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TINGUES EN COMPÍE
PALO ALTO. L'espai de creació Palo Alto del Poblenou 
participará en l'Off Llum BCN 2019 projectant imatges per tal 
de donar llum a la memoria histórica del barri. Els artistes Nei 
Albertí i Xavier Medina-Campeny mostraran les seves obres 
lumíniques. La consultoria ConnectingBrains atorgará un 
premi a la idea «més brillant» sobre gamificació.

VAN VAN LLUM. En el festival de la llum també hi ha lloc pel 
menjar. Hi haurá espais per recarregar forces i gaudir de l'área 
gastronómica Van Van Llum a les food trucks ubicades al 
carrer de Tánger (entre Zamora i Pamplona) i Sancho de Ávila 
(entre Badajoz i Ciutat de Granada).

A TRAVÉS DE LA CÁMERA. Captar la llum de la ciutat a 
través de la fotografia será quelcom premiat si es comparteix 
a les xarxes socials amb el lema #LlumBCN19. Al concurs s'hi 
podrá participar del 15 al 22 de febrer i será un jurat format per 
membres de l'Institut de Cultura qui esculli les tres fotografies 
més originals.

NO TAN 
PETITS

LLUM BCN

Proposta: Festival 
d’instal-lacions 

lumíniques.

On: Diferents espais 
de Barcelona.

Quan: Divendres 15 i 
dissabte 16 de les 19 
a les 24 h. Diumenge 
17 de febrer, de les 19 

a les 23 hores.

Pagina web:

poblenouurbandis-

trict.com.

El 22@ del Poblenou torna a illuminar-se amb 
creacions innovadores dins el Llum BCN

El festival Llum BCN transfor
mará aquest cap de setmana 
un total de 50 espais de la ciu
ta t a través de la llum. Un dels 
seus epicentres será, per se- 
gon any consecutiu, el barri del 
Poblenou i els carrers del 22@. 
Enguany s'han in co rp o ra t al 
festiva l espais nous com els 
Encants, la Placa Dolors Piera 
o la F un d a c ió  M ies van der 
Rohe. Alumnes de les escoles 
d'art, disseny, iHuminació i ar
q u ite c tu ra  de la c iu ta t han 
c rea t un to ta l de 15 instal-la- 
cions. També hi haurá altres 16 
propostes i instaHacions pro- 
fessionals. Una d'aquestes és 
Emergéncies, del fo tógraf Ma
nolo Laguillo, una evocació del

passat industrial del barri del P 
oblenou i que es podrá veure 
en fins  a 9  espais d ife ren ts  i 
que il-lum inará les escales 
d'emergéncia més emblemáti- 
ques del barri. L'estudi Antoni 
Arola proposa Láser, que mar
cará amb tres feixos de llum 
continuada un itinerari per di- 
fe re n ts  carrers. A ltres  a rtis - 
tes de p res tig i in ternaciona l 
participaran en aquesta troba- 
da, cas de Rafael Lozano-Hem- 
mer i Daniel Canogar, Kyle 
McDonald o Joanie Lemercier. 
Al 22@, Onionlab desplegará la 
instal-lació lumínica Lumin AV  
a l'edific i del Disseny HUB. Al 
vestíbul d'aquest museu es po
drá veure l'obra FAD M eeting

Point de Robert Thom son, a 
la facana Asalto Barcelona de 
Daniel Canogar m entre que al 
llac exterior hi será la creació 
Constellations de Joaie Lemer
cier i amb música de P. Jeba- 
nasam. Nautilus, de Xavi Llo- 
ses, prendrá el centre com er
cial Glóries. Als Encants A lex 
Posada i Xavi Bayona expo 
saran POlyhedra i a la placa de 
les G lories Plou núvo l d'Aquí 
Houston. El campus Poblenou 
de la U n iversita t Pompeu Fa- 
bra (UPF) rep la instal-lació Fu- 
tu re  Ruins  de Roman Tardy. 
El pavelló Mies van der Rohe 
de Montjuic acull G eom etry o f 
Light, d'Iker Gil i Luftw erk fins 
al d ium enge 17 de febrer. To
ta la informació sobre el fes ti
val la pots consultar a la pági
na web p o b len o u u rb a n d is-  
trict.com. •  p u r i  c a r o
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