
Barcelona del 15 al 25 Octubre 2009

EL PRIMER FESTIVAL ARTÍSTIC
DELS QUIOSCS D’ESCALA
Del 15 al 25 Octubre

LUIS BISBE / jOAnA CERA / MIGUEL COnEjEROS / COMPAnyIA EnCO.RE /  

jAVIER PEñAFIEL / ALExAnDER PILIS / FRéDéRIC TChORBADjIAn /  

15 OCTUBRE 19 h / InAUGURACIó  Bar La Rouge, Rambla del Raval, 10

16 OCTUBRE 19 h / LECTURA PERFORMATIVA  Llibrería La Central del Raval, C. Elisabets, 6
A càrrec de javier Peñafiel i taula rodona amb els artistes

17 OCTUBRE 16-19 h / RECORREGUT QUIOSQUER  Bar La Rouge, Rambla del Raval, 10
Per Marion Adèle
24 OCTUBRE 16-19 h / RECORREGUT QUIOSQUER  Bar La Rouge, Rambla del Raval, 10
Per Marion Adèle

21 OCTUBRE 19 h / TAULA RODOnA  Llibrería La Central del Raval, C. Elisabets, 6
Amb quiosquers i antropòlegs

22 OCTUBRE 21:30 h / FESTA LILLIPUT Dj Fiat 600  Bar La Rouge, Rambla del Raval, 10

PUnT D’InFORMACIó / PROjECCIOnS / TRICICLE SAnGRE / MEnú LILLIPUT
La Rouge, Rambla del Raval, 10

DIRECCIó: Patricia Ciriani
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BEnVInGUTS A LILLIPUT!
Des de l’Institut Català d’Antropologia us convidem al primer Festival Lilliput, 
una proposta cultural original que vol fer gaudir d’una Barcelona diferent. Plan-
tegem un recorregut pels seus quioscs d’escala que esdevenen, en aquesta 
ocasió, els llocs d’exposicions i actuacions artístiques. 

Els quioscs d’escala eren antigues porteries, raó per la qual ocupen aquesta 
posició: al peu de les finques. Moltes d’aquestes porteries, en caure en desús, 
van ser reaprofitades com a petits comerços. Arquitectures peculiars de Barcelo-
na que actuen com a catalitzadors urbans en la relació entre residents, vianants 
i clients. L’objectiu del festival és doncs revitalitzar els quioscs, ja que molts 
d’ells es troben en l’actualitat en perill de desaparició. En un acte de memòria 
col·lectiva, s’ha creat un arxiu al blog del festival (http://festivallilliput.wordpress.
com) on es recollen tots els testimonis sobre la condició quiosquera.

La revalorització d’aquest patrimoni antropològic, així com el recolzament a 
la creació artística, són les guies del nostre treball. L’argument entorn al qual es 
mouen les diferents propostes és el diàleg entre allò íntim i allò públic que ofe-
reixen aquests quioscs lilliputencs, a mig camí entre l’escala de veïnat i el carrer.

Hem escollit en ple centre històric 7 Quioscs Lilliput, d’entre els 100 que 
hem inventariat -en majoria ubicats a Ciutat Vella. Tots ells formen un contrapunt 
informal i alegre a la sobrietat ordenada de l’Eixample. 

Us convidem a recórrer-los, per tal de descobrir una Barcelona oberta, mes-
tissa, generosa, plena de llocs de convivència i intercanvi!

Un art de carrer o una galeria expandida?
Els artistes reunits en el festival tenen en comú haver transposat en l’espai una 
ficció personal (Katja Fleig), quotidiana (Miguel Conejeros), fúnebre (Alexander 
Pilis), geomètrica (Frédéric Tchorbadjian), arquitectònica (Luís Bisbe), ecològi-
ca (Joana Cera), o política (Javier Peñafiel).

Nus entre la circulació horitzontal del carrer i la circulació vertical de l’edifici, 
el Quiosc Lilliput ofereix a cada artista l’ocasió d’expressar idees metafòriques 
des d’un espai íntim i cap al públic, allò més quotidià.

A més a més, el festival serà renovat anualment per a convertir-se, així, en 
un focus d’atenció familiar pels habitants d’un edifici, d’un carrer o d’un barri, 
interactuant amb ells de forma positiva i poètica.

1. LUIS BISBE  (MÀLAGA, 1965)

C. BOnSUCCéS 13: SEnSE TÍTOL, InSTAL·LACIó VIDEO

Utilitza el vídeo per a projectar imatges sobre arquitectures reals que 
en la seva superposició, desconcerten a l’espectador i confonen la 
seva percepció. L’intervenció de l’artista consisteix en jugar amb les 
imatges d’alguns dels objectes d’aquesta antiga joieria, persuadint 
l’espectador sobre la seva funció; i recuperant d’aquesta manera el 
seu record. D’entre les seves exposicions cal destacar les seves mos-
tres individuals a la Fundació Miró i l’antic CASM (Barcelona), la Casa 
Encendida (Madrid) i el Patio Herreriano (Valladolid). 

CADA DIA SEnSE InTERRUPCIó

2. jOAnA CERA  (BARCELOnA, 1965) 

C. PETRITxOL 10: jA nO QUEDA TEMPS, InSTAL·LACIó AMB VIDEO

Preocupada per la importància de prendre bones decisions que respon-
guin a tantes catàstrofes ecològiques i trastorns polítics que ens fan im-
potents, l’artista proposa aquí un espai de meditació a partir d’objectes 
que modelen el nostre entorn. S’apropia de la immensitat d’aquestes 
qüestions filosòfiques relatives al temps i a l’infinit, fent ús de mesures 
molt petites com a metàfores. Artista de la Galeria masART, ha exposat 
en col·lectives en diferents centres d’Europa i Nova York.
http://www.mas-art.net 
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3. MIGUEL COnEjEROS (LA UnIó, xILE, 1969) 

C. BOnSUCCéS, 12: DEL InTERIOR AL ExTERIOR,  
En hOMEnATGE A jOhn CAGE, InSTAL·LACIó SOnORA

Als ’80 va ser un dels fundadors de la mítica banda de punk xilena 
Pinochet Boys. A l’actualitat experimenta amb sons ambientals i elec-
trònics sota el pseudònim de Fiat 600. La seva música s’ha escoltat 
al Sónar, el LEM, i en diferents espais alternatius de Barcelona, Vie-
na, Londres i Hamburg. Influenciat per l’esperit Lilliput, vol indagar a 
través de la seva peça sonora els indrets i els límits d’allò públic i allò 
privat. Amplifica l’espai interior del quiosc, tots aquells sons que tenen 
lloc entre la quiosquera i els seus clients i visitants, transmetent-los a 
l’exterior, a temps real durant dos happenings, i difonent un enregis-
trament la resta dels dies.
www.myspace.com/fiat600

hAPPEnInGS DIjOUS 15 OCTUBRE 2009 19-21 h  
I DIjOUS 22 OCTUBRE 2009 18-20 h. EnREGISTRAMEnT  
DIFóS LA RESTA DELS DIES

5. jAVIER PEñAFIEL  (SARAGOSSA, 1964)  

RAMBLA, 116: LA MILLOR BARCELOnA DEL Món, UnA 
ExPROPIACIó DE L’ExPERIènCIA. ChAnGES

La instal·lació que presenta en aquesta antiga oficina de 
canvi de divises s’alimenta del seu passat mitjançant la figura 
de l’Egolactante, en la que hi porta treballant des de 1997, i 
que vol representar la imatge més narcisista de l’artista. El 
ninot ens mira sorprès darrera del vidre del mostrador, po-
sant atenció a les estranyes transaccions que allà hi tenen 
lloc. En particular, a l’espontània reacció del públic visitant da-
vant d’un extravagant artefacte construït a partir de recanvis 
d’aspirador i globus daurats, en una crítica irònica d’aquella 
Barcelona que s’amaga darrera dels esforços d’una ‘Barcelo-
na neta’ i de la càbala muntada en contra de la prostitució a 
La Rambla. Representat per la galeria Joan Prats, les seves 
últimes exposicions personals usen referents teatrals per a 
discursos poètics i filosòfics, i van tenir molt èxit tant a Berlín, 
Lisboa, Madrid, com a l’última Bienal de São Paulo. 
www.galeriajoanprats.com

CADA DIA 10-22 h

6. ALExAnDER PILIS   
    (RIO DE jAnEIRO, BRASIL, 1954)   

C. hOSPITAL 83 I SAnT PAU 19: MEMEnTO MORI 
C. SAnT PAU 28: DES-APARICIó, InSTAL·LACIOnS

Estem davant d’un arquitecte atípic, format a Toronto i resi-
dent a Barcelona durant dècades. Des dels seus primers pro-
jectes es decantà per la investigació sobre la relació entre ar-
quitectura, art, ciència i percepció. De la sèrie d’intervencions 
artístiques Lilliput que s’han realitzat, aquesta és l’única que 
utilitza el quiosc com a suport. Sense ocupar-lo ni reactivar-
lo, sinó posant l’atenció cap a aquells altres quioscs en es-
tat de deixadesa o abandó. Davant dos quioscs planta un 
“Memento Mori” en record de la vida passada d’aquests. I la 
seva darrera intervenció consisteix en cobrir amb un vel la 
seva superfície exterior, així com antigament s’acostumava 
fer amb els mobles quan un marxava de casa per un llarg 
període, a fi de protegir-los. De les seves exposicions, des-
taquen les realitzades per la Fundació Tàpies (Barcelona), 
La Panera (Lleida), el Royal Ontario Museum (Canadà), i les 
seves participacions a la Bienal de São Paulo. 
www.theblindarchitect.com

CADA DIA SEnSE InTERRUPCIó

7. FRéDéRIC TChORBADjIAn   
    (TOLOSA, FRAnçA, 1955)   

C. FERRAn, 19: SPIn BALLS, InSTAL·LACIó

Navegant entre el dibuix a mà i instal·lacions monumentals, 
la seva obra transmet la meticulositat i la precisió amb què 
han estat treballades, a més de les hores de dedicació que 
s’hi han destinat. Els seus complexos entramats han provo-
cat la seva proximitat, alhora que comparació, amb principis 
propis de les matemàtiques i de la teoria del caos. Amb mo-
tiu del festival, Frédéric, acostumat a la bidimensionalitat, 
sigui del paper o de la paret, projecta per primer cop una 
instal·lació en 3D. El material utilitzat, boles americanes pro-
cedents de cotillons, ens remet a la celebració i la satisfac-
ció de recuperar els quioscs d’escala per un ús artístic. Les 
seves obres figuren en importants col·leccions públiques i 
privades dels Estats Units. 
http://f.t.art.free.fr 

CADA DIA SEnSE InTERRUPCIó

4.    COMPAnyIA EnCO.RE 
    Katja Fleig (KOnSTAnz, ALEMAnyA) 1968  

       Stéphane Lafféach (FRAnçA) 1968  

C. DEL CALL, 11: K.F. néE En FéVRIER, DAnSA I MúSICA  
ELECTRònICA En VIU

Amb més de 15 anys col·laborant amb les millors companyies 
de dansa contemporània i teatre franceses, la Katja va fundar 
la seva pròpia companyia en 2003. Es val de l’arquitectura no 
només com marc de la seva obra, sinó com lloc de trobada. 
L’espai públic li permet incloure l’espectador espontani, abans 
transeünt, a la seva obra i interactuar amb ell. Gestos improvi-
sats, quotidians en la seva forma, però plens de contundència i 
subtilesa, completen les seves peces, acompanyades de la mú-
sica en viu de Stéphane Lafféach. 
www.enco-re.eu 

DIMECRES 21, DIjOUS 22, DIVEnDRES 23,  
DISSABTE 24 OCTUBRE 19-19:30 h
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