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PUNT I SEGUIT

Un cop acabat el 2011, és hora de fer balanç. Aquest any la Nau ha fet un pas
endavant i ha traspassat fronteres; ha estat l’any en què la Nau s’ha fet visible
més enllà de Barcelona i de Catalunya.
Un dels objectius que ens vam marcar en començar el 2011 va ser formar
part de les xarxes de treball d’espais similars al nostre, a escala local, estatal
i internacional.
Aquesta era una assignatura pendent, ja que la Nau, consolidada a Barcelona
com espai de creació que promou el suport a creadors, no era prou coneguda
en altres àmbits per la feina que du a terme en aquesta àrea.
Per aquest motiu, el fet més significatiu del 2011 ha estat per a nosaltres
l’entrada en diferents xarxes de treball. La Nau Ivanow ha entrat a format part
de Xarxaprod, la xarxa d’espais de producció de Catalunya; ha contribuït a
la creació de la Red Transibérica de Espacios Independientes, i ha
participat en una trobada de Trans Europe Halls, xarxa europea de centres
culturals independents de la qual és friend i on esperem ser admesos com a
membres.
I no podem oblidar el treball en xarxa i els convenis de col·laboracions signats
amb la Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya (CTIC) i
l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV), entre d’altres.
En les pàgines següents, trobareu molt més detallada tota la feina feta en
aquest àmbit.
Si ens demanéssiu, però, què ens ha fet més il·lusió i què pot resumir la feina
feta a la Nau el 2011, sens cap mena de dubte diríem que la Beca Desperta,
un projecte que engloba en ella mateixa tota la filosofia i la tasca de la Nau
Ivanow.
Aquesta Beca inclou assajos, viver, exhibició, formació, xarxes i residència. La
d’aquest any ha estat la primera edició amb un balanç molt positiu, tant pel
que fa als candidats com a la resposta obtinguda del sector professional i dels
mitjans de comunicació.
Tot això sense oblidar mai el nostre caràcter multidisciplinari, la filosofia de
suport als joves creadors i l’arrelament al territori i les entitats del nostre
entorn.
Tanquem un any 2011 contents dels resultats obtinguts i amb moltes noves
propostes de cara al 2012; un any en què, de ben segur, sentireu a parlar, i
molt, de la Nau Ivanow.
I com diuen al teatre, apagueu els mòbils i disposeu-vos a gaudir d’un viatge
resum pel dia a dia de la Nau Ivanow.
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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 el suport 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 el suport 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 plataforma d’exhbició 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.
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VIVER DE CREADORS
El Viver de Creadors és una de les peces clau en
el suport a la creció, a més de ser el projecte més
multidisciplinari de la Nau Ivanow.
És 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 d’oficina, facilitem als
usuaris del Viver espais per a reunions,
presentacions, sessions de fotos i assajos quan
ho necessiten, així com l’accés a la programació
per a l’exhibició dels seus projectes.

A la Nau Ivanow donem suport a iniciatives orientades a la cultura i posem al seu abast l’espai i els mitjans
necessaris per desenvolupar projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de
sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre elles. Amb el Viver de Creadors, donem suport a la
creació i l’emprenedoria cultural.
Més que un espai, el Viver de Creadors és un ambient de dinamisme i intercanvi, on conviuen tot tipus
de projectes culturals, petites empreses i col·lectius, de totes les disciplines artístiques. Hi conflueixen
arts escèniques, fotografia, arquitectura, disseny, música, divulgació, arts plàstiques... Durant el 2011, 19
col·lectius i professionals han desenvolupat els seus projectes des del Viver de Creadors, tot convertint la
Nau en seu de nombroses iniciatives de diferents disciplines que treballen convivint 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.

Singermornings
Vestuari teatral
singermorningsvestuario.blogspot.com
Singermornings abraça la creació de personatge en totes les seves vessants.
La seva principal activitat és l’emmagatzematge i lloguer de peces de vestuari
per a teatre, cinema i tot tipus d’espectacles. Ofereixen assessorament i
disseny de personatge, així com la confecció de vestuari i arranjament de
peces específiques.
Durant el 2011, han participat en diferents produccions: des del préstec
i lloguer de vestuari per a l’espectacle L’osteòpata, de Pasquale Navarro,
estrenat al Teatre de Ponent, fins a la creació dels personatges per a l’espectacle
dirigit per Víctor Sánchez Nosaltres no ens matarem amb pistoles, estrenat
al Teatre Lliure de Gràcia en el marc de l’assaig obert en torn Hedda Gabbler,
i per a l’obra guanyadora de la Beca Desperta de la Nau Ivanow, Companyia
Solitària.
A través de diferents col·laboracions estan ampliant la infraestructura de la
seva empresa. A més, han realitzat un inventari, tot classificant i enumerant
les peces de roba, accessoris i calçat de què disposen al seu magatzem.
Actualment estan treballant en la difusió de l’empresa, dissenyant una pàgina
web i entrant en xarxes socials, i també treballen amb diferents companyies
en la creació i l¡assessorament de personatges per a diferents espectacles.
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Factoria Escènica Internacional
Creació, producció i difusió de les arts escèniques
www.factorfei.com
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La FEI va començar la temporada 2011 amb l’espectacle La nostra classe,
de Tadeus Slobodzianek, dirigit per Carme Portaceli i amb la major part de
la companyia (l’escenògraf Paco Azorín, l’il·luminador Miguel Muñoz i els
actors David Bagés, Gabriela Flores, Manel Barceló, Albert Pérez i Lluïsa
Castell), als quals es van afegir molts actors per aquesta ocasió, seguint així
una de les vocacions de la FEI: ampliar la companyia habitual amb la intenció
d’aconseguir l’excel·lència artística als seus treballs.
La nostra classe parla de les barbaritats que, en segons quines
circumstàncies, som capaços de fer els éssers humans. Una obra crua, brutal,
sense dramatismes, on el públic pot reflexionar sobre la importància de la
consciència històrica d’un passat no tan llunyà, que repetidament se succeeix
al llarg de la història de la humanitat. Es va estrenar dins el Grec 2011 Festival
de Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia -on tornarà a exhibir-se al març de
2012 - i ha fet gira per Girona, Manresa, Tarragona i València. També anirà a
Madrid, al Teatro Fernán Gómez, l’abril i maig de 2012.
L’altra producció de la FEI al 2011 ha estat L’ogret, de Suzanne Lebeau, un
text per a infants de 8 a 14 anys, que respon a l’interès de la FEI per crear una
línia de treball per donar a conèixer nous autors de l’escena contemporània
europea, americana i catalana. També ha realitzat activitats específiques en
l’àmbit de la llengua catalana, ciències de la naturalesa, foment del pensament
creatiu, curiositat de plantejar la diversitat de respostes possibles davant
d’una mateixa situació, etc. L’ogret ha estat coproduït amb el CAER (Centre
d’Arts Escèniques de Reus), on es va estrenar al gener de 2012. S’exhibirà
al SAT! (Sant Andreu Teatre) i després anirà a la Fira d’Igualada d’obres
infantils. La gira per escoles i altres Municipis s’està treballant actualment.

AGM Produccions
Producció d’espectacles
www.agmproduccions.com
AGM Produccions és una empresa creada el 2008 per Xevi Gómez i dedicada
a la producció d’espectacles i a la difusió artística, amb la voluntat de fer
arribar propostes teatrals i artístiques de qualitat a tot tipus de públics. Sota
la premissa que qualsevol espai pot permetre la comunicació del fet teatral,
els seus espectacles s’adapten a les més ubicacions diverses.
AGM aborda des d’espectacles de màgia i de teatre, fins a monòlegs amb molt
d’humor. A més, s’identifiquen tant amb la producció d’espectacles com amb
la formació d’actors i el desenvolupament de propostes col·laboratives o per
encàrrec.
Durant el 2011 han produït La síndrome de Bucay, de Joan Gallart; El senyor
de les mosques 2.0, dirigida per Abel Coll; Sexe, amor i literatura, de Joan
Gallart; Dos punkis i un vespino, de Marília Samper i Llàtzer Garcia; Scarab,
de la companyia Trotam; 365, espectacle de monòlegs; Teatre Comercial, de
la companyia Donsamí Magradat; Planeta ESO i Màgia Borrell, entre altres
espectacles.
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Marta Galán
Creació escènica contemporània
www.marta-galan.com
L’àmbit de treball de Marta Galán és el teatre i els projectes transdisciplinaris de
desenvolupament cultural comunitari. Durant el 2011 ha desenvolupat el seu
projecte Morir d’amor aquí, que es va presentar al Teatre Alegria de Terrassa
a l’abril. Es tracta de 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 ha treballat en
residència gauidint d’espai d’oficina per a la gestió del projecte i d’espais
d’assaig i reunió per a la producció.
TRANSlab. és l’evolució de La Corporació, un primer programa desenvolupat
a la Nau Ivanow, també en residència, al 2009, amb tres intervencions
presentades únicament a la Nau i concebudes a partir de la interacció de
l’artista amb el context immediat del barri de la Sagrera, de Barcelona.
És un projecte transversal entre art escènic professional i intervenció
socioeducativa local que pren com a punt de partida el text de Romeo i Julieta
de 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 de competició, la composició musical amb suports digitals
i l’escenificació, per tal de dotar-los de les eines necessàries que els permetin
formar part activa i protagònica de l’equip de creació del projecte Morir
d’amor aquí.

Yes We Dance
Agència de ballarins
yeswedance.net
L’entrada al Viver de Creadors va significar l’inici del projecte Yes We Dance.
A partir d’aleshores, els seus membres han marcat les línies estratègiques que
han de definir el futur de l’agència, que pretén ser una completa base de dades
de ballarins per oferir els seus serveis a clients que necessitin professionals de
la dansa per als seus projectes.
Des que van començar, han creat la seva imatge corporativa, han fet difusió
del projecte, han cercat clients potencials i han materialitzat dues iniciatives.
També han posat en marxa el seu web com a canal de comunicació amb
ballarins i clients, a més d’introduir-se en xarxes socials. A la Nau Ivanow
han dut a terme les tasques de gestió, càstings i videocàstings.
Han desenvolupat la seva borsa de ballarins i, malgrat els pocs mesos de vida
de l’agència, Yes We Dance compta ja amb 146 ballarins i han treballat en dos
projectes publicitaris que implicaven la participació de ballarins: un vídeo
promocional per al web de Coca-Cola i dos espots per a Orange UK.
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Jaume Orpinell
Fotografia
www.jaumeorpinell.cat
Un dels seus objectius del 2011 era acabar el seu lloc web, actiu des de
l’octubre. D’altra banda, ha continuat la seva activitat de docència: tallers
d’iniciació a la fotografia al Centre Cívic de La Barraca i classes sobre fotografia
d’arquitectuta a l’Escola Superior d’Art i Disseny Deià.
Ha organitzat visites comentades a l’exposició de Francesc Català-Roca,
que durant tres mesos es va mostrar a la Pedrera de Barcelona. En el marc
d’aquesta exposició, ha realitzat conferències a la Nau Ivanow sobre CatalàRoca. També ha col·laborat amb l’administració per a la digitalització de fons
documentals i fotogràfics.

Jordi Buxó
Fotografia
www.estudijordibuxo.com
Jordi Buxó és un fotògraf 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.
Durant el 2011, ha col·laborat amb la Nau Ivanow a través de la cobertura
fotogràfica d’activitats de la programació de la Nau, com ara el Cicle de Sopars
Tertúlia amb els candidats a l’Ajuntament de Barcelona; els ‘Encuentros’,
organitzats per una altra usuària del Viver de Creadors, Silvia Japkin, o
diverses obres de teatre de la temporada. També ha realitzat la seva primera
exposició a l’espai Art i SEM, ‘Dos continents - Àfrica - Amèrica’, a l’Hospitalet
de Llobregat, i ha treballat en el projecte de col·laboració amb una editorial
especialitzada en llibres de muntanya.

Col·lectiu Dinoudinou
Tècniques i procediments per a la creació fotogràfica
collectiudinoudinou.tumblr.com
El Col·lectiu Dinoudinou és una associació de persones que respiren
fotografia, amb la idea d’actualitzar-ne alguns dels processos històrics.
Han desenvolupat tasques de recerca i difusió de tècniques tan importants
i desconegudes com ara el col·lodió humit, la cianotípia i el paper salat,
precursores de la fotografia moderna.
Després d’una intensa recerca de materials i proves, han realitzat imatges
al col·lodió, a partir de les quals han fet una exposició: retrats d’amics,
companys i desconeguts que s’han atrevit a encarar-se amb l’objectiu de la
seva particular càmera. També han realitzat una sessió en viu de retrat al
col·lodió a la Nau Ivanow dins la festa major de la Sagrera, així com un taller
per donar a conèixer la tècnica de la cianotípia a El Astillero, al Poble-sec.
El Col·lectiu Dinoudinou està format pels fotògrafs Kati Riquelme, Pep
Mayugo, Jordi Gòmez, Txema Gòmez, Antonio Amador, Patricio Reig i Josep
María Balagué. Dinoudinou avança a la recerca del plaer de guardar instants,
i millor “a foc lent”, com abans.
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El Globus Vermell
Divulgació de l’arquitectura
elglobusvermell.wordpress.com
El Globus Vermell 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
compaginem la feina pròpia de projectistes amb la de professors universitaris,
gestors culturals i divulgadors d’aquest camp professional.
Amb aquesta intenció, organitzen tota mena d’activitats (tallers, visites
guiades, itineraris urbans, jornades temàtiques, jocs,...) per estimular la
creativitat i l’esperit lliure i crític envers el nostre entorn construït. A la vegada,
participen en diversos projectes educatius i artístics, sovint en col·laboració
amb professionals de diferents àmbits (historiadors, fotògrafs, pedagogs,
músics, actors, periodistes, etc.).
Durant el 2011 han realitzat visites guiades a la Fundació Miró, la Casa Bloc
DHUB i als barris de la Sagrera, Nou Barris, Ciutat Vella i el Poblenou-22@.
També han organitzat tallers i cursos, tant per nens com per a adults, a la
Nau Ivanow, la Fundació Miró, la Pedrera, el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, la Biblioteca Fort Pienc i a escoles de Sant Cugat del Vallès. A més,
han participat en exposicions i fires, com ‘Aproximacions. Joves arquitectes
catalans’, a l’ETSAB i les seus del COAC de Barcelona, Girona i Lleida, i ‘D’1 a
100: Fira d’art i disseny’, a la Nau Ivanow.
Jorge Raedó - What is A?
Educació de les arts per infants i joves
www.jorge-raedo.blogspot.com
Jorge Raedó és un dels impulsors de l’associació What is A?, dedicada
a 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 2011,
ha desenvolupat projectes a Espanya, Finlàndia, Burkina Faso i els EUA.
A Finlàndia el seu projecte gira en torn de l’òpera amb nens. Treballa
amb alumnes d’una escola pública d’Hèlsinki que, des de l’agost del 2011,
es preparen per a l’estrena al març del 2012 al Museu d’Arquitectura de
Finlàndia. A més, ha relitzat tallers al Helsinki Art Museum i a la Universitat
de Helsinky.
Ha duta a terme tallers d’arquitectura a escoles de Barcelona, a Jerez de la
Frontera, a l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura de la Universitat de Saragossa,
al Proxecto Terra de Galícia i al Maushaus d’Euskadi. També ha parlat sobre
el seu projecte al Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de
Girona i ha estat professor convidat a l’Istituto Europeo di Design.
A Burkina Faso ha desenvolupat un taller d’arquitectura en el marc del
projecte ‘Kamba Zaka’. L’associació francesa Laafi i un dels seus membres,
l’arquitecte català Albert Faus, van mobilitzar escoles, famílies i alcaldes per
convertir el taller en una festa local. També ha treballat en el projecte “What is
Asheville?”, un taller d’arquitectura realitzat dins el festival Hatch Asheville,
a Carolina del Nord. Jorge Raedó va assistir-hi com a mentor, tot tutel·lant
el taller, i va oferir una conferència sobre l’ensenyament d’arquitectura per a
nens i joves.
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Art Motile
Recursos sobre programes de residències artístiques
www.artmotile.org
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Art Motile és una organització que investiga i facilita informació sobre els
programes de residències per a artistes existents a Espanya i és el partner
espanyol de l’organització Trans Artists, dedicada a les residències per a
artistes en l’àmbit internacional. Art Motile ofereix informació a través de
la seva plataforma de recursos en línia, així com assessorament i tasques de
mediació a artistes i residències.
Durant el 2011, han realitzat presentacions sobre programes de residències
a Espanya en tallers i conferències a Amsterdam i Moscú. També han
participat en sessions de treball, seminaris i jornades, com la de ‘Programes
de residències d’arts visuals’, organitzada pel CoNCA, o la de ‘Sistemas de
información sobre la mobilidad cultural en España’, organitzada per la
Fundació Interarts.
A més, han desenvolupat una important tasca d’investigació sobre els
programes de residències per a artistes i han visitat diferents residències. Art
Motile ha començat a dissenyar el programa per a una nova línia de recerca
sobre residències i treball en xarxa. El 2012 té previst estudiar les residències
que treballen amb el site-specific.

Pau Vinyes i Roig
Historiador i fundador de Tot Història
escolahistoria.wordpress.com
Pau Vinyes i Roig és historiador i fundador de l’entitat Tot Història. Durant el
2011, ha publicat el llibre La ciutat republicana que s’enlaira. L’Avantprojecte
de l’Aeroport de Barcelona (1931-1934).
En l’àmbit de la recerca, el 2011 ha realitzat el seguiment del treball
d’investigació del doctorat en Història Contemporània L’obra de govern de
l’Ajuntament de Barcelona durant la Segona República (1931-1934). A més,
ha iniciat el treball de recerca Beca Jaume Codina de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat La Segona República al Prat Llobregat. De l’esperança a la
desfeta (1931-1936).
Aquest mateix any també ha participat en la fundació de Tot Història Associació
Cultural, entitat dedicada a la difusió de la història i les humanitats, que es va
presentar en el marc de la Festa Major de la Sagrera amb la conferència ‘La
vil·la romana de la Sagrera en el seu context històric’, a càrrec de l’arqueòleg
Jordi Petit. En l’àmbit de la divulgació històrica, també ha organitzat un curs
sobre la Barcelona de les revoltes populars, a càrrec de l’historiador Dani
Cortijo.
Tot Història sorgeix del Grup 99, col·lectiu creat per antics estudiants
d’Història de la Universitat de Barcelona, però obert a tothom interessat
per aquesta ciència. Els objectius de l’entitat són el desenvolupament de les
ciències humanístiques amb la història com a base, establir un diàleg constant
entre el coneixement humanístic i la societat, el desenvolupament dels valors
democràtics i la inclusió social a partir de la cultura i la recuperació de la
memòria històrica.

12

Silvia Japkin Szulc
Arts plàstiques
Silvia Japkin ha treballat la seva obra tot aprofundint en temes com ara la
literatura. 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.
L’estructura inicial de la seva obra és una esfera, metàfora del món, i forma
estructures relacionades amb el món orgànic. Desintegra el pla en tires
paral·leles que mai no tornen al lloc exacte al qual pertanyien, i això significa la
nostra desadaptació i readaptació. La lleugeresa té importància especialment
en les petites obres que realitza, ja que representen ‘constel·lacions’ que pot
instal·lar com a mòbils que es moguin i responguin al moviment del vent.
El nom genèric d’aquestes sèries esfèriques, “Semillas de espacio”, forma
part de l’estètica i el valor inherent del concepte, que aspira a replantejar o
sembrar metafòricament un món diferent, qüestionat i amb major atenció i
solidaritat cap a l’ésser humà.
Des de l’altell de l’Espai Ion de la Nau Ivanow, durant el 2011 la Silvia Japkin
ha treballat en aquest projecte creatiu i ha participat en diverses exposicions,
de les quals quatre van estar centrades en el llibre, com a l’Arts Santa Mònica,
la galeria Setba i la Nau Ivanow, tant en escultura com en obra gràfica. Algunes
de les seves obres han estat seleccionades per al llibre Arte Téxtil. A més, va
continuar amb la seva iniciativa d’obrir l’altell per a exposicions col·lectives
als “Encuentros” trimestrals, i ha impulsat la primera Fira d’Art i Disseny
a la Nau Ivanow, en què van participar altres artistes i usuaris del Viver de
Creadors.

Mercè López
Pintura i il·lustració
www.mercelopez.com
Mercè López ha realitzat durant el 2011 diversos projectes d’il·lustració
editorial i de pintura des del seu taller a la Nau Ivanow.
En l’àmbit de la il·lustració, ha desenvolupat el projecte personal Las noches
blancas i ha treballat en els projectes editorials La princesa ligera (Jinete Azul),
La mujer precipicio (Libros del silencio), Un mundo de cuentos (Juventud),
El cristal con que se mira (FCE de Mexico), El cant de la mallerenga (Casals),
Lejos de ninguna parte (Libros del silencio)... Molts d’aquests treballs es
poden veure al seu web, que també ha estat desenvolupant el 2011.
Pel que fa a la pintura, el primer trimestre de l’any va preparar una petita
sèrie per a una exposició a Reus, que després es va dur a Barcelona. Es tracta
de “Mujer-pulpo”, una sèrie eròtica de quadres-esbós de petit format. 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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Susana Martínez
Disseny gràfic i direcció d’art
www.susana-martinez.com
Després de treballar per a diferents estudis reconeguts de Barcelona, Susana
Martínez es va instal·lar a la Nau Ivanow per engegar un nou projecte com a
freelance i muntar un estudi independent de disseny gràfic especialitzat en
disseny per a marca, identitat, editorial, exposició i web.
Primer va dedicar temps a treballar en la seva pròpia identitat i web. La
primera feina interessant va arribar-li amb l’oportunitat de crear i dissenyar la
identitat d’Invisible, un projecte que pretén fer difusió de la feina de fotògrafs
emergents espanyols i internacionals.
Altres treballs d’identitat que va desenvolupar a la Nau Ivanow van ser per
a l’agència de viatges La Grulla (disseny de logo, identitat i web) i per a la
Universitat Politècnica de Catalunya (disseny de la Memòria de 2011).

Marianne Noble - Studio Aparte
Disseny gràfic
www.studioaparte.com
Marianne Noble és dissenyadora a Studio Aparte, empresa de disseny gràfic
responsable de la nova imatge de la Nau Ivanow. Durant part del 2011, es va
instal·lar al Viver de Creadors, on va dedicar-se principalment a la realització
de tots els aplicatius de la nova imatge de la Nau Ivanow: logotip, tipografia,
targetes, carnet d’Amic de la Nau, postal, cartells, invitació, pancarta, tríptic,
cartes, sobres, etc., que vam implementar a finals del 2011.

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 al 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.
Treballen amb músics d’arreu del món com ara els Chupaconcha, Edith Crash,
Hitabaldaäs, Moya Kalongo, Ninette & The Goldfish, Rik Van Den Bosch &
The Dandies o Viva & The Diva; i festivals com el Lady Folk o el Lady Folk
Caravan, entre d’altres. En l’àmbit de les arts escèniques, han treballat amb
Clavel & Mariblanca, Jasmin Vardimon, La Coja o Miryam Mariblanca.
Durant el 2011, els artistes amb qui col·laboren han passat per diversos països
d’Europa i Amèrica Llatina. Han participat en esdeveniments eclèctics i de tot
tipus, des del més underground fins a grans i prestigiosos festivals, així com
en carrers, bars, centres culturals, teatres...
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Noemí Herrero i Juanjo Roldán
Arquitectura
Noemí Herrero i Juanjo Roldan 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, al 2010 van iniciar la seva
activitat professional com a projecte conjunt.
Actualment, comparteixen espai a la Nau Ivanow on desenvolupen diferents
encàrrecs per a clients privats i públics, així com per a altres despatxos
d’arquitectura. Durant el 2011, han realitzat estudis urbanístics per a
l’administració pública i diversos treballs arquitectònics de rehabilitació,
reforma, interiorisme i obra nova d’habitatges.
D’altra banda, han col·laborat en activitats de difusió de l’arquitectura
entre els infants amb el col·lectiu el Globus Vermell, entitat dedicada a la
divulgació de l’arquitectura i que també desenvolupa la seva activitat al Viver
de Creadors.
De cara al 2012, 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 i el disseny.

Fred Labbe
Enginyeria
Els principals projectes d’enginyeria i arquitectura en què ha treballat Fred
Labbe inclouen el masterplanning d’una part de la ciutat de Lille (França),
al voltant d’una xarxa de canals, i el disseny de canopy lattice structure per
cobrir els sostres i terrats d’una zona residencial al sud de França.
Un dels elements clau al projecte de Lille és la millora de la qualitat de l’aigua
dels canals amb l’aportació d’oxigen. El concepte de disseny desenvolupat
inclou un sistema de ventilació de l’aigua a través de diversos jocs d’aigües
i fonts fetes a mida: piscines en suspensió i cascades, tractament mitjançant
plantes aquàtiques, rodes d’aigua, un aqüeducte i escultures d’aigua. El
projecte ha aconseguit els objectius mediambientals, tot potenciant l’aspecte
paisatgístic i la rehabilitació de l’antiga xarxa de canals.
Pel que fa a les cobertes, el concepte es va desenvolupar utilitzant tècniques
de modelatge 3D per trobar la forma de fer-les emergir, tot resolent les
tensions per aconseguir eficiència pel que fa a estructura, al mateix temps
que s’ombregen els terrats en dies de calor, es proporciona privacitat i es
potencien les vistes al mar.
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ESPAIS D’ASSAIG

El projecte d’espais d’assaig és un element clau
en la nostra acció de suport a la creació. Creiem
imprescindible oferir als creadors espais
adients on assajar i desenvolupar els seus
projectes artístics. Els espais d’assaig han estat
essencials en la consolidació de la Nau Ivanow
com a fàbrica de creació, ja que donen servei
a nombroses companyies de teatre any rere
any. Gràcies a la seva fidelitat, la Nau Ivanow
s’ha consolidat com a espai de creació d’arts
escèniques.
En l’àmbit de les arts escèniques, durant el 2011
s’ha mantingut com a línia prioritària potenciar
el nostre suport als artistes més joves i emergents. En aquest sentit, la Nau ofereix els espais d’assaig a un
preu més assequible i amb condicions especials als joves creadors.
Entenem l’assaig i la producció del projecte artístic com una part fonamental 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 contribueixin a la innovació en la creació.
Com a espai multidisciplinari, però, restem oberts a totes les disciplines artístiques. L’especialització en teatre,
fruit de les característiques dels espais i la fidelitat del sector teatral, 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.
Cal destacar les millores realitzades durant el 2011 en els diferents espais d’assaig, com ara l’aïllament del
sostre de la sala Abaco per millorar-ne la climatització, o l’ampliació i renovació del terra de linòleum a les
sales Ion i Abaco. També s’ha millorat la climatització dels espais Blau i 16.
Durant el 2011, hem acollit més companyies als espais d’assaig que el 2010, i hem continuat amb la cessió
d’espais per a rodatges i projectes audiovisuals.
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44 espectacles assajats
Molt soroll per no res, de W. Shakespeare / Cia. Les Antonietes (Nau Ivanow, Sala Muntaner)
‘ÍNCUBO, d’Àlex Mañas (Villarroel)
Macbeth’, de W. Shakespeare / Carles Fernández Giua (Nau Ivanow)
El lazarillo, de la Cia. Males Companyies (Nau Ivanow)
Quadern Gris, de Josep Pla / Joan Ollé (Teatre Lliure)
Esquivel. Una comèdia estereofònica, de Llàtzer Garcia / Cia. Arcàdia (Nau Ivanow)
Conte d’Hivern, de W. Shakespeare / Carme Portaceli (Romea)
Cant per la mort de Lili Tofler, d’Iñaki Garz / Cia. Ícaro Teatre (Nau Ivanow)
(Des)hàbitat, de la Cia La Nevera (Nau Ivanow)
Somni d’una nit estiu, de William Shakespeare / David Selvas
Morir d’amor aquí, de Marta Galán (CAET)
Palabra sobre palabra, de la Cia. Males Companyies i la Cia. PORC
La Pajarera, de Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí (Teatre Lliure)
D’aquella Atlàntida, de Francesc Cerro (Teatre Castell de la Selva del Camp)
La rondalla del Rei Lear, de Francesc Cerro (Teatre Castell de la Selva del Camp)
My favourite things, de Carlos Be / The Zombie Company & MFT Produccions (Nau Ivanow)
Julieta i Romeu, de W. Shakespeare / Marc Martínez (Festival Grec - Coliseum)
Escritos desde el fuego, de Víctor Sánchez / Cia. Cavalls (Nau Ivanow)
Esperant Godot, de Samuel Beckett / Joan Ollé (Festival Grec - Mercat de les Flors)
La fada d’Abu Grahib, d’Antonia Jiménez Rodríguez / Jordi Vall (Nau Ivanow)
Musicolèpsia. Rapsòdia per a 7 putes, de L’Anònima Imperial (TNC)
Busco el Senyor Ferran (CAER)
Ens hauríem d’haver quedat a casa, de Llàtzer Garcia / Cia. Arcàdia (Temporada Alta 2011)
Kafka a la ciutat de les mentides, de Llàtzer Garcia / Cia. Arcàdia (Festival Grec - Espai Francesca
Bonnemaison)
La nostra classe, de Tadeusz Slobodzianek / Carme Portaceli (Festival Grec – Teatre Lliure)
My Way, de Jordi Faura / Abel Coll (Nau Ivanow)
Carmela, Lili, Amanda, de Marc Chornet (Sala Atrium)
Dinou, de Ferran Joanmiquel / Carles Fernández Giuia
L’espera, de Remo Binosi / Juan Carlos Martel Bayod
Assajos de Danger Hill
Rèquiem, de J.M. Uyà (Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona)
Hoy no me puedo levantar, de David Serrano / música de Mecano (Teatre Tívoli)
El Biògraf, de Marc Angelet (Sala Beckett)
L’any que ve serà millor, de Marta Buchaca, Carol López, Mercè Sarrias i Victòria Szpunberg / Mercè Vila
Godoy (Villarroel)
Grease, de Jim Jacobs i Warren Casey / Coco Comín i Manu Guix (Cúpula Las Arenas)
Ulisses. Una odissea musical, de Francesc Hernández / Cia. Els Pirates (Jove Teatre Regina)
La dona que mirava la tele, de Dolors Miquel / Araceli Bruch (Círcol Maldà)
Dos punkis i un vespino, de Marília Samper i Llàtzer Garcia (Nau Ivanow)
El Mur, de Carolina Alejos / Cia. Carolina Alejos Dansa Integradora (Nau Ivanow)
L’ogret, de Suzanne Lebeau / Ricard Soler i Factoria Escènica Internacional
Rates. Abans que la lluna caigui, de Javier J. Moyano / Cia. deLirio Teatre (Nau Ivanow)
Companyia Solitària, d’Aleix Aguilà / Cia. Solitària de Teatre (Nau Ivanow)
Assajos de Taima Tesao
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Rodatges
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Videoclip Taima Tesao
Programa televisiu Canal +
El sexo de los ángeles, film de Xavier Villaverde
Videoclip Los Chupaconcha
Gravació obra de teatre Simone
Programa Antena 3
Gravacions musical Hoy no me puedo levantar
Mundo Oficina, de La Sexta
Bonita Films
Videoclip de ElnacionalNoensvol
Vídeo promocional d’ERC

Sessions de fotos i càstings

6
Sessió de fotos Morales
Sessió de fotos La pajarera
Sessió de fotos La nostra classe
Càsting de Yes We Dance
Càsting de l’ESCAC
Càsting de Julieta i Romeu
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EXHIBICIÓ
Continuem amb la nostra aposta per l’exhibició
com a eina fonamental en el suport a la creació,
entenent-la com la culminació del procés
creatiu a través de la presentació de l’obra o el
projecte davant del públic. D’aquesta manera,
la nostra programació estable esdevé el marc
en què els artistes poden finalitzar el procés de
creació i presentar els seus projectes. Així, el
públic es converteix en un aliat essencial de la
nostra acció de suport a la creació, alhora que
gaudeix de propostes culturals innovadores
i de qualitat. Més enllà de la mera exhibició
d’obres, la Nau vol ser un espai de trobada i
relació entre creadors i públic, per la qual cosa
al 2011 hem engegat un cicle de col·loquis amb
les companyies que presenten els seus projectes
a les nostres sales.

En l’àmbit de les arts escèniques, volem consolidar-nos com a espai de difusió i 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. 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, acabar el muntatge i el
disseny d’il·luminació i so, etc. En aquest àmbit, l’equip de gestió de es reuneix sovint amb programadors de
sales i festivals d’arts escèniques i els convida a totes les obres que es presenten a la Nau, per tal de potenciar
les possibilitats de les companyies d’accedir al circuit professional.
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 ferma 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
manté les seves 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.
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Teatre

6.002 espectadors - 51,30% d’ocupació
37 obres de teatre
Constança, Cia Melanina Teatre
Dies de vi i de roses, d’Owen McCafferty / dir. Lluís Burset
Las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho, o de cómo los elefantes aprendieron a
jugar a las canicas, Gerardo Mancebo / Cia. Teatro Calánime
L’ombra de Lear, treball de recerca actoral / alumnes Escola Eòlia
Dos Punkis i un Vespino, de Marília Samper i Llàtzer Garcia
Love you approximately, Cia. NOD i The Clinic
Rates (abans que la lluna caigui), Javier J. Moyano / Cia deLirio Teatre
Instants, grup de teatre ‘Els Normals’
Un disgust danès, Jumon Erra / Cia. PerManum Tatre
Ismène Après Creont, de Janot Carbonell
Temps de flors, de Nene oca
Pentimenti, de Francesc Ten
La darrera partida, de Pere Solés
El loco y la camisa, de Nelson Valente / Cia. Banfield Teatro Ensamble
Nus, de Joan Casas / Cia Komoi
Closer, de Patrick Marber / Cia. La Maridansky
My Way, de Jordi Faura
The Lonesome West, de Martin McDonagh / Cia. Ras Teatre
No sóc Dean Moriarty, de Joan Yago / Cia Waltzing Teatre
Palabra sobre palabra, Males Companyies i Cia PORC
Fa una mica de soroll, de Romina Paula / Cia PORC
La veu secreta dels ocells, Projecte Vaca
Dues peces breus, de Roger Costa-Pau i Anna Torres / Cia PORC
La fada d’Abu Ghraib, d’Antònia Jiménez
Lulú on the Rocks, d’Aleix Aguilà / Cia Solitària de Teatre
Bigotud@s, Cia Chroma
(Des)hàbitat, Cia La Nevera
Descartable, de Daniel J. Meyer / Cia Descartable
Escritos desde el fuego, Cia Cavalls
My favourite things, The Zombie Company
Cavalls salvatges no m’arrancarien d’ací, Cia Cavalls
(Premi Injuve 2011 en la modalitat de propostes escèniques)
Allà on et trobis, Cia Chroma
Cant per la mort de Lill Tofler, Cia. Icaro Teatre
Cabaret Sonámbulos, Cia Chroma
Noche Lorca, la raíz del grito, directors Blanca Martínez, Susana Bas, Yamam Serrano i
actors de L’Específica
Molt soroll per no res, de W. Shakespeare / Cia Les Antonietes Teatro
Macbeth, de W. Shakespeare (producció de Factoria Escènica Internacional i La Conquesta
del Pol Sud)
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Acords amb altres
De la Nau Ivanow al circuit
teatral
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Molt soroll per no res (Sala Muntaner, Teatre Regina i 6
bolos dins el programa ‘En Gira’)
Simone (Círcol Maldà)
The Lonesome West (Versus Teatre)
(Des)hàbitat (La Planeta, Cal Ninyo, Teatre del Raval,
Sala Trono, Teatre de Ponent)
Carmela Lili Amanda (Sala Atrium, Metropol, Can
Massallera, Espai Escènic Can Gassol)
El cant de Lili Tofler (Círcol Maldà)
Un disgust danès (Tantarantana)
Dos punkis i un vespino (Teatre Gaudí)
Rates (abans que la lluna caigui) (Sala Beckett)
Descartable (Teatre del Raval, Sala Trono)
Cavalls salvatges no m’arrencarien d’ací (Teatre de
Ponent, Casa Cultura Sagunt, Aparador del Versus Teatre)
Closer (Teatre del Raval)
My favourite things (Sala Trono, Festival NunOff)

institucions

8

aPortada Comunicació
Sala La Planeta
Sala Trono
Teatre de Ponent
Escola Superior d’Art i Disseny La Llotja
Institut del Teatre
Benzina
Plataforma de dramaturgs de Girona
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Música

2.075 espectadors
26 concerts
L’Orange
6 Cicle Fem Música! - (Associació Fem Música)
11 Hot Jam Sessions (Fundació Catalana del Jazz Clàssic)
Nito Figueras - ‘Arrels’
Presentació del disc ‘Música de telers’ - Festival Barnasants
Despertadors Atòmics
Lubianka
Jaç de Gats
Cargolé - Presentació del disc ‘Semillas’
Taima Tesao
Concert solidari JASS (Joves de l’Arxiprestat Solidaris amb el Sud)
Gossos - Concert benèfic de SETEM

Dansa

827 espectadors - 65% d’ocupació
16 espectacles
El Mur, de Carolina Alejos dansa integradora
10 Tap Jam Sessions
John, Johnny, de Rosa Muñoz i Sofia Asencio
IV Festival Internacional Barcelona en Butoh
Marató Butoh
Wangnin Bunmei, de la Cia Wangnin Bunmei
IV Festival Tap On Barcelona 2011
Tap Dance ‘Cutting Contest’
Black Out, de Jordi Cortés i Alta Realitat
Danza Duende
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Arts Visuals

19 exposicions
Ocultacions e inexistencias, dins Outono Fotográfico 2011 (fotografia)
La Mar de Nuesa, de Mar Sánchez Troya (fotografia)
Gens de la mer, de Joan Miró (arts plàstiques, escultura)
Buenos Aires Graffiti, de Francisca Puig (fotografia)
4 Encuentros, de Silvia Japkin (arts plàstiques)
La feria de la feria de abril, Albert Garreta (fotografia)
Vent de marinada... a voramar, Josep M. Garcia (fotografia)
Postals a l’àvia, Pau Vinyes (fotografia)
Paisatges imperfectes, Daniel Sánchez Blasco (fotografia)
Mitos, Quim Abella (infografia i humans sintètics 3D)
Recuerdos, Hyo Sang Lee (fotografia)
Los 40 El Musical, Xavier Basiana (fotografia)
RuAdaRo, Maria Pérez Santafé (fotografia)
Palestina, històries de resistència, diversos autors (fotografia)
No hi havíem anat i ja l’enyoràvem, Agustí Umbert i Magda Llorens (fotografia)
A vista d’ocell, Josep Carbonell (fotografia)

4 mostres multidisciplinàries
D’1 a 100: Fira d’art i disseny (arts plàstiques, disseny, moda, fotografia...)
48h Open House BCN (arquitectura)
X Mostra de Joves Creadors (música, fotografia, audiovisuals, màgia, dansa...)
B/Art Conference (exposicions, conferències, concerts...)

6 activitats de cinema
Mostra de curtmetratges Dr. Mabuse
2 Cinefòrums Tot Història
Guantanamera
Cinema al mirador: The Frost
Cinema al mirador: RIP! A Remix Manifesto

Espectadors al conjunt d’activitats

11.984 espectadors
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Beca desperta
L’any 2011 hem engegat un nou projecte de
suport a la creació, la Beca Desperta, una ferma
aposta de la Nau Ivanow per l’impuls de la
creació teatral més jove.
Amb la voluntat d’unir en un mateix projecte
els dos pilars de la Nau Ivanow, promoció de la
creació i difusió de la cultura, la Beca Desperta
significa el suport als creadors teatrals més
joves a través de la cessió de l’espai adient per
a la creació i producció d’un espectacle i la seva
representació davant de públic i programadors.
L’objectiu de la Beca Desperta és facilitar la
posada en marxa de projectes propis de les
companyies i l’accés dels joves creadors al
circuit teatral professional.

Per al desenvolupament d’aquest projecte, comptem amb l’agència de comunicació aPortada com a
coorganitzadors, que ofereix a la companyia guanyadora suport i formació en la gestió de la campanya de
comunicació de l’espectacle, imprescindible per aconseguir que la companyia arribi al seu públic potencial i
es visibilitzi el seu treball.
L’actor i director Abel Coll, la productora d’espectacles Lola Davó, el periodista i crític teatral Santi Fondevila,
el dramaturg i director Llàtzer Garcia, el productor Carles Manrique, la dramaturga i directora Helena Tornero
i la directora d’aPortada, Cristina Salvador, van ser el jurat encarregat de seleccionar el primer beneficiari de
la Beca Desperta entre els 27 projectes inscrits a la convocatòria. Lulú on the Rocks, de la Companyia Solitària
i Descartable, de Descartable Teatre, van ser els finalistes de la convocatòria; i Escritos desde el fuego, de la
Companyia Cavalls, va aconseguir l’accèssit. Les tres obres han estat programades a la Nau durant el 2011.
(Des)hàbitat, de la Companyia La Nevera, va ser l’obra guanyadora de la primera Beca Desperta, un espectacle
on predomina el teatre de gest, però que fusiona diferents llenguatges artístics: text, música i dansa.
L’edició de 2011 va comptar amb col·laboradors de diferents àmbits que han volgut col·laborar amb aquest
projecte de suport a la creació teatral més jove. La Sala La Planeta, la Sala Trono i el Teatre de Ponent han
obert les portes de les seves programacions a l’espectacle de la Companyia La Nevera. La revista Benzina ens
ha donat el seu suport en la difusió de la Beca Desperta i de l’espectace guanyador. L’Escola Superior d’Art i
Disseny La Llotja va col·laborar en la creació i construcció de l’escenografia de l’espectacle.

memòria 2011

convocatòria

27 projectes candidats
2 finalistes
Descartable, de Daniel J. Meyer i la companyia Descartable Teatre
Lulú on the rocks, d’Aleix Aguilà i la Companyia Solitària

1 accèssit
Escritos desde el fuego, de Víctor Sánchez i la Companyia Cavalls

Beneficiari Beca Desperta
(Des)hàbitat, de la Companyia La Nevera

Col·laboradors
aPortada
Sala La Planeta
Sala Trono
Teatre de Ponent
Escola Superior d’Art i Disseny La Llotja
Revista Benzina

Jurat
Abel Coll
Lola Davó
Santi Fondevila
Llàtzer Garcia
Carles Manrique
Helena Tornero
Cristina Salvador
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Espectacle guanyador

(Des)hàbitat, Companyia La Nevera
346 espectadors
69% d’ocupació
8 bolos
Sala La Planeta (Girona)
Sala Trono (Tarragona)
Teatre de Ponent (Granollers)
Cal Ninyo (Sant Boi)
Mostra de Teatre de Barcelona - Teatre del Raval (Barcelona)
Festival Internacional COS - Teatre Bràvium (Reus)
Espai Baluard (Mallorca)
Institut del Teatre (Vic)

Ressò mediàtic
TV3 - Telenotícies Vespre
BTV - Pla B
BTV - BTV Notícies
XTVL - Escenaris
El Punt
El Periódico
ABC
Avui
Adn
Agència Catalana de Notícies
Teatralnet
Noticias.com
Blog de Musicales
...
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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, hem acollit 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.

Des de la Nau Ivanow creiem essencial la col·laboració i complicitat amb institucions de formació de les
diferents disciplines artístiques, així com de la gestió de la cultura. És per això que des de sempre hem treballat
per establir-hi mecanismes de relació i col·laboració, donar-los suport en diferents projectes i aportar la
nostra experiència i recursos per a diferents projectes de formació.
De cara al 2012, volem potenciar aquest àmbit i cercar activament les 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, tot engegant una línia de
formació centrada en gestió cultural, en tant que creiem que és necessari que els creadors i professionals de
la cultura adquireixin eines i habilitats per a la gestió, consolidació i sostenibilitat dels seus projectes.
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14 activitats
Curs Ruido Photo: La pràctica fotogràfica (fotografia)
Curs Ruido Photo: Retrata el teu entorn (fotografia)
Curs Ruido Photo: Visionat fotogràfic (fotografia)
Taller de Luna Coppola i Giulio di Meo: A la calle... Miradas de Barcelona (fotografia)
Taller de clown de Philippe Gaulier (arts escèniques)
Curs d’il·lustració (arts visuals)
Estacions Transformadores (arquitectura)
Tertúlies d’arquitectura
Tallers PhotoSagrera (fotografia)
Curs de recerca de finançament europeu (gestió cultural)
Curs de fotografia de Jaume Orpinell (fotografia)
Curs d’il·luminació d’Elisava (arts escèniques)
Taller de la Universitat de Berna (arquitectura)
Curs de clown d’Álex Navarro (arts escèniques)

12 conferències
B/Art Conference (multidisciplinari)
‘La manipulació de la fotografia’ (Jaume Orpinell i Joan Picanyol)
‘Què són els Bancs de Temps?’ (Josefina Altés, coordinadora xarxa estatal Bancs de Temps
de Salut i Família)
‘Haití, des d’on...’ (Carles Tofiño)
Cicle de conferències ‘Altres Barcelones’ (Dani Cortijo)
Cicle de tertúlies de Photosagrera
Cicle de tertúlies amb els candidats a les eleccions municipals (Jordi Hereu, Xavier Trias,
Alberto Fernández Díaz, Jordi Portabella i Ricard Gomà)
Cicle d’inexperiències, Premi AJAC VII
Presentació Escola d’Història
Presentació revista Porticvm i del llibre Reflejos de Flandes: Escultura mueble tardogótica
en Bizkaia
Conferència ‘La Barcelona Bruta’
Conferència ‘La Ciutat insurrecta’

10 col·laboracions amb institucions
Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) - Mostra Joves Cradors
Universitat de Berna - Taller d’arquitectura
Universitat de Barcelona - Visita a la Nau i presentació per als alumnes del Màster en Gestió Gultural
Universitat Pompeu Fabra - Visita a la Nau i presentació per als alumnes del Màster en Gestió Gultural
Universitat Ramon Llull - Visita a la Nau i presentació per als alumnes del Màster en Publicitat
Escola Superior de Cinema de Catalunya (ESCAC) - Cessió d’espais per a rodatges i càstings
Escola Eòlia - Exhibició del projecte de recerca actoral “L’Ombra de Lear”
Escola Superior d’Art i Disseny La Llotja - Creació i construcció d’escenografia per a la Beca Desperta
Institut del Teatre - Descompte en les activitats de la Nau Ivanow per als alumnes i suport del seu
departament de comunicació en la difusió de convocatòries d’arts escèniques.
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DINAMITZACIÓ SOCIAL
Amb la proximitat com a eix transversal de
l’acció de la Nau Ivanow, desenvolupem la
nostra acció 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.
Centrats en el territori a què principalment ens
adrecem, la Sagrera, volem donar resposta a la
gran manca d’espais culturals que presenta el
barri, a través d’una oferta d’activitats culturals
innovadores i de 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.
Volem destacar la continuïtat durant el 2011 del nostre suport a l’associació PhotoSagrera, entitat del
barri sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, a través de la
signatura d’un conveni pel qual se li cedeixen espais per a formació, activitats i reunions i la gestió de la Sala
de Màquines per a la programació d’exposicions. També cal destacar que a la Nau s’ha coordinat la revista
de l’Associació de Veïns de la Sagrera Tota la Sagrera, a més d’aportar els recursos i mitjans necessaris per a
la seva elaboració, edició i maquetació. També és molt important la cessió de les sales d’exhibició i material
tècnic durant una setmana a la Festa de Primavera i durant la Festa Major de la Sagrera, ja que en aquestes
dates tan importants es posa la Nau totalment al servei del barri i de les seves entitats.
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activitats
Festa de l’Arquitectura (El Globus Vermell)
Coneix el teu barri (El Globus Vermell)
Visites escolars a l’exposició de Joan Miró
Reunions de l’entitat La Sagrera es Mou
Reunions de l’entitat Veterans Don Bosco
Reunions de l’entitat Photosagrera
Assemblea d’ERC
Sopar de la Comissió de Festes de la Sagrera
Reunions del Centre de Documentació de la Sagrera
Pregó de Festes de Primavera
Jornades de portes obertes
Concert de Corals (Festes de Primavera)
Dinar de germanor (Festes de Primavera)
Aniversari del Centre Salut Mental Sant Andreu
Assemblea de l’Observatori Deute Globalització
Assemblees d’Enginyers sense fronteres
Sopar de l’entitat Photosagrera
Reunions de l’entitat Artshow
Assemblea de l’entitat AREC
Presentació de Can Basté
Reunions veïnals sobre la Vil·la Romana de la Sagrera
Activitats Escola Roca
Festa Major de la Sagrera
Reunions del Consell d’Entitats de la Sagrera
Reunions del Col·legi d’Educadors Socials
Celebració de Nadal de l’Esplai de la Sagrera
Concert Tercer Món
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ELS COMPTES CLARS
El context econòmic tan difícil en què ens trobem
ens ha obligat a fer un gran esforç durant el
2011 per tal que la Nau Ivanow esdevingui més
sostenible. Per tal d’ajustar els pressupostos de
cada projecte que realitzem, hem estudiat per
separat la viabilitat de cada una de les quatre
naus que formen el conjunt de la Nau Ivanow.
En l’apartat de despeses hi ha dos factors
importants que cal tenir en compte. El primer,
una aposta clara i decidida de contenció
quant a les despeses de manteniment
tècnic i d’infraestructura, així com dels
subministraments. El segon, una aposta per la
contractació de personal de suport que permeti
donar un millor servei d’acompanyament
a les companyies i als usuaris de la Nau
Ivanow. En aquest sentit, hem intentat fer
realitat l’estructura mínima ideal de personal
que considerem necessària per poder dur
a terme el dia a dia de l’equipament d’una
forma adequada. Amb tot, continuem amb
una mancança important per un equipament
com la Nau Ivanow: la consergeria, un servei
fonamental però alhora molt costós i que en
aquests moments queda cobert amb l’esforç de
l’equip de gestió i dels voluntaris.

Pel que fa a les aportacions dels Amics de la Nau, la situació actual de crisi generalitzada ha fet que molts hagin
comunicat la seva baixa temporal amb l’esperança de l’arribada de temps millors per seguir col·laborant amb
nosaltres. Cal destacar, doncs, en aquest sentit, un descens d’aquest tipus d’aportacions.
Cal dir que continuem treballant per aconseguir noves fonts de finançament. En aquest sentit, l’augment
de rodatges i filmacions, i també l’acord amb universitats estrangeres com ara la Universitat de Calgary, fan
possible el manteniment pressupostari.
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TANCAMENT 2011

				

DESPESES					

323.238,33

				

Suport als creadors			

181.168,80

Programació estable + drets autor		
34.603,76
Personal tècnic				
1.800,00
Lloguer material per a activitats		
2.293,90
Material tècnic				
2.214,01
Comunicació, difusió, publicitat i xarxes
11.453,56
Personal 					 128.803,75

Lloguer espais annexos

40.838,88

Despeses d’explotació		

61.608,94

Manteniment naus				
Assegurances					
Subministraments (aigua, llum, etc.)		
Altres despeses d’explotació			
Despeses financeres				
Desviació pressupostària			

Càtering 					

7.227,45
3.701,08
3.666,46
31.919,06
592,48
14.502,41

39.621,71

Despeses càtering				 16.960,06
Personal					 22.661,65

INGRESSOS					
Suport als creadors		
Activitats culturals				
Viver de creadors				

323.238,33
88.660,89
55.103,65
33.557,24

Gestió d’espais			

36.346,34

Altres ingressos			

10.941,43

Amics de la Nau i donacions			
Servei fotocòpies				

Càtering		

8.067,20
2.874,23

			

28.589,67

Subvencions Públiques		

158.700,00

Institut de Cultura			
120.000,00
CONCA					 38.700,00
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ELS AMICS DE LA NAU
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 2011, més de 200 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 ens ajuden a tirar endavant un
centre de creació, producció i difusió de la
cultura contemporània, i s’impliquen d’una
manera directa amb el projecte.

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.
Durant el 2011, hem realitzat diverses promocions exclusives per als Amics de la Nau, com ara entrades
gratuïtes a l’espectacle Los 40. El Musical, al Teatre Victòria, o l’entrada gratuïta a un passi previ de Julieta
i Romeu, al Teatre Coliseum en el marc del Festival Grec 2011. També han pogut gaudir de descomptes a les
activitats de la Nau Ivanow i de La Seca. De cara al 2012, els Amics de la Nau es podran beneficiar, també, de
descomptes a la Sala Atrium.
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COMUNICACIÓ
El 2011 ha estat un any de grans canvis en
l’àmbit de la comunicació i difusió del projecte.
Cal destacar la nova imatge gràfica de la Nau
Ivanow, amb un canvi de logotip i un nou disseny
dels materials promocionals. El logotip, fruit
de la col·laboració dels dissenyadors d’Studio
Aparte, sorgeix de les línies rectes dels vidres de
les parets de l’antiga fàbrica de pintures Ivanow.
Aquest canvi d’imatge és també el reflex de
la nostra aposta per la coherència a l’hora de
comunicar el projecte.

Un altra gran novetat en aquest àmbit ha estat
l’entrada a les xarxes socials Twitter i Facebook,
on no només fem difusió de les nostres
activitats, projectes i convocatòries, sinó que ens esforcem per compartir novetats sobre la Nau, així com de
les companyies i els creadors que passen per l’espai, a més d’interactuar amb els seguidors que hi participen.
La importància que donem a la comunicació es veu reflectida en l’aliança establerta amb l’agència de
comunicació aPortada, amb qui organitzem la Beca Desperta. Aquesta aliança ens permet oferir a la companyia
guanyadora del projecte una campanya de comunicació professional que aporta una gran visibilitat, tant a
l’espectacle com a la Nau Ivanow com a espai de creació. Gran part de la presència en mitjans de comunicació
de la Nau Ivanow durant l’any és fruit d’aquesta estreta col·laboració.
El 2011, a la Nau Ivanow hem continuat fent un gran esforç per difondre el nostre projecte. Hem mantingut
la nostra acció de comunicació als canals habituals, com el butlletí electrònic, que compta amb més de 4.000
subscriptors, i el web, les nostres principals eines de difusió de les activitats i convocatòries. També hem
mantingut la distribució per la ciutat de postals amb la programació i mantenim com a suports físics les
pancartes informatives a l’entrada, els fulls de mà, les pantalles al bar i el nou tríptic.
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. Molt destacable és la presència
en mitjans que ha tingut la primera edició de la Beca Desperta.

El programa de La Sexta
Mundo Oficina va dedicar un
dels seus capítols al Viver de
Creadors de la Nau Ivanow
(a partir del minut 10 de la 3a
part).
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La referència per al disseny del nou logo van ser les singulars finestres que formen l’edifici de la Nau
Ivanow.
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XARXES

A la Nau Ivanow considerem l’establiment
de xarxes i aliances amb altres institucions i
entitats com un aspecte clau en l’impuls de la
nostra tasca de suport a la creació.
El contacte i l’intercanvi amb altres espais i
organitzacions 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
desenvolupament més enllà del nostre espai de
creació.
En l’àmbit de la comunicació, creiem que arribar a acords amb sales de teatre i amb mitjans o especialistes en
aquest camp és important per potenciar la difusió dels nostres projectes i els dels creadors que treballen des
de la Nau. És per això que considerem clau les aliances establertes amb organitzacions com aPortada.
Creiem que la Nau ha d’estar vinculada amb institucions educatives de les diferents disciplines artístiques,
sobretot de les arts escèniques, i en gestió cultural, en tant que considerem essencial la formació dels futurs
professionals. En aquest sentit, estem oberts a tot tipus de col·laboracions amb universitats i escoles que
puguin contribuir al desenvolupament professional dels seus alumnes.
Com a reflex de la nostra aposta per l’establiment de xarxes, durant el 2011 hem entrat a formar part de diverses
xarxes d’espais culturals, a més d’ADETCA, on hi som des del 2009. Així, hem entrat a la xarxa d’espais de
producció d’arts visuals Xarxaprod, formem part de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de
Barcelona i ens hem adherit al procés de fundació de la Red Transibérica de Espacios Culturales Independientes
en què participen espais de creació i difusió cultural d’Espanya i Portugal. A més, el 2011 hem estat convidats
a conèixer i formar part de la xarxa internacional d’espais culturals Trans Europe Halles, i hem participat en
les seves jornades de reunió i formació semestrals a Burdeos. L’entrada de la Nau com a Friends en aquesta
xarxa s’està gestionant de cara al 2012.
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El 2011 ha estat el primer any de la Nau Ivanow com a Fàbrica de Creació, integrada en la xarxa de Fàbriques
de Creació de Barcelona, de la qual formen part Hangar, La Central del Circ, El Graner, La Seca, La Escocesa,
l’Ateneu de Nou Barris i la Fabra i Coats. La integració de la Nau en aquesta nova xarxa d’espais de creació i
la nostra participació activa suposa estar en permanent contacte amb altres projectes de suport a la creació
de les diferents disciplines artístiques.

Vídeo de presentació de la Nau Ivanow al web de les Fàbriques de Creació de Barcelona.
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Formació
Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)
Universitat de Berna
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Escola Superior de Cinema de Catalunya (ESCAC)
Escola Eòlia
Escola Superior d’Art i Disseny La Llotja
Institut del Teatre

Participació en xarxes
ADETCA
Fàbriques de Creació de Barcelona
Xarxaprod
Red Transibérica de Espacios Culturales Independientes
Trans Europe Halles

Beca Desperta
aPortada - Formació i suport en comunicació
Coord. de Teatres Independents de Catalunya (CTIC) - Programació de l’obra
Escola d’Art i Disseny La Llotja - Creació i construcció d’escenografia
Revista Benzina - Suport en la difusió

Exhibició
Plataforma de Dramaturgs de Girona
Escola Eòlia
Descomptes en entrades:
Institut del Teatre
Col·legi del Teatre
Escola Eòlia
El Timbal
La Caputxeta
Amics de La Seca
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NAU
IVA
NOW

