
CaminART PEL CARMEL 2014 • ESPECIAL NIT
Dissabte 5 de Juliol 21h30

CIRC // HIP-HOP // GRAFFITI // INSTAL•LACIÓ SONORA // TEATRE FÍSIC // 
TITELLES // MALABARS DE FOC // CINEMA ALIVE // MÚSICA EN DIRECTE // ESPAIS 
EXPOSITIUS // I MOLT MÉS…

El CaminART és un projecte desenvolupat per l’Espai Jove
Boca Nord i el Centre Cívic El Carmel que pretén potenciar l’ús dels espais públics mitjançant intervencions 
artístiques multidisciplinars. L’espai públic com a escenari artístic, ampliant i afavorint l’ús d’aquests espais amb 
recursos provinents del territori: artístes, artesans, associacions i veïns del propi barri.

El CaminART procura explorar la dualitat dels conceptes públic/privat i quotidià/efímer a partir d’intervencions 
artístiques en diferents espais del barri del Carmel. Espais oberts on hi fan vida la gent del barri: carrers, 
balcons, mercats, voreres, parcs, finestres, jardins... que esdevenen escenaris improvisats on determinats artístes 
desenvolupen les seves creacions.

En el CaminART no és l’artista qui desfila i exhibeix la seva obra davant d’un públic estàtic, sinó al revés, és el 
públic que es mou i es troba les intervencions artistíques en el seu espai quotidià.

CaminART és una plataforma per la producció de nous formats de creació artística.

En aquesta 5ena edició del CaminART s’ha tombat el rellotge! Hem volgut fer una excursió pel Carmel entre la 
foscor dels carrers – un CAMINART ESPECIAL NIT. Il•luminarem el barri amb  una selecció artística molt encarada 
a les arts visuals i a la utilització de la llum i del foc com elements essencials. També l’Aigua serà la protagonista. 
No és casualitat que el Districte Horta-Guinardò sigui reconegut com “la ciutat” de les fonts i dels pous!
Us convidem a veure’ns, com els altres anys, a dalt de tot del barri, a Plaça Salvador Allende (Carrer Santuari). 
Baixarem junts fins la Rambla del Carmel!
Porteu calçat còmode, i si necessiteu accessos adaptats consulteu el recorregut adaptat, hi ha rutes alternatives!
Així que aquest any el Caminart ens presenta Circ, Hip-Hop, Graffiti, Instal•Lació Sonora, Teatre Físic, Titelles, 
Malabars de Foc, Cinema Alive, Música en Directe, Espais Expositius i com sempre,  la música com fil conductor del 
trajecte.
De la foscor sorgeixen senyals de llum i moviment, que emergeixen de la boca, de gest i dels cossos, de les noves 
tecnologies, dels racons i dels passatges amb sorpreses!
Porteu les vostres lots i obriu bé els ulls i tots els sentits: La nit s’il•lumina.



 ≈

U-slide HIP HOP
21h30 // PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE

 ≈

Inés Guardia CIRC
21h45 // PLAÇA DE SALVADOR ALLENDE

LOS PECES VAN HACIA LA LUZ
Una alegría absurda nos tomaba de la cintura y vos cantabas arrastrándome a cruzar la calle, a entrar en el mundo de 
los peces colgados del aire.Mariposas acuáticas, y comprendíamos cada vez peor lo que es un pez, por ese camino de no 
comprender nos íbamos acercando a ellos que no se comprenden. 
Un golpe de aleta y monstruosamente está de nuevo ahí, con ojos y bigotes, y del vientre a veces saliéndole y flotando, una 
cinta que no acaba de soltarse, un lastre que de golpe los pone entre nosotros, los arranca a su perfección de imágenes 
puras, los compromete. (Julio Cortázar. Rayuela capitulo 8)

 ≈

Apolonia & Los Cajones CAJON & DANSA
22h00 // CAMÍ DELS ÀNGELS

SONS DE PUNTA EN BLANC
8 mans, 2 peus, el bosc, la nit, sons i puntes colpejant.

 ≈

Fundació Tres Turons INSTAL·LACIÓ
22h25 // CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

IMPRESSIONS SOTA LA LLUNA
Barcelona, el Carmel, impressions fotogràfiques, impressions pictòriques, impressions a la nostra retina, la llum, la lluna, la nit, 
musica... mostra modesta, exposició-instal·lació a càrrec de les persones que formem Tres Turons.



 ≈

Creux / Agnés Antón GRAFFITI + INSTAL·LACIÓ SONORA
22h35 // CARRER DE SANT DALMIR

AIGUA & LLUM

 ≈

Daniela Poch i Anita Gröbl TEATRO FÍSICO Y DE OBJETOS
22h55 // CARRER DE LA MURTRA

LLEVAR TU PROPIO MAR
Segons la comprensió del món dels aborígens australians, tot al nostre món visible comença a viure a partir del que ells 
anomenen “Altieringa”, és a dir, el Somni.
Durant aquesta etapa de somni, tot el que formava el món: les plantes, els animals, les persones, els fenòmens naturals, etc. 
dormia sota una escorça gruixuda. La Terra, i el que dormia sota, existien, però dormint. Per portar als éssers dorments a la 
realitat, els aborígens creen cançons, danses i històries que es transmeten de generació en generació. Ells passegen i canten 
a les coses que estan vives al món. Inspirada en aquest ritual, Portar el teu propi mar ens parla de la utopia d’un paisatge 
transportable: les protagonistes també canten i es juguen la seva pròpia realitat, carregant el seu propi mar en la seva 
maleta, per despertar-lo quan ho necessitin i plantar-lo per viure amb i en ell.

 ≈

Lydia & Sergi TITELLES I CERÀMICA
23h15 // CARRER DE MORATÍN

POU DE LLUM
Els arts de la cermàmica i de la titella fusionats incandescenment. El foc com a creador de vida.

 ≈ 

Cia. Cirqueja MALABARS DE FOC
23h30 // EL SOLAR DE LA PAULA

AMORT

 ≈



Karla Kracht & Ilia Mayer AUDIOVISUAL
23h45 // RAMBLA DEL CARMEL

LIVE FROM THE SURFACE OF THE MOON
Espectacle audiovisual realitzat “alive”. Partim d’una microescenografia ubicada davant del públic. Un petit món dels somnis i 
de la imaginació que ens transportarà, en un viatge espacial, fins a la lluna.
Cada espectacle es irrepetible: una exploració improvisada a partir de la composició audiovisual i narrativa, una actuació 
única que entrellaça so, imatge i l’espai més proper. En aquest cas serà sota els pins de la Rambla del Carmel, amb la 
muntanya com a fons d’escenari!. karlakracht.com

 ≈

Pulmon + Nacho López CLOENDA CAMINART
00h00 // RAMBLA DEL CARMEL / CARRER BEATRIU

 ≈

Cccarmel EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
ESPAI EXPOSITIU // CARRER DE LA MURTRA

DOBLES DE CINEMA

 ≈

Kamila Dagmara Gronowska EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
ESPAI EXPOSITIU // CARRER DE LA MURTRA

¿QUIZAS MANANA, MI AMOR?
www.inmyview.allyou.net / www.facebook.com/fromkamiwithlove

 ≈

Yaku i Pacha / Mims Moveo MIM
ESPECTACLE ITINERANT

 ≈

Trio de Soxasç MUSICA ITINERANT
ESPECTACLE ITINERANT



 ≈

ORGANITZA:

ESPAI JOVE BOCA NORD  
Agudells 37-45 08032 Barcelona
Tel. 0034 934299369
www.bocanord.cat   

CENTRE CIVIC DEL CARMEL
Santuari, 27 08032 Barcelona
Tel. 932563333
www.centreshg.net/carmel/

 ≈

COL·LABORA:

FUNDACIÓ 3TURONS
CASA OFICIS DEL ESPECTACLE
ESCOLA DE MÚSICA JAM SESSION

 ≈

PER MÉS INFORMACIÓ:

info@bocanord.cat


