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DRAP ART 09
Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya
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Introducció
El 2009, les activitats de Drap-Art s’han centrat
sobre tot en el seu festival. La façana de l’edifici on
es troba l’espai Drap-Art ha estat en obres durant
10 mesos, en els quals es va decidir no programar
cap exposició. En canvi els tallers interculturals es
van desenvolupar amb normalitat.

Entre les noves collaboracions ens complau, sobre
tot, ressenyar la collaboració amb Amigos de la
Tierra, que van inaugurar l’espai Drap-Art, després
de les obres, amb una exposició de les fotografies
resultants del concurs S.O.S. Clima. Aquesta
exposició es va presentar amb ocasió del congres
preparatiu

del

de

Copenhaguen,

celebrat

a

Barcelona, i en el qual Amigos de la Tierra va ser
Zapato de Piel d’Elisa Garrote Gasch a l’exposició Drap-Art’09

present com a grup de pressió.

En quant al festival, cada vegada augmenta el número
dels projectes presentats a la convocatòria; aquest
any es van rebre més de 300. En conseqüència,
sobre tot la part expositiva, compta cada vegada
amb més participants, en aquesta edició van ser 50
en total. Aquesta ampliació quantitativa, també es
qualitativa: la qualitat

artística de

les

obres

seleccionades és sorprenent. Ja el 2008, la direcció
del CCCB va constatar aquest fet i ens va suggerir
ampliar les dates de l’exposició. Per tant, aquest any
el festival es va celebrar els dies 18, 19 i 20 de
desembre i l’exposició va romandre oberta fins al 10
de gener del 2010 i va rebre 15.590 visitants en
total.

Podem dir que Drap-Art’09 es beneficia de noves
aliances amb altres entitats que ho reforcen i
l’enriqueixen amb nous continguts. S’obren noves
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collaboracions amb les ambaixades dels Països
Baixos i d’Israel, l’Agenda 21 Escolar i el comissariat
de dissenyadors de Susana Ocaña. Es mantenen les
collaboracions amb la Galeria N2, el FICMA i la
curadora independent Valentina Montero de Xile,
gràcies a les quals es van poder convidar artistes
internacionals de quatre continents.

També es va mantenir la collaboració amb HERA i
el premi Residu’Art, atorgat a dos participants de
Drap-Art’09: Felip Gaig en la categoria Artista
Emergent i Liu Guangyun en la categoria Artista
Professional.
Finalment, Drap-Art amplia el seu treball en xarxa,
collaborant amb la campanya Catalunya lliure de
bosses, l’Agenda 21 Escolar i Residus millor en curt,
un festival de curtmetratges organitzat pel Feicat.
Entrega dels premis Residu’Art al Drap-Art’09 amb el
Conseller de Medi Ambient i el 2on Tinent d’Alcalde

A més a més ha rebut el premi Acció 21 del Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Barcelona.
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El Festival Drap-Art’09

Drap-Art’09.Festival

Internacional

de

Reciclatge Artístic de Catalunya, es va celebrar
al CCCB, el 18, 19 i 20 de desembre. Amb l’entrega
prèvia del premi Residu’Art, el 17 de desembre,
també al CCCB. L’exposició collectiva Drap-Art’09
es va prolongar més enllà del festival, fins al 10 de
gener de 2010.

El festival va ocupar el Hall, amb la Fira d’Art i
Disseny reciclat, els tallers i els espectacles,
l’Auditori amb les taules rodones, el Cinema de
Medi Ambient i concerts experimentals, la Sala –1
amb

l’exposició

collectiva

Drap-Art’09

i

els

audiovisuals, el Pati de les Dones, la Plaça dels
Àngels, i la placeta Santa Maria del Mar, 1, amb
intervencions artístiques a l’espai públic.
Actuació de Sienta la Cabeza al Drap-Art’09

Durant el període de convocatòria es van rebre més
de 300 projectes, dels quals se n’han seleccionat 37
per a l’exposició collectiva, 44 per la fira d’art i
disseny, 3 pels espectacles, 4 pels audiovisuals, 5 pels
tallers i 5 per a les intervencions en l’espai públic, de
les quals finalment 4 es van installar a l’interior del
CCCB.
A més a més Drap-Art’09 va comptar amb artistes
convidats: van ser 13 a l’exposició collectiva, un
dels quals també va realitzar dos tallers. En quant als
espectacles

es

van

rebre

propostes

molt

interessants en resposta a la convocatòria, però al
menys 2 d’elles no es van poder realitzar per falta de
pressupost, convidant en el seu lloc a artistes locals,
com la companyia Karam amb el espectacle Residual
Gurus i Les Anciens. No es va presentar cap
projecte per a les taules rodones, a les quals DrapArt va convidar 8 ponents.
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La Fira d’Art i Disseny i les intervencions al CCCB
van estar oberts cada dia d’11 a 22h, les
intervencions a l’espai públic les 24h i l’exposició
collectiva d’11 a 20h. Els espectacles es van
programar de 20 a 21h a l’Auditori i de 21 a 22h al
Hall. Els tallers es van dur a terme al Hall de 12 a
14h i de 16 a 18h. Les taules rodones, el dissabte i
diumenge, de 17 a 19h a l’Auditori, on també es va
programar el Cinema del Medi Ambient, de 12 a
14h i els concerts de musica experimental, de 20 a
21h.

Modalitats

1.- Exposició Collectiva
En aquesta edició es va decidir incloure tant artistes
plàstics com dissenyadors en aquest apartat.
Objectesclafat de Felip Gaig
Premi Residu’Art, Categoria Artista Emergent

Finalment
dissenyadors

van participar 37 artistes plàstics i
seleccionats

convocatòria pública:

a

partir

de

la

Fabian Andino, Clemens

Behr, Bel y Bel, Karol Bergeret, David Cantarero,
Guillaume Cassar, Roger Coll, Laura Crehuet,
Bryce LeVan Cushing, Marco Donadello, Fliflofli,
Steven Forster, Felip Gaig, Elisa Garrote Gasch,
Miguel González, Esteban Hernández TEMPE, Yoav
Kotik, Diane Kurzyna RUBY REUSABLE, La Buena
y la Mala, Rustha Luna, Lusesita, Javie Manjarrés,
Arnau Miquel, Jhon Freddy Naranjo, Rina Ota,
Diego Otamendi, Carolina Panella, Pablo De Prado
Fajardo, Jordi Ribera, Sophia Daly Rossin, Marta
Sandin, Tanit Sospedra, María Uriba, Katja Vaccaro,
Baptiste Vuerich i Dominik Wieschermann.
Els artistes i dissenyadors convidats van ser:
Ptolemy Elrington, Hannah Greenaway, Roos
Langendorff, Nacho Tatjer, Darja Vos + Nathalie
Lefèvre, Paloma Villalobos (gràcies al comissariat
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d’artistes xilens de Valentina Montero), Tra
Bouscaren, Liu Guangyun (gràcies a la collaboració
de N2 Galeria) i 5.5 Designers, Hermanos
Campana,

Farafina,

Vaho

Design

i

Francesc

Fàbregas (gràcies al comissariat de Susana Ocaña).

2.- Espectacles
Aquest any Drap-Art va programar 3 espectacles a
l’Auditori i 3 al Hall del CCCB, tancant cada nit la
fira. A més a més es van programar 3 jam sessions al
C3Bar amb l’artefacte Anthroposinergia creat per
l’enginyer d’energies alternatives Oliver Anzizu que
va generar l’energia necessària per a les jams, amb el
públic pedalejant la bicicleta creada per Ana Rita
Gendrot i Felipe McWallace.
A l’Auditori van actuar Les Anciens el divendres, Eli
Gras i Pelayo Arrizabalaga el dissabte i Bradien + los
Archivos de Mayo el diumenge.
Al Hall van actuar Sienta la Cabeza el divendres,
Karam amb els Residual Gurus el dissabte i
l’actuació del Dj Merey es va haver de cancellar
A les teves nans, 1 de Roser López Monsò

perquè el dia abans de la seva actuació li van entrar
al seu local i li van robar els plats i tota la seva
collecció

discogràfica

a

més

d’instruments

i

ordinadors. Es va decidir traslladar la sessió de jams
amb Anthroposinergia al Hall.

3.- Taules rodones
En aquesta edició, Drap-Art va programar dues
taules rodones, una el dissabte i una el diumenge, de
17 a 19h. El dissabte 19 el tema va ser “Reciclar la
crisis, respostes globals”, amb convidats del món de
l’art, de l’administració, de les entitats i del comerç:
Roos Langedorff, artista plàstica. Genoveva Català,
Directora de l’Agència de Residus de Catalunya,
Martina Milla, propietària d’una botiga amb artesania
de l’Àfrica.
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El diumenge el tema va ser “Art, disseny i reciclatge,
d’allò popular a l’avantguarda”, amb convidats del món
acadèmic, del disseny i de l’art: Yoav Kotik,
dissenyador israelí, Teresa Camps, professora d’art
contemporani de l’UAB, Anita Garcia, dissenyadora
que imparteix tallers a centres penitenciaris i Marta
Ferrè coordinadora de l’escola Artidi d’escaparatisme.

4.- Intervencions en l’espai públic
En aquest apartat es van triar 5 projectes, que són
els de Carles Gispert, Iris Tonies, Grant Barber +
Helga Signes, Oliver Anzizu i Ana Rita Gendrot +
Felipe McWallace. Finalment l’intervenció de Carles
Gispert es va poder installar al Pati de les Dones,
plaça dels Àngels i a la placeta Santa Maria del Mar,
1. Les altres es van acabar installant a l’interior del
CCCB, al Hall i al C3Bar.
Intervenció d’Iris Tonies, a l’entrada de l’exposició Drap-Art’09

5.- Fira d’Art i Disseny
Els artistes, dissenyadors i artesans, així com
promotors

d’artistes

del

reciclatge

i

ONGs

seleccionats a partir de la convocatòria pública per
aquest apartat van ser: Andapanda, Banda de
Rodadura, Rachel Barbosa, Bisuteria de Leonardis,
Bolsos Veo Veo, Broche sin Reproche, Cemomaca,
Clara de Clara, Colorín Colorado, Denada, El jardín
cósmico, Forquillart, Nancy Guerrero, Habilis,
Holex Kolex, Kabraloka, Kotik Design, La Buena y la
Mala, Sebastian Lara, Lockengelöt, Lucirmás, Rocío
Macias, Mas Lamp, Roberta Modena + Thais Mor,
Neus, Neutra, OIA joies de cds, Ona Baba, Giulia
Pesante, Proyecto Periferia, Rafaelia, (Re)Imagina,
Claudio Salerno, Judith Santacana Gil + Arnau
Miquel Armengual + Josep Santacana Casas, Cristina
Soler Ribyron, Truca Rec, Valerie’s “Off the Cuff
Productions”, Vaya Tela, Adam Verivi, Angels Vidal,
Willy, Yamuna i Zenzele.
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En aquesta edició es van presentar bastants
dissenyadors internacionals a la nostra convocatòria
fent possible una selecció molt variada i amb moltes
propostes noves.

6.- Cinema del Medi Ambient
La mostra de pellícules relacionades amb el medi
ambient es va presentar a l’Auditori, de 12 a 14hi,
com en l’edició anterior, va anar a càrrec del Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient, que va
fer una selecció de les millors pellícules de la seva
edició del 2009.
7.- Tallers participatius
Divendres 18 van començar els tallers de reciclatge
Vista general de la fira de Drap-Art’09

creatiu que es van realitzar cada dia de 12 a 14h i de
16 a 18 al Hall.

Per finalitzar, podem concloure que sobre tot la Fira
d’Art i Disseny i l’Exposició Collectiva Drap-Artt’09
han superat qualitativament les d’anteriors edicions.
L’exposició amb 50 artistes participants ha superat
les edicions anteriors, també quantitativament.

En quant al nombre de visitants, el fet de mantenir
l’exposició oberta fins al 10 de gener ha fet que el
públic no es concentrés tant en el primer cap de
setmana i en dies posteriors hi hagués visitants a
l’exposició buscant la fira. Amb mires a la propera
edició considerarem la possibilitat de programar una
fira de Nadal i una de Reis, en el marc del festival,
així com repartir la programació de cinema, tallers i
taules rodones entre els dies que dura l’exposició.
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Espai Drap-Art

El 2009 es va decidir no utilitzar més el nom de La
Carboneria. Per una banda perquè hi ha una sala
d’exposicions i un espai cultural a Barcelona amb el
mateix nom i també perquè la gent no acabava
d’associar l’associació i el local amb el festival.

En quant a la programació d’exposicions a l’espai
Drap-Art, aquest any no s’ha pogut mantenir amb la
regularitat desitjada, degut a les obres realitzades a
la façana que es van prolongar durant pràcticament
tot l’any.
En quant es van treure els andamis es va aprofitar
acollir una exposició d’Amigos de la Tierra, les
fotografies resultants del concurs SOS Clima, que es
va programar amb ocasió del congrés preparatiu del
Congrés de Copenhaguen, del 4 al 6 de novembre
del 2009, i on Amigos de la Tierra van participar
com a grup de pressió..

Seguidament, el 20 de novembre es va inaugurar
l’exposició individual Imaginamarina de Steven
Forster, artista plàstic anglès afincat a Barcelona des
Metamorphosis I de Sophia Daly Rossin

de més de vint anys i que es va poder visitar fins al
19 de desembre.
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Tallers de Reciclatge Intercultural

El 2009 es van realitzar diversos tallers i projectes
de tallers, tant a la ciutat de Barcelona, com a la
resta del territori de Catalunya, en collaboració
amb entitats ciutadanes, d’immigrants, de dones
immigrades i l’Agenda 21 Escolar de Barcelona.

Es van realitzar un total de 15 tallers, dels quals tres
es van adreçar als artistes participants amb motiu de
promocionar l’intercanvi intern i la coneixença que
propiciés un fil conductor a les accions sociocomunitàries. Set dels tallers es van adreçar a infants
i joves, i els altres dos a adults i adultes en general.
Al Festival es realitzaran 6 tallers més, 4 per infants i
2 per al públic en general.
Per al projecte realitzat amb l’Agenda 21 es van
conduir tallers per a professors de plàstica de les
escoles i aquests van crear obres amb l’alumnat que
es van exposar al CCCB en el marc del festival.

Les modalitats i tècniques utilitzades van ser:

Vista de l’exposició collectiva Drap-Art’09

-

treball amb paper i cartró

-

treball amb llaunes

-

treball amb plàstic

-

treball amb deixalles tecnològiques

Les diferents utilitats donades a les obres realitzades
als tallers van ser:
-

objectes d’ús quotidià per a la llar (gots, estalvis,
pots, llums...)

-

objectes d’ús quotidià per a l’escola i/o treball
(estris d’oficina, bosses de mà...)

-

objectes de decoració (nadal, joguines)

-

vestits
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Dades dels participants:
Total beneficiaris directes = 178
Beneficiaris indirectes = 258
Total beneficiaris = 436.
Beneficiaris Festival (19 al 21 de desembre) = 540
participants

Els llocs d’intervenció han estat Barcelona, entre
d’altres amb la coordinadora de l’Agenda 21 Escolar
de Barcelona i amb Yemanjà, associació de Dones
Immigrades en el marc de les activitats de la Xarxa
de Dones Immigrades. A la resta de Catalunya,
entre d’altres s’han realitzat tallers a Sant Feliu de
Llobregat en el marc del Programa Transversal
d’Immigració i a Sant Boi, en el marc del Mercat
d’Art Jove.

Vista de l’exposició collectiva Drap-Art’09
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Collaboracions

Amb aquestes i altres activitats s’han renovat
collaboracions amb altres entitats, com ara el
CEPA, en aquesta ocasió a través de la Fundació R
de Prevenció de Residus i Consum Responsable,
amb la seva adhesió a la campanya Catalunya Lliure
de Bosses, convertint-se en el primer festival de
Catalunya, lliure de bosses.

rap-Art també va continuar les collaboracions amb
el Mercat d’Art Jove de San Boi, FICMA, Yemanjà,
La Olla Express, No No Logic Festival, etc.

Així mateix Drap-Art va mantenir les seves
collaboracions internacionals, com cada any artistes
del seu entorn participen a la Braderie de l’Art a
Vista de l’exposició collectiva Drap-Art’09

França, i alguns membres de l’associació es van
traslladar per segon any consecutiu a Colònia, a
l’Ökorausch, segona fira de disseny sostenible,
continuant les converses amb els organitzadors
d’aquesta fira i amb d’altres esdeveniments per crear
una xarxa europea de festivals verds.

El 2009 Drap-Art va iniciat noves collaboracions,
com ara amb Amigos de la Tierra, el 1er festival de
Curtmetratges Residus Millor en Curt, organitzat
per les empreses de reinserció de Catalunya
(FEICAT), l’Agenda 21 Escolar de Barcelona i
l’associació Reciclarte de Buenos Aires, entre
d’altres
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Valoració

El 2009 ha estat un any difícil, per una banda les
obres a la façana han reduït els ingressos necessaris
per al manteniment de l’espai Drap-Art i per l’altre,
segurament degut a la crisi, s’han vist reduïdes les
peticions de tallers i les partides atorgades per les
subvencions.

Després de l’èxit de Drap-Art’08, el 2009 Drap-Art
es va trobar amb el difícil repte d’haver de superar
l’edició anterior amb menys recursos. Repte que es
va poder superar amb èxit, gràcies a la qualitat de
les obres exposades i del disseny impecable de la
mostra: van passar 15.190 persones pel festival i
l’exposició, que possiblement es farà itinerant.

Continuem rebent durant tot l’any una gran
demanda de cursos de reciclatge creatiu per part
d’estudiants de belles arts i disseny i de postgraus
artístics, més enllà dels tallers curts que impartim al
festival i altres inderts. Per tant el 2010 un dels
nostres objectius serà trobar un lloc on poder
realitzar una programació estable de cursos.
Obra del projecte de l’Agenda 21 Escolar

Drap-Art porta alguns anys projectant una edició
d’estiu. El Centre Cultural la Mercè a Girona està
molt disposat a acollir-lo, però no compta amb els
recursos necessaris per cobrir les despeses. Amb el
seu pressupost actual Drap-Art s’adona que no
podrà organitzar una edició d’estiu, si no es troben
recursos

addicionals.

Per

tant,

s’estudiarà

la

possibilitat de realitzar-la en algun altre lloc, amb
més recursos i infraestructura. Actualment estem en
converses amb centres a Madrid i Córdoba.
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Equip DRAP ART 09

Organitzat per: associació Drap-Art
Idea i direcció: Tanja Grass
Direcció tècnica: Diego de León
Premsa: Merche Gallego (Atelier Comunicación)
Coordinació de taules rodones i tallers: Mariel Araya
Coordinació d’artistes: Monique Weber
Producció: Eli Gras
Regidories: Adriana Partal, Charlotte Zweiger, Douglas Edward Smith
Disseny de l’Exposició: Imanol Ossa
Disseny gràfic: Alkimia (Kika Dupuy)
Taduccions i correccions: Guillem de Jódar, Sabina Pringuel, Tanja Grass
Spot Drap-Art 09: Sánchez Alonso
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Collaboradors:

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Mitjans de comunicació:
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