10è ANIVERSARI DEL CENTRE D’ART LA PANERA DE LLEIDA
Pel dia 17 d’octubre de 2013,
2013 el Centre d’Art la Panera ha organitzat un seguit
d’activitats per a celebrar els deu anys de funcionament del centre. Aquestes
activitats han estat pensades per a què tothom qui vulgui participi de la festa, i sigui
un acte representatiu de tots aquests anys de treball.
Es pretén així que sigui un dia de retrobament amb totes aquelles persones,
col·lectius, entitats, institucions, etc., que en algun moment d’aquests deu anys han
passat per La Panera i que han participat de les visites, tallers, activitats, cursos, o
de qualsevol de les propostes que s’han dut a terme fins avui. Aquesta festa és, per
tant, la celebració d’un projecte que tira endavant, revisant i atorgant protagonisme a
totes aquelles persones que l’han fet possible.

ACTIVITATS:
CONCERT A CÀRREC DE L’ORQUESTRA DELS LUTHIERS DRAPAIRES
L’orquestra dels Luthiers Drapaires oferirà un concert al Centre d’Art la Panera el
proper dia 17 d’octubre, amb motiu del 10è aniversari del centre.
Primerament, es farà un concert pensat per als més petits, en el que podran
participar directament, tocant els instruments, entenent com funcionen i descobrint a
partir de quins materials han estat creats. Seguidament, es farà la mateixa activitat
però per adults; i finalment, se celebrarà el concert a càrrec dels Luthiers Drapaires.

Instruments per a un concert dels Luthiers Drapaires

El concert es farà amb instruments reciclats a partir de deixalles tecnològiques, ja
que aquest col·lectiu es dedica a recollir tots aquests materials de rebuig, i a través
del prototipatge electrònic bàsic, els transformen en instruments i autòmats
musicals. Per tant, els Luthiers Drapaires oferiran un concert en el qual els
instruments seran escàners, ràdios, ordinadors, batedores, etc., convertits en eines
per a l’expressió musical i artística. Al mateix temps, aquest grup pretén posar de
manifest la necessitat de canviar les dinàmiques actuals de consum, sobretot pel
que fa a la tecnologia, i contemplar el reciclatge i la reutilització com a noves
formes de producció.
L’Orquestra dels Luthiers Drapaires és un grup d’investigació obert, centrat en
reparar, reutilitzar i reciclar les deixalles tecnològiques, i a partir de les quals
dissenyar nous instruments per a la creació musical.
El seu procés de treball és complex i extens, ja que inclou: les visites a les
deixalleries i la recollida del material en desús, el disseny conceptual i l’estudi de
les propietats acústiques dels materials recuperats, el prototipatge electrònic, la
construcció de les estructures per allotjar els instruments, la composició i els
assajos, i en determinades ocasions, l’adaptació dels instruments per a què funcionin
com a autòmats en les seves versions interactives.

VÍDEO:
VÍDEO: DESMUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ A LA DERRIBA, DE JUAN LÓPEZ
A la mateixa planta baixa de La Panera, i simultàniament amb les altres activitats,
es projectarà el vídeo de Juan López, corresponent al desmuntatge de l’exposició A

la derriba, que l’artista va dur a terme a La Panera, entre maig i octubre de 2012.
Aquest vídeo es concep com a obra, ja que Juan López entén els desmuntatges de
les seves instal·lacions com a part del projecte. Aquesta concepció sorgeix per una
necessitat de documentar les seves obres, per la seva condició d’efímeres.

Exposició A la derriba, de Juan López (Centre d’Art la Panera, maig-octubre 2012)

AUDIOVISUAL:
AUDIOVISUAL: RECULL DELS 10 ANYS DEL CENTRE D’ART LA PANERA
Igualment, es projectarà també un vídeo en el qual es repassarà, a través d’imatges
i so, els deu anys de tasca del centre d’art.

