
Còmic, robòtica, disseny, realitat virtual, vídeo, música,
televisió, animació i videojocs són les propostes d’aquesta
mostra lúdica i interactiva de la Fundació “la Caixa” a Girona

Transvisual Girona
Jugar al tres en ratlla amb un robot, rebre una classe de bateria on line,
recórrer l’interior d’una tomba egípcia equipat amb un casc de realitat virtual,
aprendre a crear un còmic... Són algunes de les múltiples propostes de
Transvisual Girona, una mostra lúdica i interactiva organitzada per la Fundació
“la Caixa”. Transvisual Girona es desenvoluparà al llarg de sis setmanes i està
dividida en sis àmbits: còmic, robòtica, vídeo + música, disseny + realitat
virtual, animació + videojocs i televisió, tots aquests enfocats des de l’òptica
de les noves tecnologies. El dissenyador América Sánchez, el dibuixant Max,
l’artista Marcel·lí Antúnez, el músic Salvador Niebla, el periodista Miquel
Calçada i Àlex Grau, supervisor tècnic de les animacions de pel·lícules com
Spiderman, són alguns dels participants d’aquesta mostra que, físicament, es
podrà visitar a la Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa” de Girona i,
virtualment, a través de la web www.transvisualgirona.net. Cada setmana, la
mostra se centrarà en un dels sis àmbits mitjançant una tertúlia i unes
projeccions a la Sala, així com una conferència i una projecció que es
desenvoluparan a l’Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa”. Comissariada
per Àngels Bronsoms, Transvisual Girona ha estat produïda per la Fundació
“la Caixa” i organitzada amb la col·laboració de l’Escola de Realització
Audiovisual Multimèdia de Girona (ERAM), i està especialment dirigida a un
públic juvenil i infantil.

La mostra Transvisual Girona es podrà visitar a la Sala d’Exposicions de la
Fundació “la Caixa” de Girona (Sèquia, 5), del 23 d’abril a l’1 de juny de 2003,
així com a la web www.transvisualgirona.net. Les conferències i projeccions
es faran a l’Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa” (Santa Clara, 11, 4º).



CÒMIC - Setmana del 23 al 27 d’abril

El còmic serà l’encarregat d’inaugurar la primera de les propostes lúdiques i
interactives de Transvisual Girona. Al llarg de sis setmanes, la Sala d’Exposicions
de la Fundació “la Caixa” acollirà un taller per aprendre a crear una historieta, tot i
que del 23 al 27 d’abril es potenciarà aquest àmbit mitjançant projeccions, tertúlies i
conferències.

A la Sala, l’espai del còmic estarà compost per dues grans taules rodones, una
exposició de treballs de deu dibuixants gironins, un ordinador per poder navegar per
un seguit de webs seleccionades referides al món del còmic i un vídeo on es
mostrarà, pas a pas, la tècnica d’elaboració d’un còmic. A la Sala també es
projectará durant tota la setmana La màgia de les imatges en moviment. Trucs i
animació.

El dibuixant Quim Bou coordinarà un taller adreçat a nens i joves, de 45 minuts de
duració, que mostrarà la mecànica de creació d’una historieta. A més, hi haurà un
còmic gegant on el públic podrà deixar la seva empremta i continuar el relat.

Quim Bou i Jordi Tabernero, director del programa de COM Ràdio Més enllà de la
vinyeta, participaran en una tertúlia a la Sala el dijous 24 d’abril (19.30 h).
L’Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa” acollirà, el divendres 25 d’abril (19.30
h), la conferència Camí de Pernambuco, el paradís dels tebeos, a càrrec del
dibuixant Max (Premi Nacional d’Il·lustració Infantil i Juvenil, 1997). Una hora abans
(18.30) hi haurà a l’Auditori la projecció Crumb, documental sobre el món misteriós
del dibuixant de còmics Robert Crumb.     

ROBÒTICA - Setmana del 28 d’abril al 4 de maig

Un braç robòtic amb sis graus de llibertat, programat per l’Escola Politècnica
Superior de Girona, convidarà els visitants de la Sala a jugar al tres en ratlla.
Paral·lelament, hi haurà uns altres dos robots intel·ligents: els PICBOT 3, que són
capaços de girar sobre el seu eix quan senten un soroll o troben un obstacle. En una
pista circular de 150 cm, els jugadors podran interactuar amb aquests microrobots
capaços de computar la distància i la posició d’un objecte. A la Sala també es
projectarà material audiovisual cedit pel Departament de Visió per Computador i
Robòtica de l’Escola Politècnica Superior de Girona.



La taula rodona sobre robòtica tindrà lloc el dilluns 28 d’abril (19.30 h) a la sala
amb la participació de Xavier Cufi i Pere Ridao (professors de Robòtica de l’Escola
Politècnica Superior de Girona).

A l’Auditori Narcís de Carreras es farà una conferència a càrrec de l’artista Marcel·lí
Antúnez, un dels fundadors de la Fura dels Baus, que impartirà la conferència Zig, el
dimecres 30 d’abril (19.30 h). Aquest mateix dia (18.30 h), es projectarà a l’Auditori
Robots+Knowbots: La robótica como arte.

VÍDEO + MÚSICA - Setmana del 5 a l’11 de maig

Tres ordinadors connectats a la Virtual Drummer School invitaran els visitants a
practicar lliçons de bateria a través d’internet mitjançant uns pads electrònics
Roland. Paral·lelament, es projectarà de forma contínua a la Sala una selecció de
vídeos musicals d’U2, Bjork i Nirvana, entre d’altres.

El músic Salvador Niebla oferirà una actuació en directe a la Sala, el dilluns 5 de
maig (19.30 h). La conferència dedicada a aquest àmbit tindrà lloc el dimecres 7 de
maig (19.30 h) a càrrec del col·lectiu barceloní Telenoika, que farà també una

demostració de les possibilitats escèniques del vídeo i l’àudio en les performances
dels videojokeys. La projecció de l’Auditori es farà a les 18.30 h, amb treballs del
vídeo Let us RePlay, de Matt Black, fundador del segell NinjaTune.

DISSENY + REALITAT VIRTUAL - Setmana del 12 al 18 de maig

Equipats amb un casc de realitat virtual, volant i pedals, Superscape RTZ proposa
als visitants de la Sala d’Exposicions una visita virtual a l’interior d’una tomba
egípcia. Aquest àmbit també acollirà, entre d’altres, una projecció d’arquitectura i
disseny coordinada per Fredy Massad i Alicia Guerrero on es plantejaran els vincles
possibles entre les tècniques d’animació i l’arquitectura. A la Sala es projectarà Vida
artificial. El hombre como creador.

La tertúlia tindrà lloc a la Sala el dilluns 12 de maig (19.30 h) amb la participació de

Roger Gilabert, director general de Superscape RTZ; Xavier Pueyo, director de
l’Escola Politècnica Superior de Girona, i Fredy Massad i Alicia Guerrero.



América Sànchez (Premi Nacional de Disseny, 1992) serà l’encarregat de donar la
conferència, el divendres 16 de maig (19.30 h), a l’Auditori Narcís de Carreras.

Una hora abans, al mateix Auditori, es projectarà El futuro del futuro. Realidad
virtual, amb declaracions de William Gibson, creador del terme ciberespai (18.30 h).

TELEVISIÓ - Setmana del 19 al 25 de maig

Equipada amb un plató i una mínima escenografia, la Sala d’Exposicions de la
Fundació “la Caixa” presentarà una activitat en format de taller on aprendre a crear
un miniinformatiu que les escoles prèviament hauran de preparar i que s’emetrà per
Televisió de Girona. Paral·lelament, a la Sala es projectarà una tria dels millors
audiovisuals presentats al Festival Internacional de Televisió de Barcelona.

La tertúlia es farà el dilluns 19 de maig (19.30 h) a la Sala amb la participació de
l’escriptora i periodista Natàlia Molero i Pere Grañén, gerent de Televisió de Girona.
El periodista Miquel Calçada serà l’encarregat d’impartir la conferència La ràdio i la
televisió en l’era digital, a l’Auditori Narcís de Carreras de “la Caixa”, el divendres
23 de maig (19.30 h). Una hora abans (18.30 h) es projectarà a l’Auditori World
Creativity Show, un recull d’espots publicitaris fets en aquests darrers anys.

ANIMACIÓ + VIDEOJOCS - Setmana del 26 de maig a l’1 de juny

La Sala oferirà un taller d’animació a partir de la manipulació d’objectes de plastilina
dirigit per Albert Gil. També es presentarà una selecció de sis videojocs per consola
i PC: Ico, Rez-uga, Frequency, Loop, Opniyama i Innsonik. En el capítol de
projeccions a la Sala, podrem veure els treballs de Laurie Anderson i Montxo Algora,
entre d’altres. Algora i José Luis de Vicente, aquest últim especialista en cultura
digital, participaran a la tertúlia que tindrà lloc a la Sala, el dilluns 26 de maig
(19.30 h).

A l’Auditori Narcís de Carreras de “la caixa” es farà, el divendres 30 de maig (19.30
h), la conferència Animación por ordenador y efectos digitales: experiencia personal,
a càrrec d’Àlex Grau, supervisor tècnic de les animacions de pel·lícules com ara
Shrek, Babe i Spiderman. També s’hi projectarà una selecció de la programació
d’Art Futura Show 2002 (18.30 h).



Transvisual Girona
Del 23 d’abril a l’1 de juny de 2003

Sala d’Exposicions de la Fundació “la Caixa”
Sèquia, 5
17001 Girona
www.transvisualgirona.net / www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horari:
Dilluns, de 17 a 21 h
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 17 a 21 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

Entrada gratuïta


