
TRAMUNTANA09
Festival d’Art i Tecnologia – 3ª edició 

Cadaqués - 16, 17 i 18 de juliol



VIDEO EXPERIMENTAL, ART INTERACTIU I ACTUACIONS DE VIDEODANSA I LIVECINEMA 
PROTAGONITZEN LA TERCERA EDICIÓ DEL FESTIVAL TRAMUNTANA A CADAQUÉS

La tercera edició del festival TRAMUNTANA  tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de juliol  •	
a Cadaqués.

El festival exhibeix obres creades per artistes emergents contemporanis dedicats a •	
l’experimentació audiovisual i artística.

La Societat l’Amistat, el Teatre Art i Joia i les terrasses de Sa Freu i del Restaurant •	
Cap de Creus acolliran projeccions de video experimental, art interactiu i actua-
cions de video-dansa i live-cinema.

TRAMUNTANA’09 tindrà lloc en la seva tercera edició durant els dies 16, 17, 18 de juliol 
a Cadaqués. El festival inclou projeccions de video experimental, art interactiu i actua-
cions audiovisuals de video-dansa i live-cinema. 
 
Després de la passada edició, inspirada en els Quatre Elements, TRAMUNTANA09 se cen-
tra en l’eix temàtic Magnetismes, sota un criteri obert de lliure interpretació artística 
del concepte. A més del criteri temàtic, la selecció de continguts de TRAMUNTANA09 
està orientada a permetre prendre el pols a les creacions audivisuals realitzades per ar-
tistes emergents en l’actualitat. 
 
El festival es presenta com un “conextrum” que proposa integrar la tecnologia audiovi-
sual i la naturalesa en una exhibició de projectes artístics actuals, per tal de difondre 
obres creades per artistes contemporanis dedicats a l’experimentació audiovisual i artís-
tica. 
 
Organitzat per ACVEC (Associació Cultural de Videoart i Electrònica de Cadaqués), el 
festival es desenvolupa sense afany lucratiu i aposta per la filosofia wiki i participativa, 
on la relació entre organització, artistes i públic sigui pròxima, tot  trencant el rol del 
públic com a espectador passiu. TRAMUNTANA09 s’emmarca dins les seccions de MIAC’09 
(6ª Marató Internacional d’Artistes a Cadaqués). 

ARTISTES PARTICIPANTS

Video experimental: El gran Ballet Europeo (Cat), Joshua & Zachary (EUA), Gruppefish 
(Cat), Anders Weberg (Suècia), Beatriz Sánchez (Es), Alessandro Amaducci (Itàlia), Ivan 
Redondo Saldias (Cat), Martyn Blundell (Regne Unit), Michael Basov (Rússia), Karen Cur-
ley (Nova Zelanda), Yoko Fukushima (França), Kukie Matter (EUA), Räfael Sanchez (Ale-
manya), Alessandro Amaducci (Itàlia) i Michele Santini (Itàlia) 

Videodansa: Electronic Performers

Instal·lació interactiva: wearewaves 

Audiovisual Live: Animazon, Don Simon i Telefunken 



Imatge de la instal·lació interactiva we are waves.

Directe audiovisual d’Animazon

Electronic PErformers presenten l’actuació de 
videodansa Oscillare.



 

PRÈVIA A FIGUERES 
 

En aquesta tercera edició, TRAMUNTANA09 realitza una prèvia del festival a Figueres, 
Capital de la Cultura Catalana 2009, per tal d’estendre l’objectiu del festival d’apropar 
l’art emergent al públic, alhora que donar a conèixer activitats culturals que integren el 
teixit cultural de la comarca de l’Alt Empordà.

Durant la nit del divendres 10 de juliol, a la Plaça Teatre Jardí, la prèvia de TRAMUNTA-
NA09 inclourà projeccions de video i una actuació de Sonom.

La selecció de video experimental internacional que es presentarà inclourà la pre-estre-
na d’algunes de les peces de l’edició d’aquest any. 
 
El col·lectiu experimental Sonom realitzarà una actuació audiovisual en directe (fins 
aleshores només presentada a Paris) que fusiona la narració sonora i visual. La composi-
ció està basada en l’instrument “Faròphon” (desenvolupat pel grup al centre de produc-
ció artística Hangar.org), sistemes de sincronia, bases sonores digitals i imatges pròpies 
produïdes amb sistemes generatius.
 
Sonom és un col·lectiu artístic experimental nascut a Barcelona a partir de la recerca i 
exploració de la llum i el so com mitjans de comunicació universal i com base per a la 
integració d’altres paradigmes. Després del projecte de la Farophonia dels Quatre Ele-
ments, presentat a Tramuntana 2008 (en el qual el far del Cap de Creus dirigia la com-
posició audiovisual mitjançant sistemes de sensors que captaven el seu ritme de rotació 
lluminós), els darrers treballs de Sonom s’han presentat a Sónar2008 (Centre d’Art Santa 
Mònica), Galeria Gomez Turu (Consell de Cent – Barcelona) i les actuals edicions de Map-
ping Festival (Ginebra) i Mal au pixel (París). 

Imatge de l’actuació de Sonom al festival 
d’arts visuals “Mapping”,  a Ginebra.



PROGRAMACIÓ TRAMUNTANA09 
 

Dijous 16 de juliol del 2009 

Espai-taller de l’artista cadaquesenc Daniel Zerbst 
10.00h a 18.00h Workshop-taller especial Magnetismes. Experimentacions en el camp 
de la ressonància i l’electromagnetisme, prèvia inscripció:  “Ressonàncies – Tot vibrant 
al so de la freqüència”. A càrrec de l’artista Victor Mazón Gardoqui (Leipzig).  
 
Societat de l’Amistat de Cadaqués 
19.00h Presentació del programa i de la línia temàtica dels continguts exhibits. 
19.30h Inauguració de la instal·lació interactiva we are waves,  a càrrec dels artistes 
Sebastián González i Javier Chávarri (Barcelona). we are waves proposa al participant 
explorar les qualitats del so a partir del moviment i de les formes del seu propi cos. 
 

Divendres 17 de juliol del 2009 
 
Espai Cap de Creus, terrassa Sa Freu 
22.00h Projecció de peces de videoart experimental centrades en la temàtica Magnetis-
mes. 
22.40h Espectacle de video-dansa Oscillare, d’Electronic Performers (Barcelona), on el 
moviment del cos funciona com a eina d’atracció magnètica que sotmet al seu control 
els elements sonors i visuals. 
23.40h Actuació de Live Cinema “Reallity Oscillator”, directe audiovisual realitzat amb 
hardware i software obert i lliure (Animazon, Leipzig). 
 
Terrassa del Restaurant Cap de Creus 
0.30h Videos d’animació experimental musicats en directe per Don Simon i Telefunken. 
 
 
Dissabte 18 de juliol 2009 
 
Teatre Art i Joia de Cadaqués 
21.00h Presentació i projecció de la selecció de les millors peces de videoart internacio-
nal d’aquesta edició del festival. 1ª sessió.
23.00h 2ª sessió.

Contacte premsa:

Susanna Gonzàlez
tramuntana09@gmail.com
636.705.581

WEB:
www.tramuntanafestival.com

WEB 2008
http://virb.com/tramuntana

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 2008
http://docs.imand.ad/tramuntanafestival


