
{Instal·lacIons a les capelles del convent}



{pResentacIÓ}

Recorreguts Sonors:
Accions i mutacions sonores
Del 19 al 23 de novembre

DimaRtS 19 De novembRe

18h  InAugurAcIó De les InstAl·lAcIons A les CapelleS Del Convent

leS inStal·laCionS eStaRan obeRteS DeS Del 19 finS el 23 De novembRe De 18 a 21h

Del 19 al 23 de novembre de 2013 el CC Convent de Sant agustí organitza la segona edi-
ció de Recorreguts Sonors: accions i mutacions sonores. un cicle que pretén reunir una 
constel·lació de creadors que des de diverses perspectives i amb una mirada contemporània 
utilitzin el so com a mitjà d’expressió.

les Capelles del Convent de sant Agustí acolliran des de dimarts 19 de novembre 
instal·lacions artístiques que han estat seleccionades després d’una convocatòria oberta. els 
projectes són el resultat d’un procés de treball col·laboratiu dels artistes participants tutorit-
zats per un equip de professionals vinculats al convent de sant Agustí.

Recorreguts Sonors és en definitiva un projecte eclèctic, ple de matisos que busca endinsar-
nos en diferents formes de tractar el so, d’experimentar-lo. com va apuntar John Shepherd en 
el seu llibre Music as cultural text (1993) “el sonido –a diferencia de la visión, que se asi-
mila exclusivamente mediante el cerebro- es el único medio de comunicación esencial que 
vibra de forma activa dentro del cuerpo.”



“Ritual Geo-mÉtRiCo” ana parra villalba

el Projecte és un joc de traduccions , es basa en la construcció de 
so mitjançant informació recollida en llenguatge numèric.
les xifres empleades són les corresponents a la construcció ar-
quitectònica del convent de sant Agustí .
“la construcció arquitectònica esdevé en construcció sonora 
mitjançant la interpretació de les longituds dels límits arquitec-
tònics com longituds d’ona”.
les construccions arquitectòniques són visibles, en canvi les 
construccions sonores són invisibles però perceptibles mit-
jançant altres sentits , que ens generen experiències.

“la il·luminació revelaria i donaria pas a l’experiència sensitiva “

ana parra villalba , exerceix l’ofici d’orfebre i ha realitzat expo-
sicions d’orfebreria d’autor des de 2005 fins l’actualitat a Polònia, 
Alemanya , Xina i espanya .
el 2008 va començar la carrera de Belles Arts a la universi-
tat de Barcelona i comença a treballar altres formats, creant 
instal·lacions artístiques .
el seu treball és  multidisciplinari, incorporant a les seves obres: 
vídeo , fotografia , composicions sonores , llum i actuacions.
els seus darrers treballs : 2012/2013 van estar exposats  al con-
vent de sant Agustí , l’espai nIu, centre d’Artesans de catalun-
ya i a la universidade de lisboa, entre d’altres.

taGS: 
Geometria sagrada / arquitectura / Sentits / instal · lació

{InFoRMacIÓ detallada}



Capture us skywards Julieanne eason

Aquest projecte de “video instal·lació” és una experiència es-
pacial per al públic a través d’una video projecció programada 
amb una càmera.
són videos que s’assignen perfectament a l’arquitectura del sos-
tre, creant un “fresc“ modern i virtual, que crida l’atenció sobre 
els antics detalls del sostre de les capelles.
Destacant la diferència dels frescs de la religió comuna durant 
els últims segles reflecteixen el moviment constant en la tecno-
logia de les nostres vides quotidianes, representades per les ca-
res de la gent comú.

Julieanne eason
nascuda a nova Zelanda i resident a Barcelona, la passió 
de Julieanne està en el disseny i la programació de vídeo en 
instal·lacións i produccions teatrals. com a directora de disseny 
visual i escenografia Julieanne ha creat i produït vàries obres re-
presentades en teatres i galeries d’art a nova Zelanda, Alemanya, 
estats units, Itàlia i catalunya. els seus projectes investiguen la 
relació entre el moviment de la imatge, el públic i l’arquitectura 
de l’espai en la instal·lació interactiva.

taGS
video instal·lació –espectador -interacció



St. vito fa paisatges
tillak i vdkofski - aleix antillach i Jovan Cvetkovsky

la proposta consisteix en generar un espai d’experiència sensi-
tiva altra i íntima, en  atribuir efectes sintètics al moviment del 
propi cos.
la instal·lació, d’aspecte lúdic i d’un cert descobriment infantil, 
lligat a l’aprenentatge del llenguatge i del propi cos, pretén ser 
un potenciador de consciència, en tant que aquesta trobada ín-
tima amb el cos físic, i a rel paradoxalment de l’anormalitat del 
funcionament de l’organisme, genera emocions diveres, des de 
l’estranyesa fins a  l’alliberament.

Aquesta és la primera col·laboració entre tillak i vdkofski. Ar-
quitecte i vídeoartista, insubmisos que exploren els terrenys de 
frontera de les disciplines artístiques.

tillak, leix en solo, és arquitecte de formació, però sempre 
vinculat a la creació plástica en multitud de les seves vessants, 
presenta vídeos, dibuixos, escultures o instal·lacions. Durant el 
2013 la seva obra en els camps de la creació comença a veure la 
llum, participant al festival Inund’art de girona i fent una resi-
dència artística a Berlin, entre d’altres.

vdkofski, a la vida civil jovan cvetkovski, és videoartista i realit-
zador audiovisual, graduat a l’acadèmia de Belles Arts de Munich 
i resident a saarbruecken (Alemanya). Ha viscut alguns anys a 
Barcelona treballant a l’hangar. Ha col·laborat en múltiples pro-
jectes d’investigació artística, a l’àmbit on es troben el joc i l’ 
experiència estètica, utilitzant majoritàriament com a mitjà les 
instal·lacions interactives. els seus treballs han estat exposats en 
diversos espais artístics a Alemanya, catalunya, espanya, estats 
units i Macedònia. D’entre ells cal destacar Die umstuhlung, 
un curtmetratge escollit per al festival de Bayreuth, the Happy 
little show of jo, rodat i produït a Barcelona, i la luftorchester, 
instal·lació recent que serveix de base per a la proposta que es 
presenta per a les capelles del convent.

taGS
-instal·lació -cinèticosensitiva -paisatges audiovisuals 



Do Your Way 
Colectivo miGa: 
Gabriel lora Gaytán, miguel ayesa Usechi

Aquesta instal · lació aborda la qüestió del paisatge o entorn so-
nor com una cosa subjectiva i totalment personal. l’acte de se-
lecció dels sons i la possibilitat de jugar amb ells resulta similar 
al procés d’escolta. A més, presenta el paisatge com una super-
posició d’un conjunt de fonts sonores individuals. la memòria 
històrica, l’espai actual i la qüestió sonora es barregen per donar 
com a resultat una instal · lació interactiva que busca crear relats 
pròxims al dia a dia d’aquest territori que es mapeja a partir dels 
sons de l’entorn.

llic. Gabriel lora Gaytán[ alies ] Dutche - llicenciat en co-
municació per part de la Fes- Acatlán. Actualment cursa el 
mestratge en Arts Visuals a l’Acadèmia de sant carles desenvo-
lupant línies d’investigació orientades a l’art generatiu , instal · 
lació sonora i espai públic. el seu treball s’ha presentat en espais 
de Mèxic com el Museu univsersitari de ciència i Art ( MucA 
- cu ) , ( MucA - roma ) i l’Acadèmia de sant carles , entre 
d’altres.

llic. miguel ayesa Usechi - tècnic superior en Arts Aplicades 
de l’escultura a l’escola d’Art de Pamplona . llicenciat en Belles 
Arts en les especialitats d’escultura i Art sonor per la univer-
sitat de Barcelona. Actualment està desenvolupant línies de re-
cerca vinculades a la creació d’instal · lacions sonores i l’estudi 
del so com a material per al disseny inclusiu . el seu treball a 
estat exposat en diferents centres de tota espanya i també al The 
Brooklyn Art library ( nova York ) , etc ...

taGS
-instal · lació interactiva- cartografia- hipertext- territori so-
nor- espai quadrifònic



ConCeRto in CUbe
una peça d´intimitat augmentada
David Sarsanedas i Xavi lloses   

la cambra està completament buida. només, en una de les pa-
rets, s´hi projecta una imatge tridimensional de la mateixa sala 
on, a més dels usuaris, hi apareixen tot de cubs virtuals que, 
invisibles, omplen l’espai.

Xavi lloses (lleida 1976) antipianista, performer, compaginar la 
tasca d´artista multidimensional amb la de músic i compositor 
on destaca amb una producció de més de 20 albums, i una llarga 
trajectoria recorrent escenaris de mig món amb electrotoylets, 
l´escolania de la quadratura del cercle, Jaume sisa, refree, Fluor 
o Pianotronic i “amb un dimoni a cada orella”, recent guardonat 
amb el premi Puig-Porret de creació musical.

David Sarsanedas (el Pasteral, 1976) no-músic i inventor. 
Des de fa anys compagina la seva presència als escenaris for-
mant part de grups com l’orchestra Fireluche amb el disseny 
d’instruments musicals electrònics i instal·lacions interactives a 
partir de material de rebuig amb el col·lectiu luthiers Drapaires 
(telenoika). Igualment treballa dins l’equip de Mapping Fet a 
Mà (Playmodes) i ha format part de la direcció artística del Fes-
tival FADe (Festival d’Art Digital i electrònica de la cellera de 
ter) des dels seus inicis l’any 2009. 

taGS
-interacció -realitat augmentada –quadrofonia -passeig so-
nor



pool of sounds verónica vicente Rodriguez 

“Pool of sounds” és una instal·lació musical interactiva contro-
lada per aigua que permet alterar la música que està sonant mi-
tjançant l’ús d’una tècnica de processat espectral coneguda com 
spectral Delay. el sistema està basat en la idea d’evocar gotes 
d’aigua, com si la música es trenqués en mil trossets en moure-
la, i posteriorment es reconstruís en tornar l’aigua a l’estat de 
repòs.
 
verònica vicente Rodríguez és llicenciada en enginyeria en 
Informàtica per la universitat Pompeu Fabra i graduada en un 
Postgrau de Direcció de Projectes. Des de sempre ha compagi-
nat aquesta formació informàtica amb els estudis i pràctica mu-
sicals, obtenint els títols de grau Mitjà en piano i flauta travesse-
ra. Actualment treballa en l’àmbit de la tecnologia i les finances, 
però sense deixar de banda l’activitat musical, actuant en un duo 
de flauta i piano. el màster en sonologia cursat aquest darrer 
any ha estat el punt d’unió que complementa la seva professió 
amb la seva passió: la música.

taGS
-interactiu controlat - aigua – DiY -processat spectral - pure 
Data



R-Control
Javier aránega i Rodrigo Rammsy

treball d’interacció sonora amb interface Reactable.

Javier aránega (alacant 1979). És un experimentat enginyer 
en Informàtica que ha treballat per a grans consultores i empre-
ses en el camp de creació d’interfícies, la programació multimè-
dia i les aplicacions Web, i més recentment creant instal·lacions 
per a museus com el Museum of Jewish History de Moscou.
el seu interès per la música li ve d’adolescent quan va aprendre 
a tocar la guitarra i va flirtejar amb alguns grups.
són aquestes dues passions per la tecnologia i la interacció mu-
sical la que el porten durant els últims anys a participar en di-
versos Music Hack Days al sónar Barcelona i londres, en els 
quals guanya diversos premis. Amb aquest background, el 2012 
realitza el curs de postgrau en sistemes Interactius Musicals, 
amb l’objectiu d’aprofundir en la tecnologia musical i dedicar-se
professionalment a aquest camp.

Rodrigo Rammsy (Santiago de Xile en 1978). Format musi-
calment a l’escola Projazz i com de tècnic en so de la utc, ha 
desenvolupat la seva carrera lligat al món de la música i el so en 
diferents àmbits. Durant els últims anys ha presentat els seus 
directes en grans festivals llatinoamericans com *lollapaloza, 
Maquinària, Primavera Fauna, així en el Primavera sound a 
Barcelona. Paral·lelament, realitza treballs de producció musi-
cal per tV i cinema, i desenvolupament altres projectes lligats 
al món de la música electrònica (com a “Mitocondria” o “Vs”) i 
al *post rock (amb “Mota” i “ratpenat”).

taGS
-Reactable
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