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Drap-Art és un festival internacional de reciclatge artístic que neix a 

Barcelona el 1995 i ha estat present en més de 14 països.

En els seus 20 anys d’activitat el projecte es va estendre a les 

Amèricas, amb una cita anual a Barcelona (Espanya), Montevideo 

(Uruguai), Pittsburgh (EUA), i des de 2017 també a Buenos Aires

(Argentina) difonent el treball de més de 180 artistes i realitzant 

activitats de sensibilització per a tots els públics.

El seu objectiu és:

- Promoure l’art a partir de materials de rebuig utilitzant el reciclatge 

creatiu com una eina per recolzar la transformació en l’art, l’entorn i la 

societat.

- Impulsar una xarxa global de difusió: d’artistes i emprenedors que 

comptin amb el concepte de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

- Incorporar els temes fonamentals del desenvolupament sostenible 

a l’ensenyament i l’aprenentatge, com el canvi climàtic, el consum 

sostenible, la prevenció i reutilització de residus a través de 

mètodes participatius orientats cap a públics diferenciats. dotant-los 

d’autonomia, a fi de canviar la seva conducta i facilitar l’adopció de 

mesures en pro del desenvolupament sostenible.

- Mostrar el potencial de les persones transformant les seves ciutats i 

inspirar als ciutadans globals a prendre mesures treballant de forma 

local cap a ciutats més humanes.

 

Cúpula geodèsica de canyes, construïda en un taller previ 
conduit per Investigació Canyera, per crear un espai on 
es van realitzar diversos tallers de sensibilització envers la 
contaminació dels mars. 
Plaça dels Àngels, Barcelona. Desembre 2016.



Drap-Art Pittsburgh: 
Un grup intersectorial de líders cívics 

significatius en el ressorgiment de la

ciutat s’han unit per impulsar el 

Festival com una expressió de quant 

ha evolucionat la ciutat:

Greater Pittsburgh Arts Council, 

Pittsburgh Downtown Partnership, 

The Andy Warhol Museum, el 

Museu Carnegie d’Art, Sustainable 

Pittsburgh, Consell de Recursos de 

Pennsylvania, el Pittsburgh

Cultural Trust, VisitPITTSBURGH, 

i la Conferència de Allegheny de 

Desenvolupament Comunitari.

Drap-Art Montevideo: 
Productora cultural Museos Vivos 

Uy i Paseo Cultural Cuidad Vieja, 

associació civil sense finalitats de 

lucre que té l’objectiu és revitalitzar 

i jerarquitzar el patrimoni històric, 

turístic i cultural del casc antic 

de  Montevideo, la Ciudad Vieja. 

Amb el suport de la Intendència de 

Montevideo, el Ministeri d’Educació 

i Cultura, el Ministeri de Turisme i 

d’importants empreses per al

desenvolupament de la seva gestió.

Drap-Art Buenos Aires: 
ECOMANIA i LA BIOGUÍA, la 

comunitat digital sostenible més

gran del món. Amb més de 13 milions 

de seguidors La Bioguía és un 

moviment de persones que

té per missió crear un canvi de 

paradigma pacífic cap a una cultura 

més sostenible.

PARTNERS  A 
CADA CIUTAT



DRAP ART 
PITTSBURGH
09 Setembre al 09 Octubre 2016
Exposició en el PGG Winter Garden
68 artistes i 3.000 m2 d’exposició
10.000 visitants - 14.000 participants en instal·lacions i 
accions en espai públic.
Pressupost total de l’activitat: 200.000,00¤.

Activitats: Instal·lacions en espai públic, masterclass per a 

nens, joves i adults, conferències i residències artístiques per 

6 espanyols, jornada de recol·lecció d’escombraries per a la 

categorització.

Una de les exposicions més importants de la nostra trajectòria, 

en un espai tan especial com el Wintergarden PPG Place, un 

palau de cristall de 3000mt2, construït per l’arquitecte Philip 

Johnson, en ple Downtown de Pittsburgh, EUA.

Durant el mes de festival vam comptar amb el patrocini de 

Carnegie Museum of Art on es van realitzar les conferències.



Amb la finalitat d’impulsar pràctiques col·laboratives des d’una 

comunitat d’intercanvi artístic internacional 7 artistes convidats per 

Drap-Art van realitzar residències: Dolo Navas i a Marcel·lí
Antúnez van treballar una setmana a la ciutat i en col·laboració 

amb estudiants de l’escola d’art CAPA.



Alberto Carvajal va treballar amb Tim Caulen, del 

col·lectiu d’artistes de l’Industrial Arts Co-op (IAC) i

els seus estudiants de treballs en ferro.

Stephanie Senge va realitzar un Mandala per un 

consum responsable per i de Pittsburgh, dedicat a 

Andy Warhol.

Projecte construïts amb la ferralla de Warhola 

Recycling, l’empresa de George, un nebot d’Andy 

Warhol.



Consuelo Bautista va realitzar el setmanari tabloide NOW 

HERE NOWHERE, una reflexió sobre el present, el que som, el 

passat: el que vam ser, en col·laboració amb l’artista plàstic i 

dissenyador local, Bill Miller i el suport del setmanri Pittsburgh 

City Paper.

Els artistes Karol Bergeret i Imanol Ossa van recórrer 
la ciutat de Pittsburgh amb artistes locals per recol·lectar 
residus i crear les seves obres. El treball va formar part de 
l’exposició Drap-Art de Winter Garden PGG Place.





DRAP ART 
URUGUAI
13 al 17 d’Abril, 2016
Exposició a la Intendència de Montevideo
100 artistes i 1.500 m2 d’exposició
20.000 persones assistents a exposició i accions en espai 
públic.
Pressupost total de l’activitat: 35.000,00¤.

Activitats: Instal·lacions en espai públic, Marató, masterclass, 

tallers per a nens, joves i adults, conferències i jornades de 

disseny i creació per a dones emprenedores.



Jornades de disseny i creació per a 

dones emprenedores.



DRAP ART 
BARCELONA
16 al 31 de Desembre, 2016
Exposició en el CCCB, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
70 artistes i 1.000 m2 d’exposició
16.000 visitants exposició i accions en espai públic.
Pressupost total de l’activitat: 70.000,00¤

Activitats: Instal·lacions en espai públic, masterclass i 

tallers per a nens, joves i adults, conferències i jornades de 

sensibilització ambiental sobre la contaminació dels mars, 

mercat i marató de reciclatge artístic.







DRAP-ART XARXES
RES DESAPAREIX TOT ES TRANSFORMA
ELIMINANT EL CONCEPTE DE RESIDU,
REEMPLAÇANT EL MODEL ACTUAL PER
UN MODEL CIRCULAR
Actualment treballem en el nostre projecte DRAP-ART XARXES que aprofita el treball 

col·laboratiu de les 4 ciutats seu del festival (Barcelona, Montevideo, Pittsburgh 

i Buenos Aires) per crear una xarxa global on tot es transforma, generant cicles 

tancats i infinits. Eliminar el concepte de residu. Reemplaçar el model de consum 

actual de comprar, llençar, comprar per un model circular.

Objectius:
- Aprofundir en el coneixement dels processos de sensibilització col·lectiva.

- Capacitar als ciutadans a través de la fabricació digital, el co-disseny i 

desplegament d’eines que aportin solucions al nostre dia a dia.

- Combinar les noves tecnologies creant un equilibri entre autoproducció i 

industrialització, entre global i local, entre handmade i seriat.

- Creació de banc de materials amb accés al material residual

- Creació de maquines recicladores de material

- Donar espai a la creativitat i la participació ciutadana, mostrant i inspirant el 

potencial de les persones, transformant les seves ciutats.

- Recerca de nous materials

- Compartir idees i solucions des de i cap a qualsevol país del món.



MERCAT DRAP-ART DE 
RECICLATGE ARTÍSTIC I 
CONSUM SOSTENIBLE

El Mercat Drap-Art de reciclatge artístic i consum sostenible 

té en compte les repercussions de caràcter econòmic, social i 

mediambiental en el moment de triar entre les diferents

opcions que ofereix el mercat. 

Potència al seu torn un consum ecològic, un consum solidari, 

un consum crític i un consum ètic. Ofereix tallers de reciclatge 

creatiu, per a tots els públics.

El Mercat Drap-Art potència una nova econimia verda de petites 

empreses. Ofereix un punt de venda a unes 30 famílies i integra 

entre els seus artesanes persones amb dificultat per integrarse 

en el món laboral.

A més col·labora amb el finançament de l’escola-taller que un 

dels participants del mercat, l’artista Omar Jaime Araujo, va 

crear per a nens i nenes del carrer, a la ciutat de Lambayeque, 

Perú i què manté amb els ingressos que genera venent la seva 

artesania i obres d’aret.



ISRAEL / PALESTINA
ENFORTIMENT DEL TEIXIT
PRODUCTIU MITJANÇANT
LA PROMOCIÓ DE 
L’EMPRENEDORIA DE LA DONA

El 2016 iniciem el projecte “ECOFORUM” al costat de l’organització 

alemanya ÖkoRausch a Israel i Palestina, per capacitar a dones 

emprenedores a realitzar projectes que afavoreixin l’enfortiment de les 

organitzacions comunitàries que treballen per a la igualtat de gènere i 

l’apoderament de les dones.

Objectiu: Contribuir a l’emancipació de la dona mitjançant formacions 

tècniques per a la reutilització de residus, i suport a les seves 

cooperatives.

Beneficiàries: La població beneficiària directa del projecte son 

aproximadament de 200 dones.



DRAP-ART 2017

AMÈRICA
El 2017 se celebrarà el segon Drap-Art de Montevideo, estarem treballant 
per fer realitat el primer Drap-Art de Buenos Aires i en Pittsburgh enguany 
el festival es desenvoluparà en el marc del famós Three Rivers Art Festival, 
del 2 a l’11 de juny.

MEDITERRANI
En el mediterrani seguirem amb el nostre projecte “ECOFORUM” al 
costat de l’organització alemanya ökoRausch a Israel, Palestina incloent 
també a Turquia.


