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TITULARS
ÚS Barcelona serà la trobada d’art urbà de Barcelona.
Ús Barcelona tindrà lloc l’1 de febrer de 2014 als Encants
Vells de Barcelona.
Ús Barcelona donarà un ús social als espais urbans en
desús.
Ús Barcelona serà un punt de trobada dels millors
artistes urbans actuals, tant estrangers com locals .
Hi participaran al voltant de 50 artistes.
Es recuperarà un espai en desús que cobrarà vida .
Serà una mostra d’idees creatives, noves propostes i art
emergent.
Serà una trobada participativa i interactiva, oberta a la
ciutadania.
Hi participaran entitats del barri, galeries i col·lectius
artístics.
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NOTA DE PREMSA
L’art urbà és l’art contemporani més dinàmic i transformador del moment . A la seva espontaneïtat,
capacitat crítica i transgressora, s’hi sumen una creixent qualitat, capacitat d’influència, i extensió a nivell
mundial.
Barcelona havia estat una capital europea de referència d’aquest art de carrer, i en els seus barris s’hi
podien trobar peces de molta qualitat i d’artistes de referència.
Després d’un llarg període en què la ciutat i les seves normatives han donat l’esquena a aquest art,
sembla que alguna cosa es mou de nou a Barcelona. A algunes iniciatives i projectes de barri , s’hi suma
per fi un esdeveniment de ciutat, de gran format, que serà un punt d’inflexió en la reivindicació de la
necessitat dels barcelonins i barcelonines de tornar a gaudir de l’art en els seus carrers.
Es dedicarà el dia 1 febrer 2014 a alliberar una bona dosi d’art en els antics Encants Vells de la ciutat.
L’espai que ocupava el mercat es convertirà durant aquest dia en una mostra d’idees creatives per
descobrir l’art emergent més transformador.
Noves propostes, nous formats i noves tendències artístiques a l’abast de la ciutadania.
Aquesta celebració pretén ser una de les cites ineludibles per als amants de l’art urbà a la nostra ciutat,
i té com a objectiu principal , fer difusió d’aquesta tendència artística i recuperar l’espai d’avantguarda
que mereix. Amb aquest propòsit es farà una exhibició en viu, aprofitant un espai en transformació de
la ciutat comtal, com és la plaça de les Glòries, que cobrarà nou sentit.
La trobada es planteja d’una manera global, ja que a part de la realització de murals de Street Art,
formats estructurals, visuals o experiències interactives, hi haurà tallers per a joves, workshops , exposició
i venda d’obres d’art, i espais per a galeries i col·lectius artístics.
Serà un esdeveniment obert a la ciutadania, de lliure accés, i en el qual la participació activa de la gent
serà un punt fort.
Ús Barcelona comptarà, a més, amb activitats més lúdiques com música en directe.
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OBJECTIUS
Apropar l’art urbà a tota mena de públics.
Ser una cita ineludible per als amants de l’art urbà a Barcelona.
Recuperar l’ espai d’avantguarda que mereix l’art urbà.
Rescatar el valor d’ús d’espais de la ciutat, que a causa dels canvis urbanístics perden la seva funció
social.
Convertir un espai en transformació com és el recinte dels antics Encants Vells en una oportunitat de
dinamització artística i social de caràcter efímer que millori l’espai públic.
Visualitzar la transformació de Glòries com un espai d’innovació artística i social. Una oportunitat per
crear dinàmiques positives de participació ciutadana a l’espai públic.

ACTIVITATS
WORKSHOPS a càrrec d’artistes reconeguts de cada disciplina.
EXPOSICIÓ I VENDA D’ART. Espai del recinte dedicat a galeries,
col·lectius convidats i alguns dels artistes participants.
UNIVERSITATS. Espai per a universitats i escoles d’art, en què els seus alumnes
presentaran projectes artístics innovadors.
INTERACCIÓ. Tallers de dinamització, grups d’artistes que es basen en la participació
activa de la gent amb les seves obres.
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S U P O R T D E L’ A J U N TA M E N T
DE BARCELONA
L’Ajuntament de Barcelona ha vist en la transformació de la plaça de les Glòries un espai cèntric
i simbòlic, i adequat per proposar un nou enfocament global per al tractament del fenomen del
graffiti a Barcelona.
Aquesta visió obre la porta a la creació d’espais regulats d’expressió i promoció del grafit com
a art urbà i compta amb la participació ciutadana a través d’entitats, associacions i col·lectius
interessats en aquesta forma d’expressió que forma part de la cultura urbana.
Ús Barcelona, liderat pel col·lectiu Rebobinart i que compta amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, s’emmarca en aquesta prova pilot i aprofita la tasca que s’està fent des de la Direcció
de Projectes d’Hàbitat Urbà amb les entitats veïnals per donar usos provisionals o temporals als
espais que han anat quedant alliberats amb les obres que hi ha en marxa a la plaça de les Glòries.
Ús Barcelona obre la porta a la creació d’espais regulats d’expressió i promoció del grafit com a
art urbà.

REBOBINART
Rebobinart és un associació que a partir de la innovació social pretén canviar la forma d’entendre
l’art urbà a la ciutat de Barcelona. Portem treballant 4 anys a la ciutat, amb diferents projectes,
per tal de fomentar la participació de la ciutadania en l’espai públic des d’una vessant artística.
Projectes com Murs Lliures estan aconseguint espais als districtes de la ciutat on qualsevol persona
pot expressar-se artisticament. La idea és recuperar la vitalitat de l’art urbà barceloní i apropar
l’art a la gent.
Amb aquest objectiu també hem realitzat projectes d’àmbit social i educatiu. Hem fet tallers i
intervencions artístiques col·lectives a centres de dia, presons i centres de salut mental. D’altra
banda, portem l’art urbà a les escoles i centres educatius de la ciutat amb tallers pedagógics
per als més joves. També col·laborem amb entitats del teixit associatiu de la ciutat, amb festivals
artístics o accions puntuals.
Tot aquest treball del dia a dia ens serveix d’aval per a presentar un festival d’art urbà de gran
format. Ús Barcelona pretén ser la culminació del canvi de mentalitat de la ciutat al voltant dels
seus artístes urbans i de la participació sense complexes de la gent en l’espai públic. Una forma
de presentar l’art emergent, i les idees més innovadores, sense perdre mai la reflexió crítica i la
capacitat transformadora que porta ímplicita l’art urbà.
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ARTISTES & COL·LECTIUS
ALICE
ARIADNA SCHNEIDER
AMAYA ARRAZOLA
BEFORE I DIE (CANDY CHANG)
BOX-ING
BLOBS
BUFF DISS
CHAMO SAN
DANI TORRENT
DAVID DE LA MANO
DOMESTIC DATA SREAMERS
ENRIC SANT
FLORIAN RIVIÈRE
FABORATORY
GIFME
GUIM TIÓ
GURUS
HYURO
ILIA MAYER
IKER MURO
JOAN TARRAGO
LA FUNDICIÓ
NAUART
O - CABRITA
OCTAVI SERRA
PABLO S. HERRERO
RESKATE ARTS & CRAFTS
RICARDO CAVOLO
RIPO
ROBERTO CIREDZ
SAKRISTAN
SANDRO BEDINI
SPY
SR. X
TXEMY
URBAN KNITTING
VICTOR ASH
WALLPEOPLE
ZABOU
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XARXES SOCIALS

Ús Barcelona

@USBCN

@US_Barcelona
Website: www.usbarcelona.com
Youtube: Ús Barcelona

CONTACTE
Comunicació i Premsa
Cristina Pérez
cristina@usbarcelona.com
Xarxes Socials
Blanca Cros
blanca@usbarcelona.com
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ORGANITZA

PATROCINAT PER

AMB EL SUPORT DE

MEDIA PARTNER

COL.LABORADORS
PRINCIPALS

COL.LABORADORS
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