


 

2 
Dossier de Premsa – MIRA Lab/MIRA Festival 2013 

 

MIRA LAB 

14, 15 i 16 Novembre. 2013 

CCCB. Barcelona. 

 

Nota de premsa           Pàg 3 
 
Programa         Pàg 6 
 
MIRA Lab         Pàg 7    
 
Continguts/Artistes       Pàg 10 
 

 Espectacles AV 
 Tallers 
 Projeccions 
 Conferències 
 Taules rodones/debats 
 Espai Hack 

 
Espais/Localització       Pàg 27 
 
MIRA Festival i Organització      Pàg 28 
 
Contacte Premsa        Pàg 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 
Dossier de Premsa – MIRA Lab/MIRA Festival 2013 

NOTA DE PREMSA 
 
 

MIRA Lab, tres dies dedicats a la recerca  i la 
formació de les arts visuals en directe 

9 tallers, 3 conferències, 3 debats, 2 espectacles AV, projeccions, 
presentacions i competicions, en la primera edició del MIRA Lab, l’aposta 
del MIRA 2013 per promoure l’intercanvi de coneixements entre tots els 
agents implicats en la indústria creativa i el new media. 

Els propers 14, 15 i 16 de novembre se celebra al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) el MIRA Lab, esdeveniment internacional 
dedicat a la recerca i la formació de les arts visuals en directe que reunirà durant 
tres dies artistes, desenvolupadors i col·lectius especialitzats en aquest àmbit. 
 
Aquesta és una de les apostes del MIRA 2013: promoure l’intercanvi de 
coneixements entre tots els agents implicats en la indústria creativa, en un 
esdeveniment internacional que fomenta la transversalitat dels participants i les 
trobades cara-a-cara, que posa l'èmfasi en el procés i que aposta per la 
creativitat a través d'activitats innovadores. 
 
Totes les activitats de cada jornada corresponen a una temàtica diferent:  

 Espai i Projecció: dijous 14 de novembre  

 Programació Creativa: divendres 15 de novembre 

 Interactivitat: dissabte 16 de novembre 

El MIRA Lab programa tres dies d’activitats, amb 9 tallers per a professionals i 
també per aquells que es volen inciar en un àmbit específic; concursos i 
competicions; 3 conferències i 3 debats; espai Hack de networking; 2 
espectacles d’arts visuals tot amb un clar objectiu; aprendre, mostrar i 
compartir la fusió entre l'art i la tecnologia. 
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Programació MIRA Lab 

 

MIRA Lab reuneix artistes, desenvolupadors i col·lectius nacionals i internacionals, 

experts en tecnologia i arts visuals en directe. 

 

Dijous 14, divendres 15 i dissabte 16, MIRA Lab amb els artistes Philippe 

Chaurand (Millumin software creator), Yannick Jacquet (artist of AntiVJ), Ewelina 

Aleksandrowicz i Andrzej Wojta (Pussykrew), Luca Carrubba (Esterotips), Miguel 

Espada and Juan Santacruz (Espadaysantacruz), Eloi Maduell (Playmodes),), 

Arturo Castro (OpenFrameworks), Kike Ramirez (vjspain), Fausto Morales 

(Slidemedia Lab), Alex Posada (MID), Jaume Sánchez (Clicktorelease), Juan Coll 

(Mediaflow), Santi Vilanova (Playmodes), Oriol Pastor (Telenoika), Daniel 

Gonzalezi Luis Sanz; els col·lectius: vjspain, SENSE, Telenoika, Dorkbot, Visual 

Brasil, 9ard; i els espectacles AV d’Electronic Performers and NOBU_LAB.  

En total més de 25 experts, artistes,  desenvolupadors  i col·lectius nacionals i 

internacionals,  especialitzats en tecnología i arts visuals. 

 

Tota la programació per dies la podeu consultar aquí: 

http://www.mirafestival.com/lab-programa 
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Espectacles AV, oberts al públic 

 

Amb l’objectiu de promocionar i difondre les diferents disciplines relacionades 

amb l’experimentació de les arts visuals i la tecnologia, MIRA Lab programa el 

dijous 14 a la Sala Teatre del CCCB dos espectacles oberts al públic: 

 Electronic Performers presenta Trinity, projecte de dansa interactiva 

audiovisual produït per Oscar Sol, Iris Heitzinger i Ramon Prada, el qual 

planteja un diàleg funcional i estètic entre els tres elements que formen 

l’obra: moviment, so i visuals. 

 NOBU_LAB (Paola Roberti, Manfredi Borseti i Andrea Giomi) presenta IN-

STRUCTURE/MOOGGER FOGGER, un espectacle on la música és 

altament física i plena de textures per l’ús d’instruments electrònics 

analògics/digitals i gravacions de camp i crea una experiència de so fosca i 

introspectiva.  

 

Les projeccions i l’Espai Hack també són àrees que el MIRA Lab obre al 

públic, per tal de donar a conèixer i promocionar aquest sector de l’àmbit de la 

tecnologia i les arts visuals en directe. 

 

MIRA 2013 

MIRA Lab s'integra al MIRA Festival, Music & Visual Arts Festival que celebra la 
seva tercera edició amb la voluntat d’involucrar diferents espais de la ciutat amb 
un únic objectiu; transformar Barcelona en la capital de les Arts Visuals.  

Recerca, concerts, exhibicions, instal•lacions i projectes visuals en tres dies i 
tres espais diferents: CCCB (MIRA Lab), Fabra I Coats (MIRA) i Razzmatazz 
(MIRA Club). 

Tota la programació del MIRA 2013 es pot consultar aquí: 
http://www.mirafestival.com/artistes 
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PROGRAMACIÓ 
 

 
 
   http://www.mirafestival.com/lab-programa 
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QUÈ ÉS EL MIRA LAB 
 
 
CONCEPTE 
 
MIRA Lab és un esdeveniment internacional per a artistes, desenvolupadors, 

comissaris, agències i públic que treballa amb la tecnologia creativa per a les arts 

escèniques i visuals en directe. 

 

Durant tres dies, els participants podran realitzar tallers, concursos, xerrades, 

projeccions, presentacions i activitats innovadores amb l'objectiu d'aprendre, 

mostrar, compartir i gaudir de la unió que sorgeix de l'art amb la tecnologia. 

 

MIRA Lab és l'únic esdeveniment dedicat a la investigació de noves formes 

d'actuar en directe, en la música i les arts visuals, treballant amb la programació 

creativa i la tecnologia més puntera. Es pretén anar més enllà mitjançant 

l'organització d'activitats innovadores per promoure el cara-a-cara, les relacions 

personals i l'intercanvi de coneixements entre tots els agents implicats en la 

indústria creativa. 

 
OBJECTIUS 
 

MIRA Lab és el lloc per: Artistes interessats en noves formes de relacionar 

música en viu i arts visuals; Desenvolupadors tecnològics i programadors 

creatius; Arquitectes, dissenyadors d'instal·lacions interactives i d'espai / 

escenari; Agències de comunicació i de màrqueting; Empreses dedicades al 

disseny d'espais, fires i esdeveniments; Estudiants, universitats, institucions, 

comissaris i centres culturals relacionats  amb l'àmbit del new media. 

 

MIRA Lab vol reunir el talent creatiu i tecnològic a nivell nacional i 

internacional en un esdeveniment dedicat als espectacles en viu i l'art visual en 

temps real.  
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VALORS 
 
MIRA Lab reforça els professionals de les arts visuals mitjançant l'intercanvi de 

coneixements i experiències 

 

Es defineix per ser un esdeveniment internacional, que fomenta la 

transversalitat dels participants i les trobades cara-a-cara, que posa l'èmfasi en 

el procés, i que aposta per la creativitat a través d'activitats innovadores. 

 

Internacional, perquè està dirigit a totes les nacionalitats i disciplines. Totes les 

activitats es realitzaran en anglès. Els participants provenen d’arreu del món. 

 

No hi ha límits entre ponents, participants i col·laboradors. Els participants poden 

establir relacions directes, i ser els protagonistes de l'esdeveniment. La 

comunicació és transversal, s’aposta pel p2p. 

 

El "com" és la paraula clau. De les idees a la realitat, el camí és llarg. MIRA Lab 

anima a no només tenir en compte el resultat, vol explicar com aconseguir-l’ho. 

 

A més de les conferències, projeccions, tallers i xerrades, MIRA Lab proposa 

noves activitats innovadores per mostrar, crear i compartir la feina amb la resta 

dels participants. 
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TEMÀTIQUES 

Cadascuna de les tres jornades del MIRA Lab gira al voltant d’un eix temàtic 

diferent. 

 a. ESPAI / PROJECCIÓ. - 14 de novembre. 

Disseny d'espais, mapping, projeccions avançades, il·luminació, arquitectura, 

teatre / dansa contemporània, LEDs, làsers, grans espais de projecció, 

seqüenciadors d'esdeveniments, control i producció audiovisual, nova 

arquitectura / decoració / escultura. Tecnologies relacionades: Millumin, VDMX, 

Modul8, MadMapper, WatchOut, etc 

b. PROGRAMACIÓ CREATIVA. - 15 de novembre 

Generació de continguts en temps real, sincronització de música i visuals, 

computació gràfica, WebGL, HTML5, motors 3D, visualització de dades, estètica 

d'informació. Tecnologies relacionades: Processing, vvvv, JavaScript, C + +, 

OpenGL, Openframeworks, HTML5, OpenGL / WebGL, Quartz Composer, etc 

c. INTERACTIVITAT. – 16  de novembre 

Visió per computador, disseny d'interfície i control, maquinari obert, sensors, 

instal·lacions interactives, realitat augmentada, detecció del moviment, sistemes 

experimentals, gamification, DIY, drones. Tecnologies relacionades: Arduino, 

Hardware Open Source, Raspberry Pi, OpenCV, Openframeworks, Kinect, Circuit 

Bending, iOS / Android, pantallas multitáctiles, OSC, Pure Data, patches, etc. 
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CONTINGUTS/ARTISTES 

ESPECTACLES AV 

Dos espectacles audiovisuals de base creativa-tecnològica, oberts al públic.  

 

Electronic Performers presenta Trinity (ES) 

Dijous 20:30-23:00 Sala Teatre 

 

Descripció: Trinity és el segon projecte de dansa interactiva audiovisual produït 

per Oscar Sol sota el nom d’Electronic Performers. Aquesta peça, cocreada 

juntament amb la ballarina i intèrpret Iris Heitzinger i el músic Ramon Prada aka 

Vittus, planteja un diàleg funcional i estètic entre els tres elements que formen 

l’obra: moviment, so i visuals. En aquest treball s’utilitza la tecnologia interactiva 

del video-tracking per analitzar en temps real certes qualitats del moviment de la 

ballarina amb l’objectiu de dinamitzar tot el contingut audiovisual. 

http://electronicperformers.in/trinity.html 

 

NOBU_LAB presenta In-structure/Moogger Fogger (IT). 

Dijous 20:30-23:00  Sala Teatre 

 

Descripció: NOBU_LAB són Paola Roberti, Manfredi Borsetti i Andrea Giomi, i 

presenten un Show Audiovisual anomenat -IN-STRUCTURE/MOOGGER 

FOGGER. Un espectacle on la música és altament física i plena de textures per 

l’ús d’instruments electrònics analògics/digitals i gravacions de camp i crea una 

experiència de so fosca i introspectiva. Els elements fonamentals d’aquesta 

proposta són: èmfasi en les qualitats tàctils del so, recrear ambients reals al 

voltant del públic i augmentar la banda perceptiva de l’experiència musical tot 

sincronitzant música i vídeo. 

http://mooggerfogger.com/project 



 

11 
Dossier de Premsa – MIRA Lab/MIRA Festival 2013 

 

TALLERS 

 

9 tallers oberts de 4 hores, 3 per dia. Orientats tant per a perfils amb un 

coneixement alt de la temàtica com també per a principiants interessats en iniciar-

se en l’àmbit: 

 

1. Videomapping amb Millumin 

Philippe Chaurand ( FR ) 

Dijous 10:00-14:00 Sala Raval 

 

Descripció: El taller està enfocat a aprendre els fonaments de Millumin, les 

principals claus d'aquest software intuïtiu per a espectacles audiovisuals: es 

treballarà amb diferents recursos tecnològics, aprenent la tècnica del 

videomapping, la creació d'animacions amb composicions, amb una projecció 

d'After Effects en temps real. A continuació, els participants podran crear un 

videomapping en model d'escuma. 

 

Bio: Philippe Chaurand és el CEO i responsable de projectes i recerca de 

Anomes SARL. Enginyer informàtic, especialitzat en interfícies home-màquina. 

Ponent en conferències com Microsoft TechDays, Web- UX i Agile Tour, i ha 

treballat per a companyies com Veolia, Sagemcom o Sanofi . 

http://www.millumin.com 

 

=========== 
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2. Control algorítmic de la llum  

Santi Vilanova (ES ) 

Dijous 10:00-14:00 Sala Raval 

 

Descripció: L'augment de les eines de codificació creatives i la digitalització dels 

artefactes d'il·luminació ha obert un interessant camp d'experimentació en el 

control computat de la llum. A través d'una visió general dels diferents artefactes 

d'il·luminació, protocols de control, eines de programari, maquinari DIY, i les 

possibilitats d'hibridació amb altres llengües, com vídeo, so i interactivitat, amb el 

taller es farà una introducció sobre com integrar la llum a projectes audiovisuals.  

 

Bio: Santi Vilanova, dissenyador gràfic i músic, desenvolupa projectes d'art  en 

programació de software, disseny interactiu i investigació, posant especial interès 

en les interseccions entre la música, la llum i el moviment. 

http://www.playmodes.com 

 

=========== 

 

3. Introducció al Mapping 

Fausto Morales (ES ) 

Dijous 10:00-14:00 Sala Teatre 

 

Descripció: Aquest taller tracta els fonaments teòrics, i les tècniques bàsiques per 

el desenvolupament de la disciplina artística coneguda com mapping. Així com les 

vies de creativitat orientades a enriquir l’expressió visual. L'objectiu del curs és el 

de posar en pràctica les capacitats artístiques digitals dels alumnes, basades en la 

combinació de diverses tècniques, i les possibilitats creatives d'aquestes en el 

camp del mapejat. 
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Bio: Fausto Morales és el director del Slidemedia Laboratori, un grup 

multidisciplinari d'artistes dedicats a la investigació audiovisual, especialitzat en la 

tècnica de vídeomapping. Desenvolupen diferents tipus d'aplicacions per a les 

arts creatives, per a esdeveniments i campanyes de publicitat. 

Lloc web : http://slidemedia.net/ 

 

=========== 

 

4. Geometria generativa i reactiva amb JavaScript i WebGL 

Jaume Sánchez (ES ) 

Divendres 10:00-14:00 Sala Teatre 

 

Descripció: L'objectiu d'aquest taller és aprendre i millorar un objecte interactiu 

visual. Una esfera WebGL que reacciona a les diferents entrades com  al soroll 

aleatori, l’àudio micròfon  o la càmera de vídeo. 

 

Bio: Jaume Sanchez és un desenvolupador amb fortes arrels en el món de les 

arts gràfiques a temps real, i  amb la convicció de l’accés universal de l’art 

interactiu a través d'Internet. 

http://www.clicktorelease.com 

 

=========== 

 

5. Introducció a OpenFrameworks 

Arturo Castro ( ES / DE) 

Divendres 10:00-14:00 Sala Raval 

 

Descripció: Introducció i primers passos en OpenFrameworks, un conjunt d'eines 

de codi obert dissenyat per a la codificació creativa. OpenFrameworks està escrit 

en C + + i s'executa en Windows, Mac OS X, Linux, iOS i Android. 
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Bio: Arturo Castro és enginyer informàtic, artista i professor, que treballa en el 

desenvolupament d'instal·lacions interactives, entorns virtuals, i altres projectes 

creatius. És un dels creadors i desenvolupadors de l'eina de codi obert per a la 

programació creativa, OpenFrameworks, amb Theo Watson i Zach Lieberman. 

http://arturocastro.net 

 

=========== 

 

6. Pure Punk Coding (Puredata)  

Luca Carrubba (IT/DE) 

Divendres 10:00-14:00 Sala Raval 

 

Descripció: L'objectiu d'aquest taller és introduir PureData (Pd) i el disseny de 

programació de flux de dades. Pd és un llenguatge de programació de generació i 

processament d'àudio, vídeo, i diferents tipus de dades digitals en temps real. És 

un llenguatge de programació que no cal tenir coneixements de programació 

previs per inciar-te. PureData és  la cultura punk a la programació creativa. 

 

Bio: Luca Carrubba, forma part d’Estereotips un projecte multifacètic que inclou 

el media art, la investigación i  la codificació creativa. De reconegut prestigi 

internacional, han participat a festivals a Europa, America del Sudi Àsia . Des de 3 

anys que estan explorant la dansa i el cos i la seva aplicació en la tecnologia. 

Difonen i fomenten la cultura lliure. 

http://estereotips.net/  

 

=========== 
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7. OpenFrameworks + Kinect 

Arturo Castro ( ES / DE) 

Dissabte 10:00-14:00 Sala Raval 

 

Descripció: Programació del Kinect amb OpenFrameworks. 

 

Bio : Arturo Castro és enginyer informàtic, artista i professor que treballa en el 

desenvolupament d'instal·lacions interactives, entorns virtuals, i altres 

desenvolupaments creatius. És un dels creadors i desenvolupadors de l'eina de 

codi obert per programació creativa, OpenFrameworks, amb Theo Watson i Zach 

Lieberman. 

http://arturocastro.net 

 

=========== 

 

8. Interactivitat: noves aplicacions 

Kike Ramírez (ES ) 

Dijous 10:00-14:00 Sala Teatre 

 

Descripció: Dividit en tres parts, primer s'exposaran les obres més interessants 

de la història més recent de la interactivitat. A continuació es presentarà algunes 

de les plataformes més utilitzades per desenvolupament d'aplicacions 

interactives( processament, OpenFrameworks, Arduino, Raspberry Pi, Unity3D , 

etc ) i es tractarà de les seves possibilitats, arxius, interfícies de comunicació, etc. 

Finalment,  es proposarà imaginar el futur, abordar l'èxit potencial d'Internet i 

pensar en les conseqüències que pot tenir sobre les instal·lacions interactives i la 

seva aplicació en els diferents àmbits de la creació digital. 
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Bio: Kike Ramírez és enginyer de telecomunicacions i forma part, sent el 

responsable de relacions públiques, de vjspain, col·lectiu especialitzat en videoart. 

http://www.vjspain.com 

 

=========== 

 

9. Contingut interactiu amb Millumin 

Philippe Chaurand ( FR ) 

Dissabte 10:00-14:00 Sala Teatre 

 

Descripció: Es treballarà diferents tècniques d'interactivitat a través de Millumin, i 

programari intuïtiu per a espectacles audiovisuals: la interacció directa amb 

dispositius simples, la creació d'una interfície tàctil,  la projecció sobre un cos i 

l'anàlisi dels moviments, reconeixement de perfils amb Quartz Composer, Ableton 

Live, pel control de llums de l'escenari, utilitzant un sensor promixity amb Arduino. 

S'utilitzaran models d'escuma de taula per practicar i projectar contingut de vídeo. 

 

Bio : Philippe Chaurand és el CEO i responsable de projectes i recerca de 

Anomes SARL. Enginyer informàtic, especialitzat en interfícies home-màquina. Ha 

estat ponent en conferències com Microsoft TechDays, Web- UX i Agile Tour, i ha 

treballat per a companyies com Veolia, Sagemcom o Sanofi 

http://www.millumin.com 

 

=========== 
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PROJECCIONS 

Vídeo-projeccions de projectes seleccionats per comissaris externs. Aquesta àrea 

serà d’accés lliure.  

 

1. " Mappings de grans dimensions" 

vjspain 

Dijous 15:00-17:00 Sala Raval 

 

Descripció: Els mappings a estructures o superfícies són cada vegada més i més 

grans en els últims anys: grans edificis, grans façanes i catedrals . 

 

Bio: Vjspain es constitueix a finals de 2010 amb la finalitat de professionalitzar la 

figura del VJ " Unir forces i organitzar nosaltres mateixos és l'única manera de 

professionalitzar la nostra professió" Vjspain pretén crear connexions entre tots 

els que es dediquen al món de les arts visuals.  

http://www.vjspain.com 

 

=========== 

 

2. " AV concerts " 

SENSE 

Divendres 15:00-17:00 Sala Raval 

 

Descripció: La selecció d'alguns dels millors concerts en àudio i visuals funcionen 

junts per una interpretació inoblidable. 

 

Bio: Nikka i Alba G. Corral, SENSE, són dos artistes de reconeguda trajectòria en 

el camp de l'experimentació sonora i visual. Totes dues molt involucrades en la 

formació d'altres artistes, i la constant investigació tècnica i estètica en cadascun 

dels seus camps. http://cargocollective.com/sense-cicloaudiovisual 
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3. "Els millors mappings" 

Visual Brasil 

Dijous 15:00-17:00 Sala Raval 

 

Descripció: Selecció de vídeos d'AntiVJ, arquitectura 1024, Telenoika i Sila Sveta, 

quatre dels grups de l'escena mundial de vídeo mapping que en els últims anys 

han influït en molts altres artistes, proposant noves tècniques en aquesta 

disciplina del videoart. 

 

Bio: Visual Brasil és un festival  que s'ha consolidat com un espai de discussió i 

promoció dels nous moviments i tendències de les arts visuals . El festival promou 

el diàleg artístic entre diferents col·lectius, professionals i públic en general. 

http://festivalvisualbrasil.com 

 

=========== 

 

4." Demoscene: art en temps real " 

9ard 

Divendres 15:00-17:00 Sala Raval 

 

Descripció: Demoscene, és una subcultura d'art digital que s'especialitza en la 

producció de demos, que presentacions audiovisuals que s'executen en temps 

real en un ordinador. L'objectiu principal d'una demo és mostrar la capacitat de 

programació. 

 
Bio: 9ard és una organització sense ànim de lucre que fomenta i promou l'art 
digital , principalment a través del moviment artístic de la demoscene. 
http://9ard.org 
 
=========== 
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5."Arduino : El documental" 
Dorkbot Barcelona 
Dissabte 14:00-15:00 Sala Raval 
 
Descripció: Arduino és una placa amb un microcontrolador que aconsegueix que 
l'ús de la tecnologia en projectes multidisciplinaris sigui més accessibles. 
 
Bio : Dorkbot és una organització internacional formada per managers, artistes, 
enginyers, dissenyadors, científics, inventors, i qualsevol altra persona que treballa 
en l'àmbit de l'art electrònic. 
http://www.dorkbotbarcelona.org/ 
 
=========== 
 
6. “Tocant la llum" 
Adrià Navarro 
Dissabte 15:00-17:00 Sala Raval 
 
Descripció: Les pantalles deixen de ser planes i el seu contingut ja no és estàtic. 
Una àmplia gamma de sensors són a l'abast d'artistes i dissenyadors per crear i 
tractar amb la llum com un material modelable, preparada per ser experimentada 
per tothom en un món d'immersió i d'instal·lacions interactives. 
 
Bio : Adrià Navarro López és un dissenyador i enginyer de Barcelona, actualment 
amb seu a Brooklyn, Nova York. Ell té un mestratge del Programa de 
Telecomunicacions Interactives de la NYU i en l'actualitat col·labora amb l'estudi 
Red Paper Heart. El seu treball explora les interseccions entre l'art i la tecnologia, 
amb especial èmfasi en la superposició d'experiències anàlogues i digitals. Els 
seus treballs s'han vist a festivals com el Sónar o Dumbo Arts. 
http://www.adrianavarro.net 
 
=========== 
 
 

 

 

 



 

20 
Dossier de Premsa – MIRA Lab/MIRA Festival 2013 

CONFERÈNCIES 

Conferències de projectes d’artistes i desenvolupadors de reconeguda trajectòria, 

enfocats en el procés creatiu: 

 

1. Jacquet Yannick ( Anti VJ ) ( CH ) 

Dijous 16:00-17:00 Sala Teatre 

 

Bio: Yannick, originalment es va formar com a artista gràfic, ara però treballa en 

desenvolupar el seu particular llenguatge a través del vídeo i diferents tècniques 

de projecció. La seva obra es caracteritza pel desig de trencar amb els formats 

tradicionals de la  videoprojecció i trobar formes d'integrar el vídeo en l'espai 

escènic. Aquestes idees es desenvolupen i es porten a terme en forma 

d'interpretacions o execucions audiovisuals, instal·lacions i escenografies. Sovint, 

in situ, les seves obres estan influenciades per l'arquitectura. 

http://www.legoman.net 

 

=========== 

 

2. Luca Carrubba (Estereotips) (IT/DE) 

Dijous 16:00-17:00 Sala Teatre 

 

Bio: Luca Carrubba, forma part d’Estereotips un projecte multifacètic que inclou 

el media art, la investigación i  la codificació creativa. De reconegut prestigi 

internacional, han participat a festivals a Europa, America del Sudi Àsia . Des de 3 

anys que estan explorant la dansa i el cos i la seva aplicació en la tecnologia. 

Difonen i fomenten la cultura lliure. Parlarà sobre interesccions creatives: 

codificació i producció artística. 

http://estereotips.net/  

 

=========== 
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3. Ewelina Aleksandrowicz & Andrzej Wojtas (Pussykrew) (PL/DE) 

Pussykrew ( DE) 

Dissabte 16:00-17:00 Sala Teatre 

 

Bio : Aquest tàndem polonès, Ewelina Aleksandrowicz i Andrzej Wojtas, 

produeixen visuals en viu, instal·lacions de vídeo i videoclips des de 2006. Els 

seus sets visuals fusionen material produït en vídeo seqüència, poesia sofisticada 

a càmera lenta, l'animació 3D, codificació en directe i un ús intens de glitches. 

Són una de les parelles més productives i atractives de la creació visual de Berlín. 

Pussykrew creen i utilitzen les seves pròpies interfícies, controladors, i 

instal·lacions per a les seves presentacions en viu. Han col·laborat amb: Leila, 

Darkstar, HTRK, Raime, o Ayhun Oni. PussyKrew presentarà el seu treball creatiu i 

explicarà el procés de la seva instal·lació que es podrá veure al Mira Festival a la 

Fabra i Coats.   

http://niochnioszki.net/ 

 

=========== 
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TAULES RODONES 

 

Debat col·laboratiu entre artistes i professionals de l’àmbit, obert a la participació 

del públic. Tots ells estaran moderats per Antònia Folguera: productora i 

presentadora de programes culturals. Investiga fenòmens audiovisuals y de 

creació i distribució musical a la xarxa (http://antoniafolguera.net) 

 

1. Beyond Mapping 

Philippe Chaurand ( FR ) 

Eloi Maduell (ES ) 

Oriol Pastor (ES ) 

Juan Coll (ES ) 

moderat per Antònia Folguera ( ES) 

Dijous 17:30-19:00 Sala Teatre 

 

Descripció: El màpping ja és a tot arreu: festivals, façanes, museus, teatres. 

Quina és la propera evolució? Quins són els nous objectius? 

 

Bio: Philippe Chaurand és el CEO i responsable de projectes i recerca de 

Anomes SARL. Enginyer informàtic, especialitzat en interfícies home-màquina. 

Ponent en conferències com Microsoft TechDays, Web- UX i Agile Tour, i ha 

treballat per a companyies com Veolia, Sagemcom o Sanofi . 

http://www.millumin.com 

 

Bio: Eloi Maduell és enginyer especialitza en audiovisuals en directe. Durant més 

de 10 anys, ha treballat investigant i explorant les possibilitats creatives digitals en 

directe. Membre fundador de Telenoika en el camp de les arts visuals i les noves 

tecnologies. Director de curtmetratges, desenvolupador d'aplicacions audiovisuals 
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interactives. Vision. Sensors. Micro-processors. Tecnologies destinades a la creació 

artística. Eloi presentarà " Taüll 1123 ", una instal·lació d'assignació permanent a 

l'àbsis central de l'església de Sant romànic Climent de Taüll, al Pirineu català. 

Aquest projecte és una restitució patrimonial digital de les pintures originals que 

van ser extretes a inicis del segle XX . 

http://www.playmodes.com 

 

Bio: Oriol Pastor és enginyer multimèdia, membre del Telenoika. Ha treballat com 

a dj i vj per a bandes de música i en locals de Barcelona. Ha participat en l'última 

projecte de Telenoika per a la primera edició del Signal Festival a Praga, que 

presentarà al Lab.  

http://www.telenoika.net/oriolpastor 

 

Bio: és el director de Software MediaFlow, empresa enfocada al desenvolupament 

d’aplicacions per a projeccións i tot tipus de projectes multimèdia en més de 10 

països diferents. 

http://mediaflowsoftware.com/ 

 

=========== 

 

2. Els no - límits de la programació creativa 

 

Miguel Espada i Juan Santacruz ( Espadaysantacruz ) ( ES) 

Luis Sanz ( CH ) 

Daniel Gonzalez (ES) 

moderat per Antònia Folguera ( ES) 

Divendres 17:30-19:00 Sala Teatre 

 

Descripció: programació creativa és el següent pas per els artistes que volen 

supera els límits de les aplicacions i dels softwares actuals. Programació creativa 

és l'eina dels desenvolupadors per esdevenir artistes digitals. Programació 

creativa és una eina o un art en si mateix? 
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Bio: ESPADAYSANTACRUZ és un estudi creatiu especialitzat en la generació de 

noves experiències interactives i visuals. Amb seu a Madrid des de 2008, treballen 

en projectes de disseny on la tecnologia els permet aportar idees creatives per a 

una nova dimensió estètica. 

http://www.espadaysantacruz.com/ 

 

Bio: Daniel Gonzalez, és llicenciat en Publicitat i especialitzat en Arts Digitals.  Es 

considera a si mateix com un explorador d'art electrònic. Amb un Eespecial 

interés per l’ineracció de la’rt visual i sonor, l’àudio binaural, i la telepresència. La 

seva obra s’ha vist a festivals com Sonar, Mutek i Dorkbot entre d'altres. 

http://www.sciopod.com/ 

 

Bio : Luis Sanz, artista visual fet a Berna, Suïssa. Les obres de Sanz assumeixen 

múltiples formes, com ara interpretacions o execucions audiovisuals, instal·lació i 

art visual. Ell s'inspira en la geometria, el surrealisme, l'abstracció, l'arquitectura, 

el disseny gràfic i el futurisme. Experimenta amb l'audio, elements visuals, gràfics 

generats per codi, i porta aquests experiments en el camp de les arts digitals. 

Com a live performer, ha presentat les seves actuacions en diversos països, 

festes, concerts i festivals. 

http://vimeo.com/indefinitevj 

 

=========== 
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3. Noves interfícies  

Kike Ramírez (ES ) 

Alex Posada (ES ) 

Santi Vilanova (ES) 

moderat per Antònia Folguera ( ES) 

Dissabte 17:30-19:00 Sala Teatre 

 

Descripció: Kinects, Arduino, sensors, són elements presents en les instal·lacions 

interactives,  en esdeveniments i projectes artístics. Però quines són les noves 

interfícies, aparells i artefactes desenvolupats per ajudar a interactuar amb els 

ordinadors i quines són les seves possibilitats en les arts visuals? 

 

Bio: Kike Ramírez és enginyer de telecomunicacions i membre fundador de 

Vjspain, col · lectiu especialitzat en videoart. Ell parlarà sobre les possibilitats i 

límits de les noves interfícies, i presentarà la dermis interfície, una superfície de 

lycra flexible desenvulupada per vjspain. 

http://vjspain.com/blog/2013/06/19/dermis/ 

 

Bio: Alex Posada és creador digital, investigador en el camp del new media així 

com productor i creador musical. Ell és el director de Media Interactive Design 

(MID), un estudi especialitzat en enginyeria, disseny interactiu i new media. 

http://alexposada.net/?page_id=2&lang=en 

http://mediainteractivedesign.com/en 

 

Bio: Santi Vilanova, dissenyador gràfic i músic, desenvolupa projectes d'art  en 

programació de software, disseny interactiu i investigació, posant especial interès 

en les interseccions entre la música, la llum i el moviment. 

 

=========== 
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ESPAI HACK 

Espai de treball preparat per desenvolupar iniciatives dels participants, 

intercanviar coneixement, col·laborar i cocrear. Aquestes activitats es realitzaran a 

la sala Raval i seran de lliure accés. 

Pitches de participants 

Els participants que vulguin explicar el seu projecte, empresa o portfoli tindran 5 

minuts en l’event Participant Pitches. 

Fòrum de presentacions 

Els participants que vulguin presentar una tecnologia, descobriment, debatre un tema 

nou o buscar col·laboració ho poden fer en el Forum de presentacions  

Competicions 

S’animarà als participants a desenvolupar un petit projecte relacionat amb un 

tema concret donat per l’organització en un curt període de temps, i competir amb 

altres participants. Un jurat decidirà el guanyador i el seu projecte es mostrarà a la 

cerimònia de cloenda. 
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ESPAIS 

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) es troba en un espai 

privilegiat al cor de Barcelona. CCCB és una de les principals plataformes 

culturals de la ciutat per a esdeveniments i exposicions d’arts multidisciplinàries.  

Localització 

Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) 

Montalegre, 5 

08001 Barcelona, Espanya 

Mapa: 

 

 

Com arribar al MIRA Lab: 

METRO - tmb.cat 

Líneas 1,2 i 3 Plaça 

Catalunya / Universitat  

AUTOBÚS - tmb.cat 

7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 

37, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 59, 

62, 63, 64, 66, 67, 68, 91, 

120, 121, 141, H12, Aerobús 

FGC – Ferrocarrils - fgc.cat 

L6, L7, S1, S2, S5, SS5 
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MIRA Festival 

 

MIRA Lab s'integra al MIRA Festival, Music & Visual Arts Festival. Ambdós 
interactuen sobre dos principis bàsics, el procés (MIRA Lab) i l’exhibició 
(MIRA Festival) 

El MIRA Festival celebra la seva tercera edició amb la voluntat d’involucrar 
diferents espais de la ciutat amb un únic objectiu; transformar Barcelona en la 
capital de les Arts Visuals.  

Recerca, concerts, exhibicions, instal•lacions i projectes visuals en tres dies i 

tres espais diferents: CCCB(MIRA Lab), Fabra I Coats(MIRA) i 

Razzmatazz(MIRA Club). 

ORGANITZACIÓ 

L’Asociació Cultural MIRA organitza aquest festival. Des de 2010 que el principal 

objectiu és difondre i promocionar el coneixement audiovisual i tecnològic per 

al nostre públic. 

 

L'Associació Cultural MIRA està formada per un equip d'artistes, gestors 

culturals i artistes comissaris que persegueixen potenciar la relació entre la música 

i les arts visuals a través de diferents activitats, i on el seu principal esdeveniment 

de promoció és el Festival MIRA. 
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MIRA Fesatival- CARTELL 
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CONTACTE PREMSA 
 
Per a més informació, fotografies o entrevistes: 
 
MIRA Lab 
Marta Ruiz 
presslab@mirafestival.com 
 
MIRA Festival 
Teresa Vallbona 
press@mirafestival.com 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
www.mirafestival.com 
 

SEGUEIX-NOS A: 
 
https://www.facebook.com/MiRA.Festival 
 
https://twitter.com/MiRA_Festival 
 
https://plus.google.com/118191197567457559248 
 
http://vimeo.com/mirafestival 
 
http://www.youtube.com/MiRAfestival 
 
http://www.pinterest.com/mirafestival/ 
 
 
 
 
 


