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PUNT I SEGUIT

Així és com definiríem tot el 2010 a la Nau Ivanow. Tres paraules que
tenen molt de significat.
En els darrers mesos de l’any ens han fet moltes preguntes: i a partir
d’ara, què? heu notat un gran canvi? la Nau seguirà sent la Nau? I la
nostra resposta sempre ha estat la mateixa: els canvis que hi ha hagut
només són un punt i seguit en el viatge d’aquesta Nau.
Podem dir que s’ha fet gran. S’han consolidat els gairebé 3.000m2 amb
una ocupació molt elevada; s’ha refermat el projecte iniciat fa tretze anys,
com també un equip de persones que intenta mantenir la filosofia de la
Nau i d’en Xavier Basiana, i s’ha aconseguit tenir una programació estable
multidisciplinària on el suport a la creació, i en especial als joves, ha estat
l’eix principal que ha fet de la Nau un referent en aquest aspecte.
El fet de ser ara un equipament municipal no fa més (o com a mínim no
ha de fer més) que donar una nova embranzida als reptes que ens hem
marcat de cara als propers anys.
Per tot això, el 2010 ha estat un punt i seguit: es tanquen algunes etapes
i se n’obren de noves, tot mantenint les mateixes il·lusions i l’empenta de
sempre.
En Xavier fa tretze anys que va iniciar un viatge sense saber molt bé on
arribaria ni què seria d’aquell somni. Avui podem dir que comencem a
recollir el fruit d’aquella aventura; ell ha marcat un estil i una forma de fer
cultura que han situat la Nau entre els grans equipaments de la ciutat i,
potser, del país.
I per acabar igual que hem començat, esperem que nosaltres, tot recollint
aquest testimoni, puguem fer un punt i seguit en aquest viatge.
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ÀREA DE SUPORT A CREADORS

A la Nau Ivanow entenem el suport a la creació
com una acció transversal que dóna cobertura
a les diferents fases del procés de creació.
L’àrea de Suport a creadors es concreta en
l’ajuda als artistes i projectes culturals en
totes les etapes del desenvolupament dels
seus projectes, i posa a l’abast dels creadors
els recursos necessaris per a cadascuna
d’aquestes fases. Producció, assaig, exhibició
i formació són els quatre grans àmbits a què
donem cobertura a través de l’àrea de Suport
a creadors.
Els creadors poden rebre l’ajut de la Nau Ivanow de forma transversal i beneficiar-se de tots els recursos
de l’àrea de Suport a creadors, o poden utilitzar només un o diversos dels recursos que la Nau posa al
seu abast. El Viver de Creadors, els espais d’assaig, la programació estable i l’oferta formativa són les
eines de la Nau Ivanow per dur a terme aquest suport.
Des de la Nau Ivanow volem potenciar les possibilitats dels creadors en el desenvolupament i exhibició
dels seus projectes, per tal d’esdevenir una plataforma de sortida cap al circuit professional i comercial.

5

6

VIVER DE CREADORS
El Viver de Creadors és una peça clau en el
suport a la creació i la més multidisciplinària
de la Nau Ivanow.
Es tracta d’un espai de treball i reunió al
servei de creadors, projectes i microempreses
culturals, complementat per un conjunt de
serveis que cobreix el procés de creació de
forma transversal. Més enllà de l’espai de
treball i reunió, des de la Nau posem a l’abast
dels usuaris del Viver espais per a assajos,
reunions i presentacions quan ho necessiten,
així com l’accés a la programació per a
l’exhibició dels seus projectes.
A la Nau Ivanow volem donar suport a
iniciatives orientades a la cultura, tot
posant l’espai i els mitjans necessaris per
desenvolupar els projectes en convivència amb
altres iniciatives, i facilitant la generació de
sinergies, complicitats i treballs col·laboratius.
Amb el Viver de Creadors donem suport a la
creació i a l’emprenedoria cultural.
Més que un espai de treball, el Viver de Creadors és un ambient de dinamisme i d’intercanvi, on conviuen
tot tipus de projectes culturals, petites empreses i col·lectius, de totes les disciplines artístiques. El Viver
de Creadors és l’espai més multidisciplinari de la Nau Ivanow, on conflueixen arquitectura, fotografia,
música, arts escèniques, arts plàstiques...
La Nau es converteix, així, en la seu de nombroses iniciatives de diferents disciplines que treballen i
conviuen en un espai diàfan, sense parets, i que gaudeixen de tots els serveis que des de la Nau oferim
per donar suport a les diferents fases del desenvolupament de projectes culturals.

El Globus Vermell

Divulgació de l’arquitectura
elglobusvermell.wordpress.com
El Globus Vermell és un col·lectiu que té per objectiu fomentar el
coneixement de la ciutat i l’arquitectura entre els no arquitectes –ja
siguin petits o grans–, mitjançant la imaginació, la reflexió i el debat. Els
impulsors són arquitectes que compaginen la feina pròpia de projectistes
amb la de professors universitaris, gestors culturals i divulgadors del seu
camp professional.
Organitzen activitats per estimular la creativitat i l’esperit lliure i crític
envers el nostre entorn construït i participen projectes educatius i artístics,
sovint en col·laboració amb professionals de diferents àmbits (historiadors,
fotògrafs, pedagogs, músics, actors).
Durant l’any 2010 han desenvolupat diversos projectes per a la Fundació
Miró, les visites guiades “La Fundació Miró: un edifici mediterrani” i els
tallers d’arquitectura per a infants “A petita escala”. També han organitzat
el taller per a instituts “Escultura i arquitectura a Barcelona”; la jornada
de l’arquitectura a La Pedrera, “Les tres dimensions de l’arquitectura”;
el taller “Reciclem l’Eixample”, en el marc del programa “Vine a moure
el parc”, de Camí Amic; el taller sobre Can Ricart, “La Ca(p)sa de les
Llengües”; “Start a project now/Barcelona opina” per al Simpòsium
Internacional d’Arquitectura Jove, i visites guiades a la Casa Bloc del
DHUB. Han desenvolupat tallers a Sant Cugat del Vallès, “Repensem
l’habitatge”, sobre les diferents arquitectures del món adreçat a centres
d’ensenyament, i “El mur perforat”, sobre arquitectura a l’espai públic.
Els promotors d’El Globus Vermell són M. Carmen Artero Borruell i Joan
Vitòria, amb la col·laboració de Benjamín Alonso, Assumpció Carrió, Txell
Cisa, Mercè de Cabanyes, Marta Edo, Cristina Espunya, Núria Fonoll, Xavi
Gallego, Pili Iglesias, Xavi Milanès, Ute Müncheberg, Raül Prunell, Irene
Torres, Marta Ventura i Mirko Zeni.
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What is A?

Educació de les arts per a infants i joves
whatisatheblog.blogspot.com
Jorge Raedó, llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, impulsa
des de la Nau Ivanow l’associació Què és A?, d’educació de les arts per
a infants i joves (www.whatisatheblog.blogspot.com). Els objectius de
Què és A? són la investigació en l’educació de les arts i la promoció i
la participació en projectes d’ensenyament de les arts a la infància i la
joventut. Durant el 2010, l’associació ha desenvolupat els projectes “Què
és Arquitectura” i “Rakenntaan Kaupunki!’”, que s’estrenarà a Hèlsinki
l’any 2012 amb la col·laboració de Maria Nordin.
D’altra banda, ha realitzat activitats al Festival d’art Arteden a Lonjer
(Trieste) i al Festival d’Arquitectura Eme3 i DHUB, com també a la Casa
Decor i l’Istituto Europeo di Design de Barcelona. També ha realitzat tallers
a l’escola Els Encants de Barcelona, a l‘escola Isabel la Villena d’Esplugues
de Llobregat i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (amb
nens i alumnes universitaris), així com al Kindergarden Vironenniemen
Päiväkoti d’Hèlsinki. A més, ha treballat en la ideació de tallers per a la
Roca Gallery de Barcelona.
Durant aquest any, Jorge Raedó ha presentat la seva tasca a través de
diverses conferències al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Finlàndia (SAFA),
a Hèlsinki, i a A Corunya, en el marc del ‘Proxecto Terra’, impulsat per la
Xunta de Galícia i el Col·legi d’Arquitectes de Galícia.

Noemí Herrero Muñoz i Juanjo Roldán González
Arquitectura

Juanjo Roldán i Noemí Herrero són dos joves arquitectes que, després de
treballar en l’administració pública i de col·laborar en diferents despatxos
d’arquitectura i urbanisme durant els últims anys, el 2010 han iniciat la
seva activitat en aquest sector.
Actualment, comparteixen espai a la Nau Ivanow, on desenvolupen
diferents encàrrecs tant per a clients privats com per a públics i per a
d’altres despatxos d’arquitectura. Durant el 2010, han realitzat estudis
urbanístics per a l’administració pública i diversos encàrrecs arquitectònics
de rehabilitació, reforma, interiorisme i obra nova d’habitatges.
De cara al proper any, la seva intenció és continuar desenvolupant projectes
en aquest espai de creadors per tal de consolidar-se com a arquitectes
autònoms i, al mateix temps, obrir noves línies de treball vinculades a
l’arquitectura i a l’urbanisme que els permetin treballar en camps com ara
l’escenografia, l’educació o el disseny.

Jaume Orpinell

Fotografia
www.jaumeorpinell.com
Jaume Orpinell treballa en l’àmbit de la fotografia. És especialista en
fotografia d’arquitectura i de paisatge, així com en l’explotació de fons
fotogràfics dipositats en arxius fotogràfics.
Instal·lat a la Nau Ivanow el 2010, ara ordena tot el seu arxiu professional per
tal d’incorporar-lo en el seu lloc web, tot preparant projectes d’exposicions.
En l’àmbit de les exposicions, treballa en propostes de treballs personals i
en el comissariat de projectes d’altres arxius de fotògrafs.
D’altra banda, ha iniciat col·laboracions amb diverses institucions per
a la digitalització dels seus fons fotogràfics i d’arxius professionals
d’arquitectes.
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Jordi Buxó

Fotografia
www.estudijordibuxo.com/index.htm
Jordi Buxó és un fotògraf de Barcelona instal·lat a la Nau Ivanow des del
2008, on treballa aprofitant l’espai obert, participatiu i de comunicació
amb altres professionals de les arts, que afavoreix les sinergies i relacions
entre activitats creatives.
Es dedica de forma professional a la fotografia des de fa quinze anys.
Des del 2010, treballa en la preparació d’una exposició fotogràfica, la
primera de la seva carrera. Des de la joventut és un gran apassionat de
la fotografia i ja aleshores va començar a practicar-la de forma amateur.
Aquesta exposició recollirà el millor dels seus viatges per diferents
continents, amb la intenció d’oferir una visió personal de les seves realitats
i les vides dels seus habitants amb els seus costums, paisatges i mercats.
A més, Jordi Buxó col·labora amb la Nau Ivanow com a fotògraf dels
esdeveniments i activitats que s’hi realitzen i durant el 2011 realitzarà les
fotografies de la catalogació del fons d’art de la Nau Ivanow.

PORC, Projecte Obert de Recerca Creativa
Arts escèniques
www.elporc.com

El Projecte Obert de Recerca Creativa (PORC) és una associació teatral
integrada per tres companyies de teatre: Arcàdia, elnacionalNOensvol i
Males Companyies. La dificultat de mantenir una companyia jove i sense
recursos és la raó que els empeny a associar-se, per tal de mantenir més
fàcilment una infraestructura i donar-se suport artístic i logístic.
El PORC insisteix en la dramatúrgia del país i el treball de creació, busca una
veu pròpia dins el panorama teatral català, i ho fa apostant per un teatre
de qualitat i de risc, sense oblidar l’aspecte comercial i d’entreteniment.
Instal·lat a la Nau Ivanow, el PORC disposa de sala d’assaig, magatzem
i sala d’exhibició, on presenta regularment els seus espectacles. També
organitza puntualment recitals i lectures dramatitzade i es manté sempre
obert a la col·laboració amb altres artistes i col·lectius.
La temporada 2010, l’associació ha presentat quatre espectacles a la seva
seu: Regla de tres, de Joan Casas (Cia. Les mateixes); HiM, de Txema
Stamfford i Àlex D. Capo (Cia. elnacionalNOensvol); Vull ser BernardMarie, d’Àlex D. Capo, i Esquivel! Una comèdia estereofònica, de Llàtzer
Garcia (Cia. Arcàdia).

Factoria Escènica Internacional
Arts escèniques
www.factorfei.com

A partir del seu nucli de gestió i els recursos que li proporciona la Nau
Ivanow, la FEI és una plataforma orientada a la creació, producció i difusió
de les arts escèniques contemporànies, i està impulsada i promoguda per
una sèrie d’artistes freelance procedents de totes les disciplines artístiques.
Durant el 2010, la FEI ha portat la gira de L’Auca del Senyor Esteve,
espectacle del Teatre Nacional de Catalunya dirigit per Carme Portaceli i amb
la participació de la major part de la companyia. També ha desenvolupat
els assajos de Prometeu, l’espectacle que va inaugurar el Festival Grec, i
ha assajat la versió en castellà a la Nau Ivanow per dur-lo al Festival de
Teatro Clásico de Mérida, al CDN i al Teatro Valle-Inclán, on ha estat des
del 10 de desembre de 2010 al 16 de gener del 2011.
A l’estiu, la FEI ha preparat l’últim espectacle de Dani Nel·lo, Massa soroll
per Shakespeare, que va tancar el Festival Shakespeare. A la tardor ha
estat preparant Shakespearex4–Macbeth, dirigit per Carles Fernández
Giua. L’espectacle s’ha assajat i estrenat a la Nau Ivanow.
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Marta Galán

Intervencions escèniques contextuals
www.marta-galan.com // www.translabmartagalan.blogspot.com
L’àmbit de treball de Marta Galán és el teatre i els projectes transdisciplinaris
de desenvolupament cultural comunitari. Durant el 2010 ha treballat en
el seu nou projecte, Intervenció Núm. 1/Morir d’amor aquí, presentat el
2011 al Teatre Alegria de Terrassa. És la primera intervenció de TRANSlab.
d’intervencions escèniques contextuals, produïda pel Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa i desenvolupada amb la complicitat de la Nau
Ivanow, on treballa en residència gaudint d’espai d’oficina, assaig i reunió.
TRANSlab. és l’evolució de La Corporación, un primer programa pilot
desenvolupat a la Nau Ivanow durant el 2009, que va donar com a resultat
tres intervencions presentades només a la Nau Ivanow i concebudes a
partir de la interacció de l’artista amb el context immediat de la Sagrera.
Morir d’amor aquí és un projecte entre art escènic professional i intervenció
socioeducativa local que pren com a punt de partida el text de Romeo i
Julieta, de William Shakespeare, per reflexionar sobre la no operativitat
de l’amor en contextos on s’imposen paradigmes patriarcals de violència
i dominació. “Aquí hi ha feina amb l’odi; però més amb l’amor”. Aquesta
idea estructura la dramatúrgia de la proposta escènica i determina les
directrius de la intervenció contextual: pensar sobre l’amor i sobre l’odi
amb vuit joves de Terrassa que es dediquen de forma autodidacta i
autogestionada al rap. TRANSlab. coordina i finança la immersió intensiva
d’aquests joves en el món de l’esgrima, la composició musical amb suports
digitals i l’escenificació per donar-los les eines necessàries per formar part
activa i protagònica de Morir d’amor aquí.

LaNeta Audiovisuals
Audiovisuals
www.lanetalab.com

LaNeta és un col·lectiu audiovisual de Barcelona que es dedica a la realització
de productes audiovisuals de tot tipus, de continguts interessants i
visualmente atractius. Durant els seus tres anys d’existència, LaNeta s’ha
dedicat bàsicament als continguts audiovisuals per a publicitat distribuïda
per Internet. En aquest àmbit, el col·lectiu ha treballat per a clients com
ara Carhartt Streetwear, Montana Colors, Intermon-Oxfam o Cadbury.
LaNeta també s’ha especialitzat en la realització de videoclips per a grups
emergents de l’escena musical underground, com Moksha, Prince Osito,
El Petit de Cal Eril o Chupaconcha. Actualment, LaNeta està fent un esforç
per ampliar els seus horitzons i s’està introduint en el món del documental
amb el projecte Els Fets de la Fatarella. D’altra banda, ha passat a formar
part de la plantilla de realitzadors de la productora Mamma Team, de
Barcelona.

Alejandro Santafé Morales
Pintura

El projecte “Pensant”, realitzat íntegrament a la Nau Ivanow el 2010, volia
vehicular la figura icònica del pensador com a punt de partida per reflexionar
estèticament sobre el pensament com a activitat en el món contemporani
i abocar-hi tota un seguit d’elements subjectius populars tradicionals. En
total, una sèrie de 8 llenços, en tècnica mixta, de 130x90cm.
En la seva pràctica, el pensador passa a ser una figura sovint deformada
per la mateixa activitat de pensar, objectiu dels seus propis pensaments i
pors, i de la insídia d’altri. O bé es dilueix en l’ambient o bé es veu atacat per
les seves pròpies reflexions, segons el resultat del seu pensar. En l’assaig
estètic, les figures esdevenen, d’una banda, hieràtiques, inamovibles, com
a roques; d’altra banda, d’altres esdevenen lleugeres i se les emporta el
vent. Així, doncs, la figura del pensador serveix per reflexionar sobre la
naturalesa dels pensaments. Uns arrelen i esdevenen creadors: el pensador
esdevé estàtic; d’altres s’eleven i dispersen l’essència del pensador arreu.
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Silvia Japkin Szulc
Arts visuals

Silvia Japkin treballa en l’àmbit de les arts plàstiques. Les seves obres
estan basades en una representació simbòlica del món en què vivim. Les
transforma en una estructura tridimensional, esfèrica, la superfície de la
qual es modifica mitjançant la manipulació d’imatges fotogràfiques.
La deconstrucció i reconstrucció dels discursos en les arts visuals
contemporànies s’ha manifestat en molts casos en la desintegració
d’elements materials. Aquest procés es manifesta quan torna a integrar
l’estructura després de la seva metamorfosi. L’estructura inicial de la seva
obra és una esfera, metàfora del món, i forma estructures relacionades
amb el món orgànic.
L’artista desintegra el pla en tires paral·leles que mai tornen al lloc exacte
al qual pertanyien, i mitjançant aquest desajust se significa, en part,
la nostra desadaptació i readaptació. Les seves obres representen els
elements geogràfics del nostre planeta, com els paral·lels, els meridians,
la rotació... La lleugeresa té importància especialment en les petites obres
que realitza, ja que representen ‘universos’ que pot instal·lar com a mòbils
que es mouen i responen al moviment del vent. El nom genèric d’aquestes
sèries esfèriques és “Semillas de espacio”.
Des de l’altell de l’Espai Ion de la Nau Ivanow, el 2010 la Silvia Japkin ha
treballat en aquest projecte creatiu i ha decidit compartir l’espai generant
una zona d’exposició amb artistes multidisplinaris que vulguin mostrar el
seu treball. Ha participat en exposicions col·lectives en diverses galeries de
Barcelona, Lódz (Polònia), Toronto i Montreal (Canadà) i Brooklyn (EUA).

Mercè López Ascanio
Arts visuals
www.mercelopez.com

Mercè López Ascanio treballa en l’àmbit de la pintura i la il·lustració.
Actualment, desenvolupa diversos projectes en paral·lel. Alguns són
treballs d’il·lustració per encàrrec editorial. Durant el 2010 ha treballat en
un parell de projectes de pintura per a una exposició el mes d’abril a Reus:
“El banquet” i “Mujer pulpo”.
“El banquet” és una sèrie de pintures que gira al voltant de les relacions
que s’estableixen entre idea i realitat. Es basa en la reflexió de com les
nostres idees poden arribar a devorar la realitat i, a la inversa, de com la
realitat, amb les seves imperfeccions, pot esborrallar el nostre món d’idees
perfectes. O si, al contrari, s’ajuden a coexistir mútuament. El concepte de
bellesa, de sublim, els estímuls... girar en torn als ideals que acaben fent
de la vida un joc. “Mujer pulpo” és una sèrie eròtica de quadres-esbós de
petit format. Mercè López els anomena quadres-esbós perquè tenen un
punt d’automatisme en la concepció de la imatge: deixar fluir la idea de
relacionar una dona amb un pop i que una imatge porti a la següent per
veure quins camins s’obren i quines imatges sorgeixen.
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Danger Hill

Management internacional d’artistes
dangerhill.wordpress.com
Amb Juan Blanco, Eva Montes i Marc Périlhou al capdavant, Danger Hill
és una agència de booking i management de nova generació, creada i
instal·lada a Barcelona a principi de 2010. Descobreixen i produeixen
talents emergents i creadors ja reconeguts del panorama internacional, ja
sigui d’arts escèniques i plàstiques, com de música (folk, pop, afrobeat
o electrònica més experimental). Danger Hill treballa amb artistes de
diverses nacionalitats i el seu enfocament és difondre la nova creació
contemporània a escala internacional.
Durant el 2010, els artistes amb qui col·laboren han passat per diversos
països d’Europa, com ara Alemanya, Espanya, França, Holanda i Suïssa.
Han participat en uns 70 esdeveniments eclèctics i de tot tipus, des del
més underground fins als grans festivals més prestigiosos; en carrers,
bars, centres culturals, teatres, museus o en terrasses de cases privades:
la Volksbühne a Berlín; el Abracadabar a París; el Sadler’s Wells a Londres;
la Bikini, el Festival Grec i el Festival Europes a Barcelona; el Mercat
Atlàntic de Creació Contemporània a Santiago de Compostel·la; el Cool
Festival de Mallorca i el Keroxen a Tenerife, entre d’altres.
Durant sis mesos van estar treballant a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats,
després de ser seleccionats com a projecte pioner per l’Ajuntament de
Barcelona. Quan la Fabra va tancar per obres, Danger Hill es va instal·lar
a la Nau Ivanow.

Pau Vinyes i Roig
Historiador

Durant el 2010, Pau Vinyes ha treballat en la finalització i la publicació del
seu llibre Visca la República. Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i
traductor. El llibre, editat per Duxelm, ha comptat amb la col·laboració de
la Fundació Josep Irla. D’altra banda, ha elaborat el treball de recerca del
màster d’Estudis Històrics per la Universitat de Barcelona: “L’Avantprojecte
de l’Aeroport de Barcelona (1931-1934). Un estudi modernitzador per a
una ciutat en construcció democràtica”.
Ha iniciat el treball de recerca del doctorat per la Universitat de Barcelona,
“L’obra de govern a l’Ajuntament de Barcelona durant la Segona República
(1931-1934)”, sota la direcció de Carles Santacana. A més, és membre de
l’Associació Cultural Tot Història i del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, així
com col·laborador de diverses revistes, com ara Finestrelles. És director
del grup Jordi Casassas i membre del grup de recerca Grup d’Història de
la Cultura i dels Intel·lectuals de la Universitat de Barcelona.
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ESPAIS D’ASSAIG

En el marc del suport a la creació, considerem
imprescindible oferir als creadors els espais
adients on assajar i desenvolupar els seus
projectes. Es tracta d’una àrea clau en el
suport a creadors i en la consolidació de la Nau
Ivanow com a Fàbrica de creació. En aquest
sentit, una línia prioritària és la de potenciar
la creació dels artistes més joves i emergents.
Com a espai multidisciplinari, restem oberts a
totes les disciplines artístiques. Tot i així, les
característiques dels espais i la gran afluència
i fidelitat de companyies d’arts escèniques
fan que l’àrea d’espais d’assaig i de creació
tingui un caràcter essencialment teatral.
L’especialització en teatre, però, no impedeix
l’acollida de projectes d’altres disciplines que
encaixin als espais i a la filosofia de la Nau,
com ara els rodatges i projectes audiovisuals.
Entenem l’assaig i el desenvolupament del projecte artístic com una part fonalmental del procés de
creació, ja que és la fase de la qual es deriva la qualitat de l’obra que es mostrarà al públic. És, a més,
una fase essencial en el creixement com a artista i en la generació de noves idees que contribuiexin a la
innovació en la creació.
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93,1% d’ocupació de les sales d’assaig
Companyies i obres assajades:
Zo!, Cia. el fantàstic hardy freenkel
La forma de les coses, Julio Manrique (Teatre Lliure)
La Gavina, David Selvas (Villarroel – Grec 2010)
He mirat aquesta terra, Locomotora Negra i Coral Sant Jordi
El Cafè, Joan Ollé (Teatre Romea)
TapArpègics, Cia. Clack & Roll (Nau Ivanow)
El sueño de bambi, Cia. En Tropel (Nau Ivanow)
Regla de tres, Cia. Les mateixes (Nau Ivanow – Sala La Planeta)
Recital de poesia d’Abdel Aziz (Setmana de Solidaritat amb Gaza, Vila de Gràcia)
La música, Zep Santos (Sala Muntaner)
Las criadas, Manel Dueso (Teatro de la Abadía)
NÔ, Joan Ollé (Mercat de les Flors - GREC 2010)
Simone, Cia. Meridiano70 y medio (Nau Ivanow)
Esquivel, Arcadia (Nau ivanow)
Vull ser Bernard-Marie, Àlex de Capo (Nau Ivanow)
HiM, Cia. elnacionalNOensvol (Nau Ivanow)
40 principales, el musical (Teatre Victòria)
El senyor de les mosques 2.0, Abel Coll (Versus Teatre)
Angelus Novus, Miguel Angel Fernandez (Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER))
Badomies, Esther Nadal (Teatre Principal de VNG)
The opera show (Teatre Victòria)
Titus Andrónicus, La Fura dels Baus (Cúbic de Viladecans)
Amor hermètic, Fina Rius (CAER Reus)
El viento en las velas, Llàtzer Garcia (Círculo de Bellas Artes, Madrid)
Ens hauríem d’haver quedat a casa, Llàtzer Garcia i Cia. Arcadia (Temporada Alta 2010)
Último dia en la tierra, Jordi Vilches (Temporada Alta 2010)
Conte d’Hivern, Carme Portaceli, Cia FEI (Temporada Alta 2100)
La Resclosa, Roberto Torres, Cia Arenal Teatre (Nau Ivanow)
El foc, la festa, la ciutat, Christina Schmutz (Nau Ivanow)
Lola la comedianta, Jordi Prat i Coll (Temporada Alta 2010)
Metus, Las Reinas (Antic Teatre)
Prometeo, Carme Portaceli, Cia FEI (Centro Dramático Nacional, Madrid)
Macbeth, Carles Fernández, La Conquesta del Pol Sud (Nau Ivanow)
Molt Soroll per no res, Cia Les Antonietes (Nau Ivanow i Sala Muntaner)
Nelly blue, Marta Pérez, T de Teatre (Capitol)
Incubo, Àlex Mañas (Villarroel)

Rodatges

Sessions de fotos

6

7

Escenaris (BTV)
Espot publicitari de la cervesa Grolsch
Entrevista a Luis Herrero
ESCAC
Infidels (sèrie TV3)
Bombay, videoclip d’El Guincho
(Productora Canadà)
Videoclip Antonio Orozco i Luis Fonsi
(Productora Tiempo Real Entertainment)

David Ruano
Jom Miró
Se Atormenta una Vecina
Los 40, el Musical
Miquel Carreres
Companyia Arcàdia
Marta Leal
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EXHIBICIÓ
L’exhibició és una eina fonamental en el suport
a la creació, com a culminació del procés
creatiu a través de la presentació de l’obra
o el projecte davant del públic. D’aquesta
manera, la programació estable esdevé el
marc en què els artistes poden presentar els
seus projectes i en què el públic pot gaudir de
propostes culturals innovadores i de qualitat.
Però més enllà de la mera exhibició d’obres, a
la Nau volem ser, a més, un espai de trobada
i relació entre creadors i públic.
En l’àmbit de les arts escèniques, volem
consolidar-nos com a espai de difusió i
plataforma d’impuls de projectes culturals,
l’escenari on tenir el primer contacte amb el
públic teatral i on puguin presentar-se davant
de programadors d’altres sales i crítics d’arts
escèniques, per poder dur les seves propostes
més enllà de la Nau Ivanow. Treballem per
consolidar aquesta faceta tan important, la
de fer de pont entre el procés de creació i la
representació en sales de teatre comercials. La Nau no és un teatre, sinó una plataforma d’impuls dels
projectes dels creadors. Un tret essencial pel que fa a l’exhibició d’arts escèniques a la Nau és el sistema
de residències tècniques, que consisteixen a oferir l’espai dies abans per poder assajar a la sala, preparar
l’espai, fer proves de llums i so, etc.
A la nostra programació acollim totes les disciplines artístiques, i es proposa al públic un conjunt
d’activitats heterogènies i de qualitat. Les arts escèniques continuen tenint un gran pes a la programació,
atenent a l’especialització en aquesta disciplina fruit de l’experiència dels nostres 13 anys de trajectòria
i la fidelitat dels professionals del teatre. Malgrat la voluntat de consolidar la nostra especialització en
teatre, no renunciem al caràcter multidisciplinari que ens ha caracteritzat al llarg de la nostra història. La
programació mantindrà quotes de multidisciplinareïtat en tant que és la clau per fer de la Nau un centre
obert a tots els creadors i un espai cultural de referència a Barcelona i a la Sagrera.

LA NIT DE LES TRÍBADES

DEL DIJOUS 25 AL
DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
PREU: 12€
Entrada disponible a www.telentrada.com

La Nit de les Tríbades
de Per Olov Enquist
100 minuts
Idioma: Català

Nau Ivanow

C. Hondures, 28-30
08027 – Barcelona
T. 93 340 74 68
W. www.nauivanow.com
E. nauivanow@nauivanow.com

Intèrprets:

Metro: La Sagrera – L1, L5, L9, L10
Bus: 34, 35, 62, 71, 126 Nitbus: N3, N9

Escenografia i atrezzo:
Escenografies Baltà

Jonatan del Vas
Fiona Rycroft
Eva Parets
Melcior Casals

Vestuari:

Marta Sancho
Construcció
quarta paret
Clara Álvarez
Àlex
Dramatúrgia:

Joan Yago
Cap Tècnic:
Aleix Ramisa
Tècnic de so:
Guiu Llusá
Guillem Rodríguez

Realització audiovisual:
Marc Tardiu
Càmares:
Helga Otero
Eva Alimon
Jon Mitxeltorena
Grafisme:
Pol Pérez
Assessorament
musical i composició:
Delfina Muñoz
Fotografia:

Max Segura

Producció:

Mònica Gàlvez
Direcció:
Ferran Utzet

Cinema
en directe
Amb el patrocini de:

Teatre Portàtil
Mònica: 610 427 145
Ferran: 667 517 232
www.teatreportatil.cat
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Espectadors al conjunt d’activitats

11.984 espectadors - 77% d’ocupació
Espectadors de teatre

5.959 espectadors - 46% d’ocupació
35 obres de teatre
Cabaret perfomance, de Rip Off II
La nit de les tríbades, de Per Olov / Companyia Teatre Portàtil / Dir. Ferran Utzet
Un home amb ulleres de pasta, de Jordi Casanovas
La resclosa, de Michel Azama / Arenal Teatre / Dir. Robert Torres
Alícia, von voyage, d’Emili Corral
Cabaret perverso, de Tacto, Pulso y Caos
Gòrgones, d’Àlex de Capo / Companyia DesGarbo
Las bigotudas, de la Companyia Chroma
La festa. El foc. La ciutat, d’Anja Hilling / Dir. Cristina Schmutz i Frithwin Wagner-Lippok
Cuques, de Blanca Bardajil / Companyia A4mans Teatre
Presentació d’El projecte dels bojos, de la Companyia La Barni Teatre
La prima donna, de la Companyia La Barroca
LOTTEgoesLIQUID, d’Eleonora Herder / Companyia Las Resilientes
Primer amor, de Samuel Beckett / Àlex Ollé i Miquel Gorriz
Pánico escénico, de Mirjam Neidhart / Colectivo La Zurda
El laberint d’Ariadna, de la Companyia Las Lagartas
Fosc, de Marcel Vilarós
Assaig obert: La gavina, d’Anton Txèkhov / Direcció David Selvas
Esquivel! Una comèdia estereofònica, de Llàtzer Garcia / Companyia Arcàdia
Simone, de Marcela Terra / Companyia Meridiano 70ymedio Teatro
L’amor no fa mal, de la Companyia Susanna Barranco
El sueño de Bambi, de Christian Avilés / Companyia Entropel
Vull ser Bernard-Marie, d’Àlex D. Capo / Companyia PORC i AC Manel
HiM, d’Àlex D. Capo i Txema Stamfford / Companyia elnacionalNOensvol
Mi relación con la comida, d’Angélica Liddell / Direcció Pau de Nut
Miller vs. Williams, de Nicolás Rivero i José Luis Adserias
T’estimem tant, Grace, de Marc Artigau
100 (one hundred), Companyia Somni al Terrat
Al sud del sud, de Josep Pere Peyró / Companyia La Invenció
L’última vedette del Molino, d’Aleix Aguilà / Boa Teatre
Regla de tres, de Joan Casas / Companyia Les Mateixes
Instants, Companyia Els Normals
Liboria, Companyia Liboria
Cicle teatre contemporani: Peces breus, autors diversos / PORC i Companyia Arcàdia
Assaig obert: Las criadas, de Jean Genet / Direcció Manel Dueso

De la Nau Ivanow al circuit teatral

Acords amb altres institucions

4

7

El sueño de bambi, de la Nau Ivanow al SAT! i al XIV
Certamen de Teatro Para Directoras de Escena.
TapArpègics, de la Nau Ivanow a l’Auditori i al SAT!
Regla de tres, de la Nau Ivanow a la Sala La Planeta
Esquivel! Una comèdia estereofònica, de la Nau
Ivanow a la Sala La Planeta

A Portada Comunicació
Sala La Planeta
Sala Trono
Teatre de Ponent
Escola Superior d’Arts i Disseny
La Llotja
Institut del Teatre
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Espectadors de música

857 espectadors - 67% d’ocupació
35 concerts
Duo Floret
IV Cicle Fem Música - El Promenade va al cinema (Associació Fem Música)
Espectacle de Flamenc
Pasto & Nino - Naked Classics
Presentació de Danger Hill
Albert Caire – Camins
Echerendo, sonecitos de tierra (Dalí Muñoz)
Hot Jam Session (Fundació Catalana del Jazz Clàssic)
Els Cremats - Què ens està passant!
IV Cicle Fem Música - Quartet de trios (Associació Fem Música)
IV Cicle Fem Música - Homenatge a Pablo de Sarasate (Associació Fem Música)
Gaëtan Casteels Acústic Trio
Nit de tango argentí
Poesía y Ruido
Gemma Abrié
Concert benèfic Metges sense Fronteres
Once recitales mínimos
IV Cicle Fem Música! - Trio: flauta, fagot i arpa (Associació Fem Música)
Jaç de Gats
IV Cicle Fem Música! - Aupa Quartet. Violines con caña (Associació Fem Música)
Cultura Copy Paste
IV Cicle Fem Música! - Paraula de Shakespeare (Associació Fem Música)
OFF Concurs Maria Canals
Cargolé
Concert benèfic d’ajuda a Haití
The Fair Sants

Espectadors de dansa

765 espectadors - 81% d’ocupació
8 espectacles
The restoration of gravity, d’Oguri
Tap Jam Sessions, de l’Associació Tot pel Claqué
7è Festival de Claqué de Barcelona, de l’Associació Tot pel Claqué
Ausberg, de la Gata Titània
Collective Illusion, de Varis Artistes
Eclipsis a la Nau, d’Eclipse - Arte
Mandala, de Samarkanda Danzas & Pandora Troupe
Poema Blanco, de Cristina Manrique i La Negra
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14 exposicions
‘Allà on els peus em porten’, Sara Berzosa (fotografia)
‘Encuentros’, Silvia Japkin i altres artistes (fotografia, escultura i pintura)
‘Caçador d’imatges’, José Rubio (fotografia)
‘10 anys exposicions col·lectives (2000-2009)’, PhotoSagrera (fotografia)
‘Modernització’, dins del Festival Europes (fotografia)
‘Mirades venecianes’, Pau Vinyes i Roig (fotografia)
‘Memòries d’Àsia’, Corrie Bain (fotografia)
‘No balanço do mar’, Cristina Raso Boluda (fotografia)
‘Hoy no me puedo levantar’, Xavier Basiana (fotografia)
‘Encuentros II’, Silvia Japkin i altres artistes (arts plàstiques)
‘Fantasies d’ahir i d’avui’, Josep Lluís Roig (fotografia)
‘Tapant-se les orelles’, Albert Garreta (fotografia)
‘Tuk-Tuk, my friend’, Cultura Copy Paste (fotografia)
‘Vivint la diversitat’, dins del Dia Mundial contra l’homofòbia
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FORMACIÓ
La formació és un complement essencial del
procés creatiu, en tant que aporta noves
idees, coneixements i plantejaments que
enriqueixen la tasca dels creadors. És per això
que considerem que un espai de creació ha de
posar a l’abast dels creadors l’oferta formativa
que contribueixi al seu desenvolupament com
a creadors.
Durant tot l’any, acollim tallers, iniciatives
de professionals que necessiten un espai per
compartir els seus coneixements amb altres
artistes o amb aficionats de les diferents
disciplines, així com conferències interessants
tant per als creadors com per al públic general.
De cara al futur, volem potenciar aquest
àmbit, i promoure activitats formatives que
més puguin interessar els creadors. Cursos,
tallers, conferències, jornades, es continuaran programant, però amb la Nau com a agent actiu en
l’organització i en el procés de definició dels continguts.
Atenent a la gran presència d’aquestes disciplines a la Nau, l’àmbit de formació s’especialitzarà en arts
escèniques i fotografia, tot i mantenir-nos sempre oberts a continguts interessants d’altres disciplines o
matèries transversals que poden ser d’interès per a tots els professionals de la cultura.
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15 activitats
Estacions Tranformadores
Sopar col·loqui amb Joan Manuel Tresserras
Sopar col·loqui amb Antoni Castells
Curs de Gestió de Projectes (Avalon)
Tallers d’il·lustració
Curs de Photoshop
Taller de tast de vins
Conferència de PhotoSagrera
Taller d’Arquitectura de la Universitat de Berna
Curs de Fotografia de PhotoSagrera
Trobada de Col·lodió Humit, d’Atelieretaguardia
Conferència d’António M. Rodrigues: ‘Arte Reforçada’ (Cicle Eclipsis a la Nau)
Conferència de Giancarlo de Aguiar: ‘Elementos e Movimentos’ (Cicle Eclipsis a la Nau)
Taller d’Eclipse Arte: ‘Dança Fusão e Canções Sagradas’ (Cicle Eclipsis a la Nau)
Taller d’Eclipse Arte: ‘Arte Do Mundo / Arte Del Mundo / World Art’ (Cicle Eclipsis a la Nau)

1.077 participants
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DINAMITZACIÓ SOCIAL
Amb la proximitat com a eix transversal de
l’acció de la Nau Ivanow, desenvolupem la
nostra vocació de dinamització social. Aquest
projecte està focalitzat a la Sagrera, tot i
que la nostra voluntat de ser un referent
de ciutat ens manté oberts a tot Barcelona,
especialment al districte de Sant Andreu i els
barris més propers, Congrés i Navas.
Centrats en el territori a què principalment
ens adrecem, la Sagrera, volem donar
resposta a la gran mancança d’espais culturals
que presenta el barri, a través d’una oferta
d’activitats culturals innovadores i de gran
qualitat, amb vocació de consolidar-nos com
el referent cultural del barri. Volem anar més
enllà de la programació d’activitats, i generar
no només oferta sinó dinamisme cultural.
A la Nau Ivanow entenem la dinamització social, també, com el suport al teixit associatiu i a la participació
ciutadana en la vida cultural i social del barri. Volem mantenir i consolidar el nostre vincle i arrelament a
la Sagrera a través del suport a les entitats i associacions, cedint-los espais per a les seves activitats,
oferint-los els recursos del Viver de Creadors i participant en les festes del barri i altres esdeveniments
de la Sagrera.
El projecte de dinamització social es desenvolupa a través de tres principals àmbits d’actuació: posem
a l’abast de la ciutadania un espai de relació social i cultural, donem suport a les entitats i associacions
del territori i oferim recursos formatius i de dinamització comunitària amb la cultura com a element
vehiculador.
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ECONOMIA
La partida més important de la despesa
produïda el 2010 està destinada, com no podia
ser d’una altra manera, al suport a la creació.
Aquest suport inclou l’arrendament d’espais,
la contractació de personal i la disposició de
material tècnic per poder garantir tot el procés
de creació dels artistes.
Es manté el criteri d’estar al voltant del 50%
d’ingressos per subvenció pública. Entenem
que aquesta col·laboració amb l’administració
es fa necessària per tal d’oferir uns bons
serveis a un preu ajustat a la realitat dels
joves creadors.

Cal destacar l’augment d’ingressos en
l’apartat de donacions i Amics de la Nau, ja
que cada any hi ha un increment del nombre
d’aportacions. Aquest fet confirma la solidesa del projecte i la confiança que la ciutadania ens mostra
amb el seu suport econòmic.

Ingressos

289.043,26€

Subvencions públiques
Subvenció ICUB
Subvenció CONCA

112.554,15€
27.800,00€

Donacions
Donacions

4.202,02€

Ingressos propis
Activitats culturals
Viver de creadors
Lloguer espais
Amics de la Nau
Serveis diversos
Càtering

Despeses

53.768,35€
30.429,50€
33.182,62€
4.109,52€
9.142,12€
13.854,98€

289.043,26€

Suport a la creació
Activitats
Despeses personal
Lloguers naus annexe
Comunicació
Climatització

40.383,43€
110.651,50€
43.558,64€
5.803,63€
9.596,00€

Despeses generals
Despeses generals
Manteniment i consums
Càtering

39.363,18€
22.355,13€
17.331,75€
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EQUIP HUMÀ

L’equip humà de la Nau Ivanow està format
per les persones que conformen l’equip tècnic
i de gestió, l’equip de serveis lligats a les
activitats i el conjunt de persones que de forma
voluntària contribueixen al desenvolupament
del projecte de la Nau.
Els voluntaris són una peça clau en l’equip
de la Nau Ivanow. Són imprescindibles per
al desenvolupament dels diferents projectes
i possibiliten la realització del conjunt
d’activitats.
El voluntariat és també clau en la qualitat de la
nostra programació, gràcies als professionals
de les diferents disciplines artístiques que
aporten els seus coneixements i experiència
en la selecció de les obres que s’exhibiran dins
la programació i en l’assessorament a l’equip
de gestió de la Nau.
És gràcies a ells que podem oferir als creadors i al públic els serveis i les activitats en què es desenvolupen
tant a l’àrea de Suport a Creadors com a la de Dinamització Social.
Bones pràctiques
La conciliació de la vida laboral i familiar és una de les nostres prioritats en la gestió. Aquest compromís
es concreta en la flexibilitat horària necessària per compatibilitzar els dos àmbits de la vida de les
persones i consolidar la qualitat i la productivitat.
Des de la Nau Ivanow apostem per la formació continuada com a mecanisme indispensable per al
creixement, la qualitat i la innovació. És per això que donem suport a la formació dels membres del
nostre equip, fomentem la participació en congressos i altres activitats d’intercanvi d’experiències del
sector cultural, i garantim la compatibilització de la vida laboral i acadèmica.
A més, apostem per una forma de treball horitzontal i transparent, que permet enriquir-nos amb les
idees, els coneixements i l’experiència dels membres de l’equip. D’altra banda, estem potenciant el
treball en xarxa a través de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.
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A la Nau Ivanow apostem per la fidelització
d’un públic cada cop més consolidat a través
del carnet d’Amic de la Nau Ivanow. Durant
el 2010, 250 persones han donat suport a
la Nau i hi han contribuït amb una aportació
econòmica gairebé simbòlica i amb la seva
assistència a les activitats. Els Amics de la
Nau s’impliquen d’una manera directa amb el
projecte i ens ajuden a tirar-lo endavant.
Amb el carnet dels Amics de la Nau Ivanow vam materialitzar la voluntat de poder anar oferint cada cop
més avantatges als Amics i augmentar el nombre de persones que se senten vinculades a la Nau.
Els Amics de la Nau poden gaudir d’un seguit d’avantatges i descomptes en els espectacles programats
a la Nau, així com activitats exclusives per a ells, com ara assaigs oberts i promocions en altres sales de
Barcelona. Pel que fa als assaigs oberts, en el 2010 han estat espectacles de molta qualitat: Genet. Las
criadas, Primer amor i La gavina (els dos últims programats per al Grec 2010). A més, els Amics de la
Nau tenen la possibilitat de fer reserves d’entrades per a les nostres activitats.

Gràcies a tots els Amics 2010
Rosa Agut Todolí, Gemma Aïsa López, Manuel Alvarez Fernández, Fracesc Alvira Borràs, Elena Añaños Bretos, Laia Antiga Deves, Mª
Carmen Antolino Romero, Miky Aragón Brailoff, Lluc Aragón Munné, Jordi Aragonès Anglès, Neus Badal Sánchez, Maria Pura Badenes
Rodríguez, Agustí Badia Sabaté, Josep Barbero Cabello, Marta Barrachina Castillo, Clàudia Barreda Escrig, Oscar Barril Andrés, Anna
Basiana Vers, Montserrat Basiana Vers, Xavier Basiana Vers, Mercè Bassa Bray, Nuri Batalla Marty, M. Cinta Bellmunt Rodríguez,
Montserrat Benedí i Altés, Mònica Bergós Hernández, Antònia Bernat Cuello, Salvador Blanco Heredia, Xavier Blasco Piñol, Jordi Bohigas,
David Bosch Angelats, M. Rosa Botinas Estrada, Teresa Botinas Estrada, Carme Braulio i Pina, Antònia Brunet Trilla, Jordi Buxó i Juan,
Pilar Cabrellez Guerri, Francesc Calvet Esteban, Xavier Calvo Fernández, Ignasi Cardelús Fontdevila, Lluïsa Carolà Jiménez, Virginia
Carril Merenciano, Agustí Carrillo Ortiz, Leonor Carrión Guillén, Esther Casajuana Brunet, Nati Castells Noguero, Carles Castells Oliveres,
Jaume Castells Oliveres, Felisa Castro Rodríguez, Loreta Catllà Fernández, Cecília Cedó Vilà, Maite Clavo Sebastián, Joan Clerias Molins,
Anna Collado Urieta, Ramon Colom Esmatges, Núria Colomé Montull, Comissió de Festes, CONTORN (Joan Basacoma), Ricardo Corcoy
Portugués, Jordi Corominas Arús, Albert Corominas Arús, Josep M. Corominas Torres, Ricard Coromines Souto, Lauro Corredoira
Corredoira, Maria Corts Albarracín, Josefa Corts Albarracín, Montserrat Cubells Llorens, Meritxell Cucurella-Jorba, José Cuella Melero,
Josep Cuscó García, Maria Del Arco Honorata, Maribel Del Moral, Dídac Devesa Vernetta, Miquel Dilla i Font, Julia Domingo Arazo, Neus
Domingo Ibáñez, Angel Domingo Villarreal, Agnela Domínguez Benito, Elisa Donadeu Vilà, Pilar Duró Vila, Arrate Enes, Núria Escuder
Botinas, Roser Escuder Botinas, Joaquin Español Viñas, Angels Estudillo Soler, Josefina Faidella Borrego, Ariadna Farrés Basiana, Jordi
Farrés Basiana, Rafael Farrés Ferrer, Marta Farrés Ferrer, Josep Fernández Jiménez, M. Angels Fernández Muriente, Consuelo Fernández
Rodríguez, Elvira Fernández Vilà, Montse Ferrer Camí, Margarida Ferrer Soler, Andreu Ferriz Serra, Ramona Figuerola Izquierdo, Lluís
Filella Carballo, Palmira Flotats Pinyol, Cristina Font i Casanovas, Marta Font Martí, Laura Fontanet Calopa, Neus Freixa Lobera, Julio
Gamero Serrano, Cristina Garcia Carolà, Josep M. Garcia Garcia, M. Dolores Garcia Medina, José Luís Garcia Pascual, Carles Garcia
Rodríguez, Enric Gelis Ibáñez, Roger Gironès Domínguez, Joan Gironès Pau, Ricard Gomà i Carmona, José González Baschwitz, José
González Sanz, Ferran Graells Fontarnau, Maria del Mar Grañena Serradell, Pere Guarch Tarrida, Imma Guàrdia i Rúbies, Isabel GutiérrezLarraya Giriberts, Jordi Hereu Boher, M. Sacramento Hernández Sánchez, Rubèn Hernández Vivancos, Núria Hostau Planas, Elisenda
Ibarra Mulero, Alicia Ivanow Hoyos, Teresa Izquierdo Arrufat, Silvia Japkin Szulc, Marina Jiménez Barreda, Francisco Jiménez Camarero,
José Luis Jiménez Escrig, Adriana Renée Labastie Gómez, Carmen Lanzarote Marco, Josep Lladós Díez, Inma Llorach Gaspar, Carolina
Llorens Brugulada, Ana C. López Rodríguez, Jordi Loza Garcia, Pepita Magrané Casas, Assumpció Malagarriga i Rovira, Sara Manchado
Hueso, Marisa Manera Navarro, M. Isabel Manero Sales, David Marín Morodo, Jordi Martí Grau, Carles Martí Oliva, M. Carme Martín
Oyonarte, Josep M Martínez Badia, Laura Meler Plana, Rosa Mercadé Mercadé, Joan Mercadé Mercadé, Pere Meroño i Cadena, Maribel
Milan Aguilar, Emilia Miró Pinyol, Roser Molinero Gonzalo, Covadonga Monge Marigorta, Esther Montlleó Ferrer, M. Angels Morales Ibáñez,
Gemma Mumbrú Moliné, Anna Munné Esteban, Pilar Murugó Bernat, Elisabet Navarro Benito, Nita Núñez Martínez, Joan Ollé Freixas, Leila
Orellana Cárceles, Pol Orpinell Freixa, Jaume Orpinell Ros, Camil Padró i Blanch, Ramona Padró Valldeperas, Rosa Palau Dedeu, Joan
Pallarès Personat, Rosa Pàmies Ruiz, M. Luisa Pascual Lafarga, Amèlia Pau Navarro, Engràcia Peñafiel Ferrer, Carlos Pereira Salgado,
Araceli Pérez Matarranz, Pedro Raul Pérez Pleguezuelo, Maria Pérez Santafè, Mercè Pomer Sacristán, Teresa Pons Juvé, Jordi Portabella i
Calvete, Angelina Prades Riba, Maria Prat López, Enric Prats Gil, Francisco Puertas Moreno, Jordi Rabassa Massons, Josep Ramírez Canet,
Josep Ramírez Canet, Domingo Ramírez Sánchez, Joan Ramos Terrades, Ceci Rey, Eulàlia Ribot Martín, Dolors Ricart Sampietro, Hans
Richter, Margarita Riera Camps, Francesc Rivas Navarro, Aurora Rodríguez Gijón, José Luis Roig Rodríguez, Josep M. Roselló Castellà,
Ramon Sadurní Cumane, M. Del Mar Sadurní Manero, Dolors Sala Dages, Marta Sanfiz Celada, Ferran Sánchez López, Arcadia Sans Mas,
Rosa Santamaria Sala, Cinta Sanz Bellmunt, Jorge Sanz Piculla, Jaume Seda Mariné, Laura Serradell Meler, Ricardo Simonneau García,
Quim Sirera Riu, Pere Solà i Gussinyer, Albert Solbes-Godina Valero, Sònia Solbes-Godina Valero, Roser Solé Besteiro, Josep M. Solé i
Mercadé, Laura Soler i Deltell, Glòria Soriano Albella, Amèlia Suarez Martín, Núria Such Basiana, Oriol Such Basiana, Roger Such Basiana,
Santiago Such Casanovas, Xavier Such Martí, Jesús Sunyer Pueyo, Francisca Tapia Martínez, José Tapia Pozo, Joan Tàpias Banchs,
Joaquim Terré Ponsà, Carme Terré Reig, Montserrat Torà Aguilar, M. Carme Torné i Tomàs, Imma Torras Arqué, Josep Torres Cardona,
Joan Torruella Boix, Toni Traver Oró, Xavier Trias de Valldosera, Berta Tusell Ivanow, Adela Urieta Porcar, Jordi Ustrell Mundina, Eugènia
Ustrell Peñafiel, Josep M. Ustrell Peñafiel, Sergi Vallès, Manuel Vaqué Boix, Pilar Vers Arenys, Rosó Vicedo Salvadó, Alex Vidal Garcia,
Mercedes Vidal Lago, Anna M. Vila Peinado, Rosa Vilanova Donadeu, Jordi Viñas Arnau, Pau Vinyes Roig, Maria Vivas Pedralba, Richard
Wakefield i Daniel Yacubovich.
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COMUNICACIÓ

Durant el 2010, a la Nau Ivanow hem fet un
gran esforç per difondre el nostre projecte.
Des de l’àrea de comunicació, hem començat
a treballar en la creació del nou web, una eina
fonamental en la difusió de les activitats i que
ofereix informació sobre els diferents aspectes
de la Nau, des dels més pràctics, com ara la
localització i els espais, fins als més teòrics,
com ara els nostres objectius.
Una altra de les eines de comunicació de
la Nau Ivanow és el butlletí electrònic amb
informació de les activitats programades, amb
gairebé 4.000 subscriptors. Entre el total de
subscriptors, comptem amb diversos mitjans
de comunicació (diaris, revistes, televisions,
ràdios) i entitats (associacions de diferents
especialitats artístiques, centres culturals,
teatres, associacions de veïns, escoles), tant d’àmbit de ciutat com de barri, així com un gruix de
particulars que, ja sigui a través d’aquest mitjà o de les butlletes impreses que hi ha a l’equipament, han
demanat de rebre la informació.
D’altra banda, la difusió de les activitats programades a la Nau Ivanow inclou la creació de postals,
pancartes i fulls de mà. Cada mes elaborem una pancarta informativa amb la programació específica que
s’exposa a la paret exterior del centre.
Pel que fa a acords amb mitjans de comunicació, hem establert una col·laboració amb la revista cultural
Benzina pel qual en cada número cedeixen un espai de publicitat gratuït a la Nau, a canvi de la inclusió
del logotip corporatiu de la revista en els nostres suports físics de comunicació.
Quant a la repercussió als mitjans de comunicació, moltes de les nostres activitats i dels col·lectius que
assagen i treballen a la Nau han tingut presència a diaris, revistes, televisions i ràdios. A més, la majoria
de mitjans de comunicació han recollit les notícies sobre la cessió de la Nau Ivanow a l’Ajuntament,
produïda el novembre de 2010, com un fet rellevant de la realitat cultural de Barcelona.
Durant el 2011, volem continuar treballant per donar a conèixer el projecte del centre i les activitats
que s’hi programen, a través de l’ús actiu de les xarxes socials, l’edició digital del butlletí trimestral i la
instal·lació d’una nova base de dades.

memòria 2010
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XARXES

A la Nau Ivanow considerem l’establiment de
xarxes com un aspecte clau en l’impuls de la
nostra tasca de suport a creadors.
El contacte i l’intercanvi amb altres espais
creatius no només suposa l’enriquiment de
la Nau com a espai de creació, sinó també
dels projectes que omplen la Nau Ivanow, tot
augmentant les seves possibilitats de portar
els seus projectes més enllà de la Nau. Arribar
a acords amb sales de teatre i amb mitjans o
especialistes en comunicació és important per
potenciar la vida i la difusió dels projectes.
En aquest sentit, durant el 2010 hem entrat a la xarxa de Fàbriques de Creació municipals de Barcelona.
L’entrada en aquesta xarxa significa la reunió regular amb aquests espais de creació de la ciutat per a
l’intercanvi d’idees i experiències.
D’altra banda, a la Nau Ivanow hem acollit grups d’universitaris que han vingut a estudiar a la Nau
Ivanow en el marc d’estudis relacionats amb la gestió cultural o l’arquitectura. També hi ha hagut centres
universitaris que han utilitzat la Nau Ivanow com a seu de tallers.
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