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Diumenge 15 de setembre 

12:00 - Visita guiada als tallers
13:00 - Visita guiada als tallers
13:00 - Gym eye per Tirso Orive (taller performàtic de dibuix)
14:00 - Tota sortida és una entrada  
per Ariadna Guiteras (lectura performàtica)

Dissabte 14 de setembre
 
12:30 - Visita guiada als tallers.
12:00 a 13:00 - Taller infantil de modelat amb 
massa de pa (Part del projecte Forn de pa auto-
portant per Marta Archilés i Tatiana M. Melo)
13:30 - Visita guiada als tallers
17:00 - Workshops sobre pa i ceràmica (Part del 
projecte Forn de pa autoportant per Marta Archi-
lés i Tatiana M. Melo)
19:00 - Jason Kolàr (electrònica ambient)
20:00 - La Escocesa Ensemble  
(banda experimental)
21:00 - El Carajo, mitos de una herencia -  
Ilia Mayer + Jose Yisa (performance sonora)
22:00 - Anatomía Humana Desmontable 
(alien pop)
23:00 - Venecia Flùor (folk progressiu)
24:00 - Doza Electrónica en General 
(DJ session)

Divendres 13 de setembre 

19:00 - Conferència sense bicicleta  
per Llapispanc (performance)
20:00 - Ràdio W-B per Antonia Rossi (Perfor-
mance part del projecte Paisatges Desitjats)
21:00 - Cinema a la fresca (projeccions de pe-
ces de les nostres residents)
23:00 - IN A(parença)  
per Tirso Orive (performance sonora)

Dijous 
12 de setembre 
(Activitat paral·lela a l’Ateneu 
Flor de Maig) 
20:00 - Inauguració  
L'Esquerda com a Metàfora 
de Guillermo Moreno
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El 1999, un grup d’artistes visuals provinents de diversos tallers del Poblenou va llogar l’antiga fàbrica de La Escocesa amb la voluntat d’autoges-
tionar l’espai. Avui, La Escocesa és una de les fàbriques de creació de Barcelona i allotja cada any més de 30 artistes internacionals de diverses 
disciplines. Convertida principalment en un centre d’investigació i experimentació artístiques, La Escocesa obre setmanalment les seves portes amb 
diverses activitats públiques que apropen a públics diversos als processos d’investigació que s’hi realitzen.

Aquest setembre, La Escocesa fa els seus 20 anys com a centre de producció artística. Per celebrar-ho, obrirà les seves portes durant el cap de 
setmana del 13, 14 i 15. Durant aquests dies, es podran visitar diverses exposicions als tallers de les artistes, així com una exposició retrospectiva 
de l'espai. Aquestes exposicions seran acompanyades per performances, projeccions, concerts, activitats de muralisme i presentacions de diversos 
dispositius artístics.

� info: 
www.
laescocesa.
org

INSTAL·LACIONS CONTÍNUES:
- Paisatge en Construcció - Juan Francisco Segura i 
Juan Antonio Cerezuela
- AAr: aproximació a l'art riso, II - Carmen de Ayora
- La mano que aprieta regresa - La mano que aprieta 
- Wavy lines - Guillermo Moreno 
Mirallas
- Recordant el Festival de Murals 
(muralisme en viu)
- Línia de temps de La Escocesa - Juan 
David Galindo
- Làmines risogràfiques de les residents.


