INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL
Divendres 1 de juny a partir de les 19.30 h
Centre Cívic Sant Martí

FESTIVAL D’ART I PERFORMANCE
A L’ESPAI PÚBLIC
#PERPETRACIONS ‘18

Centre Cívic Sant Martí

PERPETRACIONS
18 è FESTIVAL D’ART
D’ACCIÓ I PERFORMANCE
divendres 1 i dissabte 2 de juny

Festa de presentació del festival
Espectacles, sessió de DJ i convid de celebració

Perpetracions és una mostra d’art d’acció i performance a l’espai públic al
barri de Sant Martí de Provençals organitzada pel Centre Cívic Sant Martí,
que promou la reflexió crítica i la interacció entre creació artística, vida
social i comunitària.
El festival tindrà lloc el dissabte 2 de juny de 2018 a les 19 h a la Rambla
Guipúscoa entre els carrers Selva de Mar i Fluvià.
Totes les activitats són gratuïtes
Trobaràs el recorreut a l’interior

Saunterer #3 El Sabotatge | Colectivo Ameno
19.30 h
Caminar junts per atacar la realitat, per sabotejar-la. Per interrompre el
flux informatiu en el qual estem immersos, per desocupar l’ordre, per
buidar de sentit l’obvietat d’aquest món i omplir-la del comú.

MONA LISA$$ | Adrián Pino Olivera
20.30 h
Reproducció sistemàtica de Mona Lisas pintades amb les natges.
O una metàfora d’aquest sistema de merda.

DJ Vinilette | Sessió de DJ
21.00 h
Dj Vinilette, començà de molt jove col·laborant amb Radio P.I.C.A.
Ha recorregut un fructífer trajecte com a productora i DJ des dels ‘90,
havent tocat a multitud d’escenaris europeus.

Centre Cívic Sant Martí
c/ Selva de Mar 215,
08020 Barcelona
T. 93 256 57 60
informacio@ccsantmarti.net

Districte de
Sant Martí

@Bcn_SantMarti

barcelona.cat/ccsantmarti
perpetracions.com

perpetracionsmostra

RECORREGUT D’ACCIONS
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Geodèsia | Som Art (col.lectiu)
Programació continua
Un món cartografiat d’acord amb les nostres pròpies referències geomètriques... Amb cada línia, amb cada vuit, construïm col·lectivament un
sistema propi d’estructures quasi ingràvides, un espai lúdic de cooperació i edificació creativa.
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Asphyxia | Empara Rosselló
20.30 h
Vivim en un món que ofega l’individu. Apostem per la felicitat.
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Somni cel·lular | Cia Filus Formus
20.45 h
Si tornem a l’origen, a l’humà com a animal, com a conjunt de
molècules, de formes, de fluxos energètics, i ho posem en el mitjà
d’éssers desconeguts i orgànics, què passa?
* Projecte artístic en residència

C/ Selva de Mar
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Acció itinerant
I si 2 persones decideixen mirar-se fixament al bell mig de la rambla?

Guipúscoa
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Miríada | Gerard Vilardaga i Iris Hinojosa
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Arxipèlag #5 | Societat Alaka
19 h
Crearem un joc obert on s’aniran construint formacions coreogràfiques a temps real.
* Projecte artístic en residència.
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ReBorn | Lukan
Programació continua
Intento ser tranquil, invisible i que no em recordis. Però no m’oblidis.

Finita | Mariana Rocha
Programació continua
El cos femení en un context de mort, tortura, empresonament patriarcal
i vulnerabilitat. El cos, robat del seu propi control, que ja no pertany a
si mateix i s’ha convertit en un objecte en mans d’uns altres, sigui en
mans de l’estat, sigui en mans d’un crim.

Accions: Acció I. Per què em falta l’aire quan respiro?
19.30 h
Acció II. Suar les deixalles. | Marina E.G
20.15 h
Espero entre vosaltres amb una gola negra arrapada al coll. Tot el que
has de fer és apropar-t’hi i col·locar-te l’extrem lliure sobre el teu cap
per compartir l’aire. Abans de treure’t la gola, pregunta’t per què em
falta l’aire quan respiro? – Contacte amb l’artista per debatre les peces:
Mail: marina.enrichgenestar@gmail.com o Instagram: marina__eg

Entre las Redes Sociales | Hernán Arambarri i Maria João Flôxo
19.50 h
Una visió literal del connectar i teixir xarxes i de com ens pot condicionar i ens envaeix de forma tan abstracta però tan real. Potser és una
simpàtica visió del dia a dia.
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C/ Fluvià

Metro Bac de Roda

Sintaxis | Carme Carretero
21.05 h
Sintaxis parla de metamorfosis secretes però sota una mirada omnipresent; de la subordinació dels cossos. De veure i no ser vist; de ser vist i
no veure-hi. D’espais tancats on et falta l’aire.

Llums i ombres del barri | El gecko con botas
Creació participativa continua
Amb només un llum aconseguim mostrar allò que s’amaga al darrere
d’una pantalla. Us convidem a plasmar allò que sentiu pel vostre barri,
la llum ens desvetllarà els secrets compartits per tots els participants.
21.25 h
Funció resultat de la creació participativa
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Travessa | Gemma Peramiquel
21.50 h Cantonada Rambleta del Centre Cívic
L’ésser humà es mou i perquè es mou va d´un lloc a l´altre, i es perquè
va d´un lloc a l´altre que migra.

GUIA DEL RECORREGUT
Colectivo Ameno
AMBIENTACIÓ DE L’ESPAI
Teló de fons
Espai m
Transformem la ciutat, utilitzant els elements que ens ofereix, i la convertim
en un espai escènic, tenyit simbòlicament de vermell.

