground, Re:farm the City(4),
col·lectiu global de guerrilla gardening i,
a través de la convocatòria oberta, es van
presentar els projectes dels col·lectius Las
Coleccionistas(5) i The G. Canyon(6). El
moderador va ser Bani Brusadin(7),
productor i investigador cultural
independent responsable de projectes com
el festival The Influencers.

2. “Gestió d’espais públics per a
intervencions artístiques a les ciutats
contemporànies”
Les presentacions més directament
relacionades amb l’objectiu de la OWC es
van agrupar a la Sala Mirador del CCCB
durant les tardes de divendres 21 i dissabte
22 d’octubre. Els projectes seleccionats
representen una vintena de les iniciatives
capdavanteres del panorama nacional i
internacional pel que fa a la gestió de i
reflexió sobre l’art urbà com a fenòmen
específic de l’espai públic.
Les presentacions van estar agrupades en
4 taules:
Taula 1: projectes de Barcelona i àrea
metropolitana.
Aquesta taula va pretendre visibilitzar
projectes actius de la ciutat de Barcelona
i rodalies, que han tingut èxit en la gestió
d’aquest tipus d’intervencions. Va servir, a
més, per generar contactes i linies futures
de treball ja que molts d’ells no es coneixien
entre sí. En aquesta línia, doncs, Eduard
Crespo i Cristian Diamante, membres de
Difusor(8), van exposar els projectes de
gestió de murs públics que desenvolupa
aquesta entitat. Marc Garcia, de Persianes
Lliures(9), va aprofundir en la realitat que
afecta tant artistes sense espais on intervenir, com comerciants amb suports vàlids
com poden ser les persianes. Arcadi Poch,
de la plataforma Kognitif(10) va exposar
diverses iniciatives relacionades amb
intervencions de gran format alhora que
d’inclusió social. Mario Granados(11),
Director de Programes i Serveis de
l’empresa Iniciatives i Projectes S.L. va
oferir una més que interessant perspectiva històrica del tractament de l’art urbà a

Barcelona, sobretot des del Districte
d’Horta-Guinardó, des de meitat dels 90
fins l’actualitat. Per acabar, Laura Fusté(12),
responsable del programa de murs legals
“Aquí Pots!” implementat per l’Ajuntament
de Terrassa, va explicar el funcionament
del projecte en el marc de l’Àrea de
Joventut.
La Taula 1 va ser moderada per Isaac
Alcober(13), de l’empresa de productes
de graffiti Montana Colors, líder mundial en
el sector i un dels principals operadors del
creixement artístic i social del graffiti a nivell
global.
Taula 2: ciutats i contextos diferents.
La segona taula del divendres va estar
dedicada a presentar projectes de fora del
context de Barcelona, cosa que va
permetre veure les diferències existents en
funció de cada context local i quines
estratègies havien seguit els diferents
projectes presentats. Aquesta diversitat va
aportar noves visions sobre com abordar
futurs projectes en el context barceloní.
Els i les participants en aquesta taula van
ser Pedro Soares Neves(14), artista urbà,
arquitecte i gestor independent de
projectes, va exposar el context de
saturació visual de la ciutat de Lisboa i les
respostes que hi ha donat des de
Userdesign, la seva plataforma. Sergio
Beltran, en representació de l’equip
d’Asalto Producciones(15), va explicar la
trajectòria del festival d’art urbà més
rellevant de la península, Asalto, a
Saragossa. La gent de Visual Lab(16) va
presentar el projecte Display, que a través
de la instal·lació a la via pública de diversos
panells metàlics, programen intervencions
periòdiques que els omplen de contingut.
Cada edició del projecte va acompanyada

Seleka, reconegut artista nacional, va
presentar el seu espai Delimbo(17), fortament vinculat a l’espai d’intervenció lliure a
la llera del Guadalquivir, actualment
desaparescut a causa de les polítiques
restrictives que també pateix la capital
andalusa. Finalment, Thomas Schmitt va
explicar la situació a París, de la mà del
projecte LeMur(18), que a través de diversos partners programa intervencions periòdiques en un espai inicialment destinat a
publicitat exterior que s’ha reorientat amb
finalitats artístiques, i pel que han passat els
principals referents mundials, de Shepard
Fairey i WK Interact a Jérome Mésnager.
La Taula 2 va ser moderada per Ana
Manaia (19), antropòloga i gestora cultural.
Taula 3: Espai públic i muralisme.
La tercera taula va estar dedicada a un tò
més reflexiu sobre el context de les
intervencions gràfiques urbanes a l’espai
públic. Els diversos ponents van il·lustrar
conceptualment el nou muralisme i les
diverses formes que aquest està prenent a
l’espai públic de les ciutats actuals.
Javier Abarca(20), artista urbà, professor de Belles Arts de la UCM i editor del
blog de referència “Urbanario”, va centrar
la seva ponència en qüestionar els límits
sobre el que és art urbà, posant de manifest
que una tasca curatorial sobre l’espai públic mai hauria d’incidir en el contingut de
l’obra, sinó únicament decidir sobre quina
mena de suport s’hauria de realitzar. Zosen,
artista àmpliament conegut, va exposar el
seu testimoni de 20 anys de trajectòria
artística als carrers de Barcelona.
Finalment, Martina Millà(21), comissaria de
la Fundació Miró de Barcelona, va explicar
el procés de producció de l’exposició

Murals, així com els motius que la van
portar a realitzar-la, el 2010.
El moderador d’aquesta tercera taula va ser
en Marc Mascort i Boix(22).
Taula 4: projectes destacats.
Per últim, la taula que va tancar la
Openwalls Conference va estar dedicada
a aquells projectes d’àmbit internacional
que han destacat, bé per la repercussió en
l’àmbit de l’art a l’espai públic, bé pels èxits
aconseguits en la gestió d’intervencions
artístiques a l’espai públic. Responent al
primer ítem, Ramón Parramón(23) va
presentar la seva tasca al davant
d’Idensitat, una de les entitats que més ha
treballat projectes eminentment efímers
d’art públic i que va servir per ajudar a
plantejar noves preguntes des d’una
perspectiva no directament relacionada
amb les intervencions gràfiques,
qüestionant la institucionalització d’aquest
tipus d’art. Devon Ostrom(24), impulsor de
l’aliança BCBF de Toronto, va exposar la
gestació i implementació del projecte,
mitjançant el qual les entitats socials i
culturals de la ciutat han aconseguit que
l’ajuntament gravi amb una nova taxa la
publicitat exterior, com a compensació
per la contaminació visual que generen.
Aquests diners –una previsió aproximada
d’uns 10 milions de dòlars l’any que se
sumarien al pressupost inicial de
l’ajuntament- van directament a finançar
projectes d’art públic, tancant així el cercle.
Todd W. Bressi(25), Director d’Iniciatives
Estratègiques, del muraLAB i coordinador
artístic del City of Philadelphia Mural Arts
Program, el programa d’art mural més
important del món –amb un pressupost
anual de més de 5 milions de dòlars-, en
va explicar la seva gènesi -molt reveladora,
doncs el programa va néixer de la pròpia

agència anti-graffiti de la ciutat als anys
80- així com els reptes més importants que
a dia d’avui se li plantegen, principalment
relacionats amb continuar la tasca de treball
comunitari, d’investigació en arts murals i
el programa de residències artístiques a la
ciutat. Finalment, Marcus Wilcocks(26) ,
investigador al Design Against Crime
Research Centre, institució vinculada a
la St. Martins School of Arts de Londres,
va exposar les conclusions de la sèrie de
grups focals que van realitzar per encàrrec
de la London Metropolitan Police sobre com
abordar el fenòmen del graffiti des d’una
perspectiva integral. Aquests grups focals
van incloure tot l’espectre d’agents vinculats
d’una manera o altra a l’art urbà: empreses
de neteja de graffiti, artistes, educadors,
administració, policía, afectats…
La Taula 4 va estar moderada per Xavier
Ballaz, co-fundador de Difusor.

Grup de Treball
Un dels objectius de portar als
responsables dels projectes de gestió
d’espais per intervencions urbanes més
rellevants era, a banda de que podéssin
exposar-los a un públic adient, poder
posar-nos a treballar plegats.
Per aquest motiu es va dur a terme un grup
de treball, amb l’objectiu de definir un
model operatiu per al màxim de ciutats,
basant-nos en les experiències de cada
projecte i traient-ne els denominadors
comuns.
Actualment estem treballant en les
conclusions, que es faràn públiques
oportunament.

4. RESULTATS OBTINGUTS
Objectiu 1.
Objectiu

Activitat

Acostar l’art urbà a la Roda de premsa
societat

Lloc

Data

Resultat

La Fontana

17 d’octubre

765.000 entrades a Google.
Ressenyes a
mitjans (annex).

Intervencions murals
a l’espai públic

Districtes de Gràcia,
Horta-Guinardó i St.
Martí

20, 21 i 22 d’octubre

10 murs intervinguts.
1214m2 pintats.
13 artistes comissariats.
63 artistes convocatòria.

Tallers estampació
samarretes

Bocanord

22 d’octubre

10 participants

Taller pintura mural
per a joves

Bocanord

22 d’octubre

10 participants

Intervenció en espai
col·laborador

Razzmataz

20, 21 i 22 d’octubre

500 assistents
aprox.

Lloc

Data

Resultat

La Fontana

20 d’octubre

6 participants

Quadres resum objectiu 1: Acostar l’art urbà a la societat

Objectiu 2.
Objectiu

Activitat

Generar espais de
Presentacions
debat per un model
projectes “Usos de
de gestió de l’art
l’espai públic”
urbà a les ciutat contemporànies.

50 assistents
Presentacions “Gestió d’intervencions
artístiques a l’espai
públic”

CCCB

21 i 22 d’octubre

22 participants.

200 assistents.
Seminari “Gestió
Bocanord
22 d’octubre
21 participants.
d’intervencions
artístiques a l’espai
públic”
Quadres resum objectiu 2:. Generar espais de debat que impulsin la creació d’un model de gestió de l’art urbà
a les ciutat contemporànies

5. LÍNIES DE TREBALL FUTURES
1. Ampliació del projecte openwalls.org a
nivell local.
Difusor va operar durant 2 anys el projecte
Galeria Oberta, que va entregar 400
permisos per intervencions al mur del Parc
de les Aigües (Districte d’Horta-Guinardó,
Barcelona) entre 2008 I 2010. Actualment
la xarxa openwalls.org, que funciona sota
el mateix sistema d’entrega de permisos
on-line, compta amb 11 murs; 9 a Galicia,
gestionats per les entitats locals Remuau i
Arteixo Crea, i 2 més a Barcelona,
gestionats per Difusor, als Districtes de
Gràcia i Horta-Guinardó. Openwalls.org ha
entregat en poc més de 6 mesos 241
permisos.
Des de Difusor pretenem ampliar el nombre
de Districtes implicats a la iniciativa alhora
que consolidar els murs que ja estan en
funcionament. De la mateixa manera, volem
que altres municipis de l’àrea metropolitana
puguin sumar-se a la xarxa, enfortint així
vincles creatius entre ciutats diferents.
Com?
a) presentació pública dels resultats i
conclusions de la OWC als principals
agents interessats.
b) establiment de negociacions amb
districtes i altres ciutats interessades
c) establiment d’aliances amb agents
culturals independents de les àrees on
s’implementi el projecte, per tal que el
dinamitzin i en facin el seguiment a nivell
micro.
2. Establiment d’una xarxa internacional per
a la reflexió, investigació i distribució de
coneixements i iniciatives relacionades amb

la gestió d’espais públics per a les
intervencions urbanes.
Pretenem que la OpenWalls Conference
operi com a tret de sortida per a una major
interconnexió dels projectes que van ser-hi
presents, així com d’altres que s’hi puguin
anar sumant.
Com?
Buscant replicar la conferència en altres
ciutats, dotant-la de continuïtat. En aquest
sentit, recollir l’interès d’agents culturals de
ciutats com Saragossa, Lisboa, Toronto,
Londres i Paris per tal de donar continuïtat a
les trobades.

6. AGRAÏMENTS
Montana Colors
CoNCA
Rosa Cervera, Districte d’Horta-Guinardó
Ana Manaia, Bocanord
Joan Punset, Bocanord
Arcadi Poch, Kognitif
Jordi Rubio, Montana Colors
Isaac Alcober, Montana Colors
Isabel Minguillón, Biblioteca Mercè Rodoreda
Montserrat Filomeno, Districte de Gràcia
Mari Cruz Martín, Districte de Gràcia
Tècnics de barri del Districte de Gràcia
Tere Badia, Hangar
Bani Brusadin
Escola SaFa
Club Esportiu Martinenc
CCCB
Espai Jove La Fontana
Sala Razzmatazz
Marc Mascort
Iván de la Nuez, CCCB
Manel López, CCCB
Alejandra García Witting
Alexandra Jastrzebska
Ángel Rodríguez Castineira
Diego Gómez
Jesús Paniagua
Katia Vidotto
Marcel Arqués
Naiara Vishnu Fernández Striano
Sonia Linda Brizzolari
Lluc Mayol
Julieta Dentone
Blacki Li Rudi Migliozzi
Alberto de Pedro
Sara Gilberga

Neko

1. Els tallers es van realitzar a l’Espai Jove Bocanord en col·laboració amb el Dia Internacional de la
Pintura.
2. Barcelona, 1974. Arquitecte i artista visual. Explorador de la quotidianitat i de les pràctiques autònomes dins la ciutat contemporània. Amb els seus projectes mira d’activar mecanismes de representació,
narració i/o interacció que facin aflorar les particularitats i els conflictes del lloc on es troba. La majoria
dels seus treballs són obres realizades ‘in situ’ en
col·laboració amb altres professionals del món de
l’arquitectura, la fotografía, l’antropologia i les arts
visuals i escèniques. Ha estat professor de la Universitat d’Arquitectura del Vallès (UPC) i ha format
part del col·lectiu interdisciplinar d’exploració urbana
‘Observatori Nòmada’. És autor del llibre ‘La Ciudad
Jubilada’ i co-autor del llibre ‘Co-Habitaciones. Patrimonio, taxidermia y autoconstrucción en Valparaíso’.
Ha impartit tallers, desenvolupat projectes i exposat
la seva obra a diversos centres d’art contemporani
locals i de l’estranger (Brasil, Argentina, Xile, França,
Alemanya, Polònia, etc.).A OWC va profunditzar sobre la relació entre arquitectura efímera, espai públic
i societat. http://www.paufaus.net/
3. Artista Visual. El seu primer contacte amb la
cultura de carrer es l’skate i, posteriorment, el graffiti.
Influenciat pel moviment Punk i la premisa del “Do
it Yourself”, comença com autodidacta i més tard
cursa estudis d’art a l’escola La Llotja de Barcelona,
convertint-se així en Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny. Membre actiu de l’escena de graffiti
de Barcelona des de començament dels 90, també
va formar part del grup Ovejas Negras (ONG). Tot i
la dissolució del grup, segueix col·laborant amb alguns dels seus membres, així com també amb artistes internationals d’altres disciplines. Zosen segueix
pintant freqüentment als carrers i desenvolupant
projectes murals apart de donar classes i cursos al
voltant de l’art urbà i l’espai públic. El seu repertori
abarca des de la il·lustració, la perfomance, vídeo,
autoedició o disseny de moda. És el co-fundador del
segell de moda “Animal Bandido”. Participa regularment en exposicions i esdeveniments internacionals
i la seva obra s’ha pogut veure en galeries europees,
asiàtiques i d’Amèrica del Nort i del Sud. A l’Espai
Jove La Fontana presentarà el seu nou fanzine Carcelona “20 anys a la millor botiga del món” a l’Espai
Jove La Fontana. http://zosenbandido.com
4. Re:farm the city desenvolupa eines obertes per
grangers urbans i es dedica a proporcionar a la
gent eines que permetin fàcilment crear, mantenir i
visualitzar els seus horts urbans.Aporta els ritmes de
la natura, la seva diversitat, riquesa i complexitat als
ciutadans. Crea xarxes socials, software i hardware
que ajuda a la producció i a compartir productes
produïts localment. Re:farm the city investiga tècniques i mètodes per a la consevació de l’entorn.
Promou l’agricultura ecològica, la conservació de
l’aigua i la terra a través d’una ciència D.I.Y que té
en compte la biodiversitat i la cuina local, recuperant

l’encant rural per a les ciutats i treballant cap a una
societat més equilibrada, educada, rica, saludable;
en definitiva, una societat que entengui que és part
del cicle de la natura. http://www.refarmthecity.org
5. Camp obert és un projecte organitzat per Las
Coleccionistas i Casa V per un interès compartit per
empènyer les respectives disciplines cap a una dimensió col·laborativa i contextualitzada en el territori
i les relacions socials, revisant la funció tradicional
de l’art d’una banda i de l’urbanisme, de l’altra. Las
Coleccionistas i Casa V presenten el seu projecte a
OWC a través de la Convocatòria Oberta de projectes sobre els usos de l’espai públic. http://campobert.wordpress.com
6. El G. Canyon in a Crack investiga sobre petites
peces de disseny ecològic per a les nostres ciutats,
art de carrer rellevant, instal.lacions i intervencions
en contextos urbans. El G. Canyon in a Crack utilitza
els seus instruments per al treball en el context de
la ciutat, la realització d’investigacions sobre el que
ja hi és present en lloc de crear el que hi falta. El G.
Canyon in a Crack és un projecte dirigit per Anna Triboli i Francesco Vedovato. The G. Canyon presenten
el seu projecte a OWC a través de la Convocatòria
Oberta de projectes sobre usos de l’espai públic.
http://thegcanyon.com/
7. Bani Brusadin és productor i investigador independent a les mogudes aigües on es barregen art,
noves tecnologies, cultures populars i política. És
fundador i co-director de The Influencers, un extrany
festival on s’exploren formes no convencionals d’art,
guerrilla de la comunicació i entreteniment radical (realitzat des del 2004 en col·laboració amb el
CCCB). Bani ha format part del col·lectiu “las Agencias” i, a més ha col·laborat amb diversos projectes
independents i institucionals. Li agrada aprendre i
per això li agrada ensenyar; és professor a Elisava
i ESDI. Des de fa anys explora la falsificació, el
folklore digital, les èpiques subculturals i els herois
incorrectes com a estrategies de desintoxicació i
contraatac a la colonització de l’imaginari per les
estructures del poder contemporani. http://TheInfluencers.org
8. Eduard Crespo és co-fundador de Difusor, un
col·lectiu d’art urbà que treballa principalment a
la ciutat de Barcelona. El nostre àmbit de treball
és, majoritàriament, la comunicació l’espai públic,
sobretot a través de mitjans gràfics. Desenvolupem
projectes, accions i intervencions que pretenen
incidir en el inconscient col·lectiu per revaloritzar o
replantejar el que hom considera espai públic, un
espai que per definició es de tots i totes però que a
la pràctica cada cop més veim com es va privatitzant i comercialitzant en favor de grans empreses i
multinacionals. Un dels últims projectes que estem
duent a treme és OpenWalls.org, una xarxa de murs
legals per pintar lliurament, és a partir d’aquest
projecte d’on sorgeix la idea de crear una trobada
amb especialistes d’aquest àmbit i artistes per in-

tentar trobar unes pautes d’actuació en contra de la
tolerància cero dels governants cap al art urbà i en
general cap a la comunicació al espai públic. http://
www.difusor.org
9. Persianes Lliures és una plataforma que busca
alliberar espais públics per atorgar-los un ús expositiu. La iniciativa esta oberta a tothom, intentem
facilitar un accés lliure amb una filosofia de continua
renovació dels espais, actualitzant cada cert temps
la persiana o el mur. Es tracta de que ciutadans o
entitats veïnals cedeixin espais per a la lliure expressió dels artistes urbans que hi participen. Aquelles
persones que disposen de reixes o murs privats,
estan convidats a adoptar una obra d’art que revitalitzarà el barri. Així, fugim de les formes estandarditzades dels carrers, decorats homogèniament o de
les façanes degradades, i aconseguim uns carres
plens de vitalitat. És sens dubte una forma de democratitzar l’art, allunyant-lo dels càlculs de rendibilitat.
http://www.persianeslliures.com
10. KOGNITIF és una plataforma de creadors i professionals que treballen per a generar continguts a
l’espai públic a través de projectes culturals, artístics
i socials. La utilització de l’art i la cultura com un
vehicle de transformació social és un dels principals
objectius de la plataforma. Sara Compte i Arcadi
Poch són els ideòlegs i creadors del projecte. Kognitif planteja una estructura àgil i flexible, ja que ens
manté independents i units alhora: ens retroalimentem uns als altres per ser més efectius, per aportar
una visió més amplia inspirada en l’intercanvi de
coneixement. La nostra cultura és la de SINERGIAR:
1: acció conjunta de diversos òrgans en la realització d’una funció. 2: increment de l’acció de diferses
substàncies degut a que actuen conjuntament. 3:
Coordinació d’activitats econòmiques el rendiments
de les quals és superior si es realitzen per separat.
Creiem en els individus, les empreses responsables, les institucions compromeses, en els artistes i
creadors, crítics, en les entitats en favor dels altres;
creiem en la unió de tots ells. http://www.kognitif.org
11. Mario Granados. La seva trajectòria professional
de més de 20 anys s’inicia en el món de la música,
però ràpidament passa a gestionar espais d’activitat
i creativitat de caràcter sociocultural. La majoria
d’aquests espais especialitzats en polítiques de Joventut. Aquest fet el posa en contacte (entre moltes
altres activitats) amb el món del graffiti, l’street art o
com dimonis se li vulgui dir. En la majoria dels casos,
el seu paper és d’intermediari entre les administracions públiques i els artistes (?), Mons que utilitzen
“llengües” diferents. Aquesta tasca mai és fàcil,
ja que el posa en un camp intermedi, i en moltes
ocasions es guanya la incomprensió de tots, la qual
cosa el porta a dir que en realitat el seu ofici és de
traductor. http://www.inipro.es/

12. El fenomen del grafiti és un art de carrer consolidat, però alhora preocupa enormement a part de la
ciutadania, que viu aquest fet com un acte vandàlic
que embruta els espais públics i privats de la ciutat.
Aquí pots! És un projecte de l’Ajuntament de Terrassa que es va iniciar en 2007 per a disposar espais
de la ciutat per a la realització lliure de grafitis. El
seu objectiu no es sencill, trobar l’equilibri entre la
necessària convivència cívica de les persones i el
dret individual de cada una a expressar-se lliurement. Posteriorment, s’han dut a terme altres iniciatives: l’organització d’una exhibició de grafitis dins
la Festa major de la ciutat, la Terrassa Esprai Jam,
les pintades permanents per a la creació artística, i
actualment a través del BaumannLab – Laboratori de
Creació Jove, s’ha obert una beca adreçada a joves
creadors per desenvolupar un grafiti mantenint un
diàleg amb el teixit associatiu d’un territori. Aquestes
iniciatives tenen com a objectiu acostar ambdues
parts, el col·lectiu de grafiters i la ciutadania, per tal
de posar en comú les dues realitats i intercanviar les
necessitats, interessos i inquietuds mútues. http://
www.terrassa.org
13. Artista urbà i dissenyador vinculat a Montana
Colors, és un profund coneixedor de l’escena local
i global relacionada amb les expressions artístiques
urbanes. http://www.montanacolors.com/
14. 1976, Lisboa. Ha rebut educació multidisciplinar
i de postgrau en disseny i arquitectura. Especialitzat en metodologies participatives i apropiacions
pictòriques informals i espontànies de l’espai públic
(p.e. graffiti). Doctorat en Arquitectura a l’Institut
d’Enginyeria de Lisboa, ponent, planificador urbà i
consultor a nivell municipal i metropolità (projectes
a les autovies IC19 i 17, projecte CRONO), responsable de l’adaptació a Lisboa de l’exposició “The
streets belongs to all of us” (IVM, Françoise Asher) i
guanyador de la primera edició del premi “No Rules
Great Spot”, Oporto. http://userdesign.org
15. Asalto és un Festival Internacional d’Art Urbà
que des del 2005 inunda els carrers del casc antic
de Zaragoza durant diversos mesos, amb propostes
artístiques de vanguardia, participatives i impactants, desenvolupades in-situ per artistes urbans i
col·lectius artístics del panorama nacional i internacional. Com a concepte, es tracta d’una experiència
artística i de creació única, ja que tot el procés creatiu i la realització del mateix es realitzen als carrers
de Zaragoza, convertint-se els seus carrers en el
millor taller, la millor tela i la millor galeria. Es la ocasió perfecta per desenvolupar aquest projecte que
teniu guardat al calaix i assaltar els carrers; Asalto
Producciones té les claus dels carrers de Zaragoza.
http://asaltoproduccion.es/

16. L’Associació Cultural Laboratori Visual és una
entitat sense ànim de lucre que neix oficialment a
finals del 2008. Caracteritzada per una mentalitat
de constant laboratori (investigació, treball, experimentació …), són diversos els projectes que habiten
sota la seva empara: PAM, TOC, DOM … En OWC
presentarem Display, mostra d’art al carrer, un cicle
de propostes representatives dels llenguatges emergents de la cultura urbana i de l’art contemporani,
ubicats en un circuit de cinc plafons instal als carrers
de Tarragona: Gasòmetre, 1; Ixart, 1; Méndez Nuñez,
3 i Ramon i Cajal, 54Bis. Display és un projecte
d’intervenció en l’espai públic que, de manera efímera i cívica, està orientat cap a l’activació i difusió
dels actius emergents del món de les arts visuals del
Camp de Tarragona, i que compta amb la participació d’artistes d’altres ciutats i països. http://www.
visual-lab.info/
17. Autodidacta. Vaig començar jugant amb pintures
al carrer a l’any 1993, amb 10 anys, però no va ser
fins el 1995 que vaig aconseguir arreplegar prou
calés per fer el meu primer mural. Des de llavors,
considero que no he parat d’evolucionar, probar
noves tècniques, explorar conceptes i, encara a dia
d’avui segueixo estudiant I aprenent sobre tot el que
impliquen les arts plàstiques I la pintura de guerrilla. Paral·lelament, realitzo exposicions, imparteixo
conferències, segueixo dirigint la galeria Delimbo
Artspace, de la que en sóc fundador i comissari,
i continúo la meva carrera com a director artístic i
dissenyador. http://delimbo.com/
18. Thomas Louis Jacques Schmitt (àlies Thom
Thom) és un actiu artivista urbà amb base a París
des de 2000. Utilitzant la tècnica situacionista (especialment el “détournement”) en les que segresta
tanques publicitàries, encallant les consignes del
consumisme, amb només un ganivet Stanley i , de
vegades una mica de cola. Després de la seva
trobada amb Jean Faucheur,van fundar l’associació
amb seu a París Le Mur (el mur), que ha exposat a
més de 100 artistes urbans des de 2007. La construcció d’una “situació” – la recuperació d’un espai
envaït per la publicitat per transformar-lo en una
mena de galeria a l’aire lliure – ha estat descrit en
un llibre que va escriure amb Jean Faucheur. Thom
Thom va fer la seva primera exposició individual a
principis de 2010. És un membre juntament amb
el subversiu net-artista Systaime, el mediactivista
Faltot Xavier i l’undergrounder Thierry Theolier de la
Échantillonniste Internationale, un equip multidisciplinari d’avantguarda de la xarxa. Thomas Schmitt
també és un historiador de la indústria cultural i un
expert en vídeos musicals. http://lemur.asso.fr/
19. Antropòloga i Gestora Cultural (Coimbra 1978),
forma de l’equip de dinamització de l’Espai Jove
Boca Nord (Districte d’Horta-Guinardó). Des
d’aquest equipament municipal desenvolupa el
projecte Creació i perifèria, que es dedica a dissenyar projectes d’acció cultural al barri perifèric
del Carmel, combinant dos conceptes clau de

Públic i Territori, fent servir la multidisciplinarïetat
creativa (des les arts plàstiques, audiovisuals, actualització de noves tecnologies, i art urbà) i construint
tangències entre públics, espais i identitats. Cal
destacar la iniciativa juvenil BocaGraff que busca
consolidar l’art urbà i el graffiti com a pràctica artística, mitjançant tres nivells: ús del graffiti a través de
tallers per a adolescents com a vehicle de cohesió
social i educativa; activitats de mostra i difusió cultural d’artistes i activitats relacionades amb l’Art Urbà,
amb els objectius de valoració i creixement cultural
local; suport a el treball en xarxa des d’entitats i
associacions, com estímul al creixement dels seus
protagonistes, de l’equipament, barri, i de la pròpia
ciutat. http://www.bocanord.cat/projectes/creacio-iperiferia/ http://creacioperiferia.wordpress.com/
20. L’influent paper de Javier Abarca (Madrid, 1973)
a l’escena de l’art urbà es remonta als vuitanta. Des
de meitats de la dècada del 2000 es dedica exclusivament a la investigació i divulgació de l’art urbà.
Dirigeix des de 2006 una assignatura monogràfica
sobre art urbà a la Llicenciatura de Belles Arts de la
Universitat Complutense de Madrid. Manté la plataforma online Urbanario, principal referència del tema
en llengua castellana. http://urbanario.es
21. Martina Millà és responsable de Programació i
Projectes a la Fundació Joan Miró de Barcelona on
va comissariar la mostra Murals el 2010. La seva
formació és en història de l’art i de l’arquitectura del
segle XX, amb una llicenciatura per la UB, un màster
per l’Institute of Fine Arts (NYU) i un doctorat a
Emory University (Atlanta, EUA). http://fundaciomirobcn.org/
22. Barcelona, 1970. Detonador Cultural, Artista
transconceptual, Comisario Independiente, General
Curator y Director de Comunicación de Printitgallery.
com (LAUS Bronce 2011), Curator de Holala! Gallery, Editor y Editorial Developer en ACTAR (Stereograph REACT), Consultant en DHUB-Design Hub
Barcelona (Designing Power), Profesor de Comunicación Visual Contemporánea, Diseño Alternativo
y Coolhunting en el Master de Comunicación del
Istituto Europeo di Design, Cofundador de Vaqueros de Barcelona (Wild Painting Party, Barcelona,
Lisboa; Mur-Murs 01-Menorca Art Urbà ), Consultor
para publicaciones artísticas y culturales, festivales y
organizaciones (Visionaria, Komikazen, Fefé Art Magazine, Djs Contra la Fam, L’Alternativa Independent
Film Festival, The Influencers…). Tertuliano regular
en COM Radio y, volviendo la vista atrás, Director de
Comunicación de la Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifesta 8, Cofundador, Editor y Director
de Comunicación de la revista ROJO® (1ª Muestra
Outdoor de Arte Urbano Publicitario ROJO®OUT),
creador del proyecto Hotel Attraction, Gaudí’s Project
for New York. http://www.printitgallery.com/

23. Cap de màsters i postgraus i codirector del màster Disseny i Espai Públic a Elisava / Universitat Pompeu Fabra. És director d’Idensitat, programa que
convoca projectes, promou intervencions i debats
en l’àmbit de la creació vinculada a l’espai públic.
També dirigeix ACVIC, centre d’art contemporani de
Vic, Barcelona. El seu treball es desenvolupa des de
l’interès cap a projectes interdisciplinaris i sobre les
funcions que pot exercir l’art en un context sociopolític específic. http://www.idensitat.net/, http://acvic.
org/
24. Devon acredita un MA en comissariat a Goldsmiths i és llicenciat en Gestió a Ryerson. Els seus
principals mèrits inclouen les series HYPE a AGO, un
mural i projecte d’investigació a la presó de Kingston, i la fins l’actualitat, més gran exposició d’art urbà
al Canadà (al ROM). La seva tasca de comissariat
inclou l’aclamat programa “Streetscape” per a Luminatio 2008, que va tenir lloc simultàniament a Regent
Park i a l’antiga Tent City. Com a gestor, Devon és
co-fundador de them.ca i del Manifesto Festival. La
seva tasca comunitària l’ha portat també a fundar
BeautifulCity.ca –una aliança de més de 60 organitzacions que grava fiscalment publicitat exterior per
finançar art. Aquesta taxa ha permès a l’Ajuntament
de Toronto disposar de 17.5 milions de dòlars anuals
extra de pressupost per a art. Devon es membre de
Toronto City Summit Alliance’s ELN, Ryerson’s Top
30 Under 30, i treballa a la CARFAC Ontario, Toronto
Arts Council and Manifesto Board. http://ostrom.ca,
http://www.beautifulcity.ca/
25. Todd W. Bressi és un dissenyador amb seu a
la ciutat de Filadèlfia, EUA. Treballa amb organitzacions d’art als EUA i Canadà per desenvolupar
estratègies d’art públic i la gestió de projectes. És un
assessor especial del Programa de Filadèlfia Mural
Arts, on treballa com a comissari, planificador i gestor de projectes de llarg abast. És el responsable de
contractar artistes tan notables com Haas + Hahn,
Roadsworth, Rigo23, Yoon Meejin i Thoughtbarn per
desenvolupar projectes a Filadèlfia.
http://muralarts.org/
26. Marcus Willcocks és investigador al Design
Against Crime Research Centre des de 1999. Té un
master en Disseny i Espai Públic a Elisava i un BA en
Disseny de Producte (2000) de Central Saint Martins
College of Art and Design, London. Recentment ha
produït amb la professora Gamman el projecte Dialogues with Graffiti for the Twenty First Century City,
que explora oportunitats per respondre millor al fenòmen del graffiti, de maneres més creatives i efectives
en termes de costos. http://graffitidialogues.com/,
http://www.marcuswillcocks.co.uk/

