PROXECTO LABORATORIO ALG-A
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1-.INTRODUCCIÓN
A Asociación Cultural alg-a.org, tra-la súa creación no espazo virtual atópase coa necesidade de expandirse
no espazo físico como lugar de encontro, creación e difusión cultural: o Laboratorio alg-a.
Nestes máis de dous anos na procura de materializar este espazo, Alg-a tomou prestados varios lugares
para asentar temporalmente o seu Laboratorio: obradoiros na Universidade, sedes doutros colectivos,
ocupación e dinaminación de espazos abandoados, etc.
Finalmente, atopámonos coa colaboración do arquitecto e artista Santiago Cirugeda en forma de cesión de
dous contenedores habitables e coa correspondente adhesión ó proxecto e Laboratorio alg-a. Estes
contenedores serán a sede do Laboratorio alg-a, e o seu asentamento e as actividades que se realizarán
neles, os obxectivos a groso modo deste proxecto.
A relación de Santiago Cirugeda con Alg-a vense fraguando a través de varias invitacións, das cales, entre
as máis significativas destacan a entrevista para o documental Topografías do abandono realizado por
Alg-a.org e o asesoramento en eventos como a ocupación simbólica das naves abandoadas de Renfe.

Proxección de documentais na ocupación alg-a de naves abandonadas de Renfe (Pontevedra. 2006).
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2-.CONTEXTO.
O CONTENEDOR COMO ARTICULACIÓN PLÁSTICA E HABITÁCULO TEMPORAL POLIVALENTE.
USOS DO DESUSO E INVESTIGACIÓN CREATIVA.
Na última década do século XX comezan a acentuarse unha serie de problemáticas relativas ao meio físico,
que están a provocar nos últimos anos unha acelerada mutación do mesmo. Éstas prodúcense
maioritariamente nas cidades, onde a transformación da materia e do espazo é cada vez mais evidente.
Pero tamén o espazo rural está sendo ocupado masivamente polo ser humano, provocando un deterioro
medioambiental á vez que social, cuxas consecuencias a longo prazo comezan a facerse visibles.
Ante tal situación xurden correntes como a arquitectura verde, que reclama responsabilidades ao arquitecto
á hora de proxectar e construir. A súa ética reclama un compromiso co meio a través de construccións
bioclimáticas, desmontables, reciclables, con cubertas vexetaies, dispositivos limitadores de caudal,
cisternas economizadoras, sistemas tecnolóxicos que aplican enerxías renovables, residuos orgánicos que
se utilizan para a producción del compost...
O ecodeseño, que nace da teoría económica do desenrolo sustentable e se encarga de que a fabricación,
distribución e uso dos productos sexa mediante un proceso ecolóxico, posee dúas funcións: por unha parte
respeta ao meio ambiente prolongando o ciclo de vida da materia reutilizándoa, e por outra permite un
desenrolo persoal da creatividade (produccións únicas á marxe do proceso de fabricación industrial).
Según o colectivo Basurama1“esta tendencia reutilizadora da cultura pon de manifesto como un acto de
creación, pode partir da reelaboración de elementos preexistentes. Puidendo considerarse unha reciclaxe
de ideas que ao ser combinadas entre sí xeran novos camiños de investigación creativa”.
A permacultura toma recursos do meio ambiente pero tamén os devolve, é dicir, traballa “coa” natureza e
non “contra” ela. Os sistemas permaculturais baseados na retroalimentación, son construidos para durar
tanto como sexa posible cun mínimo de mantenemento. Este tipo de intervencións ligadas ao lugar son
autosuficientes e dan prioridade a interelación home-meio físico.
Tanto a arquitectura verde como o ecodeseño e a permacultura apuntan vías para a rexeneración
urbana e social dende unha perspectiva ecolóxica, creativa e funcional integrándose nun proxecto global
que vai dende o espazo interior e próximo (o deseño creativo do noso propio mobiliario, complementos e
artículos a partir da reutilización) ata o espazo social (a necesidade de ocupar e habitar temporalmente un
lugar frente á problemática da vivenda).
Actualmente existen colectivos, empresas, asociacións, grupos de arquitectos e outros, que a nivel
individual ou colectivo abogan por este uso mais sostible da materia e do espazo. A continuación se
abordan unha serie de proxectos a nivel internacional, nacional e local que plantexan alternativas a modelos
de construcción convencionais así como colectivos artísticos que utilizan estes elementos como denuncia
social, investigación creativa, espazo de reunión, laboratorio experimental, asentamentos de emerxencia....
Todos eles teñen en común o “contenedor” como compartimento estanco e elemento neutro que pode
conter multiplicidade de usos e funcións.

1

Colectivo de arquitectos de Madrid que propoñen unha reflexión social en torno á problemática da basura e do
paradigma “usar e tirar”. O seu desexo es o de xerar novas vías de construcción da materia e do espazo mais
sostibles.
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2.1-.REFERENTES ARQUITECTÓNICOS.
INTERNACIONAIS.
MÓDULO AUTOSUFICIENTE DE CANNATA & FERNÁNDEZ ARQUITECTOS

Prototipo: módulo autosuficiente.
Destino: EXPONOR.
Localización e fecha: Matosinhos. Portugal. 2003
Dimensións: 3,00 m ancho por 9,00 m longo, superficie de 27m2.
Materiais: módulos realizados en madeira e metal. Os laterais son acristalados favorecendo a relación co
entorno e a creación dun espazo diáfano que se intensifica ao introducir o mínimo mobiliario en función dos
usos do habitáculo.
Función: trátase dun espazo multifuncional no que poderían ter cabida unha habitación temporal, un
observatorio ambiental, un bar ou quiosco e outros usos auxiliares...
Instalación: este módulo ou contenedor prefabricado pode apropiarse de calquera espazo xa sexa natural
ou protexido, posto que as infraestructuras necesarias para o traslado e instalación do mesmo son mínimas
evitando así a alteración do entorno.
Autonomía e sustentabilidade: a continuación detállase o sistema de rede eléctrica así como o sistema de
augas e saneamento completamente autónomos.
Sistema de producción de enerxía:
Instalación de 20 paneis SIEMENS/ SHELL SM110-24V, cun total de 2.200W de potencia instalada e unha
producción media diaria de 5.760kWh, un inversor híbrido SUNPOWER PV UP 3000, bloque de baterías
EXIDE-CLASSIC OPzS Solar 660 de 660 Ah a 48V que permitirán unha autonomía de 3 días, regulador de
carga MORNINGSTAR, cableado e sistema de montaxe en aluminio. En términos de cobertura os paneis
ocupan un área bruta de 17,5 m2 (1,316 x 0,660 x 20 ). No interior, o bloque de baterías ocupará 0,75 m2
(0,147 x 0,208 x 24), tendo de altura 0,405m e de peso arredor de 560kg, o inversor ocupará 0,10 m2 (0,330
x 0,250 x 1) cun peso arredor de 35kg.
Iluminación:
Utilización de lámpadas fluorescentes de baixo consumo. O sistema de comando de iluminación é do tipo
EIB, que permite: Control o (acender / apagar, variar a intensidade) de todas as luces cun control remoto a
partir de controis fixos.
Rede de auga:
O módulo está constituido por un W.C. alimentado de maneira autónoma a través dun depósito de auga
prefabricado e un grupo de hidropresión, localizado na área técnica. O depósito, cun volume de 500 litros,
foi dimensionado para autoabastecerse durante tres días.
A producción de auga quente será a través dun panel solar.
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Rede de drenaxe de augas residuais:
Óptase por unha rede de drenaxe por evacuación, constituida por un sanitario con evacuación, tubería de
evacuación e central de evacuación. Os ramais individuais do lavabo e base de ducha únense a través da
unidade de interfaz de evacuación, que a través de válvulas de presión, fan a descarga a través da tubería
de evacuación á respectiva central. O sanitario descarga directamente na central de evacuación.
Instalacións mecánicas:
Considéranse tres hipóteses, todas elas apoiadas por un panel fotovoltaico coa súa respectiva batería de
acumulación para a producción de 2,3 KW de enerxía eléctrica para a iluminación artificial de
electrodomésticos:
Hipótese 1 – quentamento da auga de consumo por medio dun panel solar, apoiado por unha resistencia
eléctrica abastecida polo panel fotovoltaico.
Hipótese 2 – quentamento da auga de consumo por medio dun panel solar apoiado por unha caldeira mural
a gas propano, a cal producirá tamén auga quente a 90 ºC, para alimentar un radiador para quentar o
ambiente.
Hipótese 3 - quentamento da auga de consumo por medio dun panel solar apoiado por unha resistencia
eléctrica abastecida polo panel fotovoltaico, a climatización ambiental por medio dunha unidade de
climatización de expansión directa do tipo bomba de calor, abastecida eléctricamente polo panel
fotovoltaico.

MUSEO NÓMADA DE SHIGERU BAN ARCHITECS

Prototipo: Museo nómada.
Destino: Mostra da colección artística do fotógrafo Gregory Colbert.
Localización e fecha: Nova Iork. Estados Unidos. 2005
Dimensións: 152 contenedores que crean unha estructura de 4.180 m2 e unha altura de
10,2 m.
Materiais: O interior (teito e columnas) está realizado con tubos de cartón protexidos cun revestimento
impermeable inífugo. O entramado da cuberta, cuxo deseño é a dúas augas, está construido con tubos de
30 cm de diámetro que descansan sobre os contenedores e sobre 64 columnas de 60 cm de diámetro cada
unha. O chan está realizado con tablóns reciclados de andamios.
Destaca a entrada ao gran habitáculo que se realiza atravesando unha cortina de 12 m de lonxitude feita
cun millón de bolsas de té procedentes de Sri Lanka.
Función: trátase dun espazo que contén no seu interior unha exposición itinerante (Nova Iork, California,
Europa, Asia e outros destinos todavía por confirmar) e que podería ter moitos outros usos pola súa gran
capacidade e cun baixo coste de instalación. O arquitecto, que traballa habitualmente con elementos
reciclados, pretende provocar en cada entorno no que se encontre o gran contenedor, un compromiso co
mesmo: “Utilízanse os meios que se encontran a man en cada porto onde é instalado o museo e unha vez
rematada a exposición non se deixa rastro no lugar”2.
2

Barahona, Miguel, “Vida Sostenible”, Revista de Deseño Interior, nº163, feb.2006, p. 97.
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Instalación: o museo constrúese con 152 contenedores prefabricados de gran resistencia frente a
condicións meteorolóxicas extremas. A súa estructura desmontable e reciclable permite unha grande
movilidade. Estes contenedores encóntranse en calquera parte do planeta permitindo o propio traslado da
exposición. Utilízanse 8 contenedores cuxa función é a de almacenar, protexer e transportar a colección. O
resto alúganse en cada lugar de destino.
Autonomía e sustentabilidade: Un dos aspectos a destacar deste proxecto é a optimización de materiais e
recursos utilizados. Non se xeran residuos na montaxe e desmontaxe da exposición: os contenedores
tornan ao seu lugar de orixe e o espazo volve ao seu estado inicial diminuíndo así os costes de producción.

CONTAINER CITY DE MVRDV

Prototipo: Megacontenedor: o envase da cidade.
Destino: 1º Bienal de Arquitectura Países Baixos.
Localización e fecha: embarcadero de Lloyd porto de Rotterdam. Holanda 2002.
Dimensións: 3.500 contenedores de mercancía apilados creando unha grande estructura.
Materiais: Estes envases utilízanse como piso, paredes e teito dun espacio inmenso con dimensións
inusuais. Os cables conectan aos envases e os poñen baixo tensión, dándolles volta en “vigas ocas” de 6
envases longos que atravesan o corredor. Esta tensión permite tamén apilar 15 unidades enriba uns dos
outros. Neste corredor todas as unidades, rodean ao visitante que conecta directamente o íntimo-interior
coa escala magnífica do corredor.
Función: Trátase dun espazo multifuncional con estancias de intimidade, espazos para comer, durmir, ocio
e cultura (tendas, balnearios, discotecas, galerías, escolas, talleres, conferencias...) todos os espazos están
intercomunicados a través dos 3500 envases creando unha gran colmena “a cidade envase”.
Este gran megacontenedor é símbolo da globalización que en relación á caída das fronteiras comerciais e
no crecimento exponencial dos fluxos financieiros e de productos (destacamos o porto de Rotterdam), que
son transportados en contenedores, consegue a través dos mesmos un novo mercado de tecnoloxías
efémeras e de espazos nómadas propios da nosa sociedade actual.
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NACIONAIS.

R4 HOUSE DE LUIS DE GARRIDO

Prototipo: R4 a casa ecolóxica, sustentable e económica. Proxecto avalado pola Asociación Nacional de
Arquitectura Sustentable (Anas), a Asociación Nacional para a Vivenda do Futuro (Anavif) e o Directorio
Nacional de Empresas para a Arquitectura Sustentable (Dinas).
R4 poderíase desglosar en catro erres: recicla, recupera, reutiliza e razona. Catro conceptos básicos deste
proxecto.
Destino: Feira de construcción Construmat 2007
Localización e fecha: Barcelona. 2007.
Dimensións: Preséntanse dous modelos, un de 30 m2 formado por un único contenedor (que pode
satisfacer as necesidades dunha parella) e a partir deste, proponse ir engadindo contenedores según varíen
as necesidades da familia. O coste desta 'vivenda mínima' sería duns 12.000 euros, mentres que a
construcción do outro modelo presentado, de 150 m2, suporía un desembolso duns 60.000 euros.
Materiais: 6 contenedores de porto aos que se lles incorpora vidro reciclado, pintura ecolóxica, cáñamo e
lino así como outros materiais reciclados.
Función: espazo doméstico- vivenda cuxo mobiliario é modular e polo tanto reconfigurable.
Instalación: Todos os compoñentes foron deseñados de forma modular para seren ensamblados en seco
mediante roscas. Deste modo non se xeran residuos ao construir este tipo de vivendas e na súa
desmontaxe tampouco o fará. Todo poderá ser reutilizado. Luis de Garrido deseñou un sistema que
denomina “a beleza do imperfecto”3.
Autonomía e sustentabilidade: Ambas casas manteñen un comportamento bioclimático e de alta
eficiencia enerxética posto que o deseño arquitectónico fai que sexa autorregulable e poda evitarse o uso
tanto de calefacción como de aire acondicionado:
-Sistema de producción de enerxía a través de captores solares fotovoltaicos e de
captores solares térmicos para auga quente e calefacción por solo radiante.
-Chimenea metálica que se quenta en verán e quenta o aire do seu interior que succiona o aire da vivenda
creando una corrente de aire. En inverno péchase a chimenea.
-Orientación sur: permite que en verán o aire fresco do exterior pase ao interior a través dunha galería de
cámaras subterráneas debaixo dos contenedores cedendo o seu calor e refrescando a vivenda. En inverno
unhas galerías pechan esas trampiñas. Tamén serven para protexer da humidade.
-Incorporación de dobres peles con cámaras ventiladas e aillamentos ecolóxicos, así como celosías de
control solar.
-Iluminación de baixo consumo.
-Cuberta axardinada que permite regular a temperatura interior, patio cuberto con invernadoiro» e outra
serie de elementos que contribúen á sustentabilidade.

3

Citado no suplemento El Mundo, 20 de abril de 2007, nº 488.
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APTM (APARTAMENTO) DE JOSEPH BOHIGAS
Prototipo: seis propostas de vivendas mínimas con grandes solucións. ¿Por que unha tipoloxía de vivenda
única?
Destino: Feira de construcción Construmat 2005
Localización e fecha: Barcelona. 2005.
Dimensións: Preséntanse modelos de entre 30 a 36 m2 cuns costes mínimos.
Proxectos: a continuación faise unha descripción de cada un.

Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal
Multiplican o espazo de 36m2 con dúas
alturas tendo un total de catro metros
del alto. O espazo é diáfano coa
incorporación de grandes ventanais.

Ábalos & Herreros
Destaca a creación dunha terraza-horto e un
colector solar fotovoltaico que aloxa un xardín
de uso colectivo.
Para estes arquitectos é fundamental a creación
de espazos de convivencia.
Destaca en moitas das súas construccións a
preocupación pola sustentabilidade,
desmontaxe e traslado das mesmas
(concepción temporal da arquitectura).

Santiago Cirugeda
Xoga coa alegalidade, co intrusismo e a
ocupación temporal de espazos en
desuso. Realiza estructuras mutantes.
Pretende instalar a unha familia nunha
casa reciclada construida con
contenedores e andamios adosada a un
edificio.
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Gustavo Gili
“Container Housing”
Creación de dous espazos
domésticos: un inacabado e aberto e
outro pechado e totalmente equipado.
Están realizados con contenedores e
cunha estructura de pilares.

Sergio García, Jorge Cortés y Borja
García
Casa baleira que se transforma en función
dos usos do que a habita.

Miquel Suau

Vivenda de tres módulos de 30 m2 á
que se lle engaden módulos iguais
de 10 m2. Supón unha distribución
flexible dependendo das
necesidades dos usuarios.

Este tipo de proxectos están pensados como solucións de urxencia, rápidas e eficaces cun baixo coste de
producción. Son vivendas temporais que teñen moitas posibilidades de uso. Poden ser desmontadas e
insertarse noutros espazos prolongando o ciclo de vida tanto dos elementos que os compoñen como do
propio habitáculo.

1

LOCAIS (Galicia)
NOVOS ESPAZOS HABITABLES DE ARQUITECTOS ASOCIADOS

Prototipo: viveiro de empresas rurais financiado pola Xunta de Galicia con fondos de Investigación e
desenrolo I+D.
Destino: oficinas para profesionais.
Localización e fecha: Marrozos. Santiago de Compostela. 2006.
Dimensións: complexo de oficinas para profesionais, dotado de spa, pisciña, ximnasio e cociña. Conta cun
un xardín e na súa totalidade abarca 1.600 m2.
Materiais: consta de 18 contenedores na parte superior e 6 na inferior facendo un total de 24 contenedores
de mercancía marítima apilados procedentes do porto de Vigo. Corresponden a unha vivenda de 270
metros cadrados. O exterior está recuberto de aillamentos térmicos e acústicos para facer frente ás
condicións metereolóxicas. O interior é confortable, con grandes ventanais que se asoman a os prados
favorecendo a relación co entorno. As conexións entre habitacións-contenedor realízanse a través de portas
deslizantes e corredores metálicos. Os costes deste tipo de habitáculos son accesibles, os 100 m2 rondan
arredor de 30.000 euros.
Función: Trátase dun espazo de uso profesional e empresarial que podería estar enfocado a vivendas (xa
se están a realizar estudos).
Autonomía e sustentabilidade: é un complexo autónomo na reciclaxe de auga e electricidade pero aínda
estanse a buscar vías para que sexa totalmente autosuficiente.
Na actualidade estúdianse outros posibles proxectos a partir de contenedores como a instalación de
albergues no Camiño de Santiago para solucionar problemas puntuais e temporais. Outro sería a
construcción de vivendas de baixo coste para xóvenes.
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2.2-.REFERENTES ARTÍSTICOS.
Tanto a nivel de acción social e proxectos de desenvolvemento, como de actividade artística e cultural, o
uso de contenedores e habitáculos prefabricados é un fenómeno en aumento.
O carácter móbil, facilmente instalable e desmontable, o abaratamento de custes, fan do contenedor un
espazo versátil para este tipo de actividades. A continuación cítanse varios exemplos.

etoy.CORPORATION

Intervención de Etoy
Do 5 ao 22 de Febreiro
Madrid Abierto
Praza de Colón
Ano 2004

O colectivo artístico Suizo etoy.CORPORATION instala a súa base de operacións móbil, estudio e nodo de
internet en Madrid para presentar un experimento comercial ao filo da realidade. 15 etoy.AXENTES de Italia,
EE.UU., Alemania, Suiza, Bélgica e España únense no mundo físico para xestar unha espectacular
instalación na Praza Colón. Vestidos cos seus uniformes e equipados con idénticas ferramentas de alta
tecnoloxía, a etoy.TRIPULACIÓN leva a cabo unha análise da industria da arte, para explorar a aceptación
por un diferente tipo de cultura económica. A cuestión fundamental é: ¿están os coleccionistas, as galerías
e a poboación preparados para trocar o tradicional obxeto de posesión (pinturas, fotografías e esculturas), a
autoría (maestros e estrelas) e pasar a probar un sistema alternativo de producción de arte?
Etoy é famosa polas súas proezas de relación publica subversivas como o secuestro dixital (1,5 millones de
persoas en 1996) ou o conflicto en 1999 disputado na rede coa compañía americana eToys.
Este colectivo traballa no espazo público cuestionando e denunciando os modelos establecidos do mercado
económico e cultural.

1

COLECTIVO N55

SOES. Space on Earth Station.
Instalación de N55
Festival de Arte Urbano “ En la Frontera”
Zaragoza
Febreiro 2006
Unidade habitacional na que unha persoa
pode estar no espazo público e ao mesmo
tempo aillado do mesmo.

O colectivo escandinavo N55 está formado polos artistas Ingvil Aarbakke, Jon Sørvin,
Rikke Luther and Cecilia Wendt. As súas intervencións denuncian problemáticas vitais
relacionadas coa falla de espazos, vivendas, a precariedade... "Creamos situacións cun
significado concreto e fundamental para a vida diaria, que ao mesmo tempo teñan
consecuencias estéticas e éticas”4.
Teñen diversos proxectos como Snail Shell System que é un sistema de baixo coste que permite
ás persoas trasladarse, e vivir en diferentes entornos. Unha unidade proporciona espazo para unha
persoa. É móvil tanto en terra como na auga. Unha persoa pode movelo lentamente.

COLECTIVO 0100101110101101.org

Nike Ground- Acción contra Nike
Instalación dun contenedor
Praza de Viena
Ano 2003-2004

4

Citado por El Ojo Atómico (Antimuseo de Arte Contemporáneo) en www.ojoatómico.com programación
marzo de 2003
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O colectivo artístico 0100101110101101 de Austria foi denunciado por Nike ao realizar
esta intervención. Eles reivindican o dereito a reutilizar estos símbolos porque son da
xente que os vive cada día, non de quen os impón dende arriba.
Na actualidade 0100101110101101.ORG son recoñecidos internacionalmente como
importantes net.artistas, aínda que o seu principal lugar de operacións é a rede, non son
autores limitados por un único soporte. Os seus proxectos están preto da acción e da
performance, Todas as súas propostas son críticas cuestionando un amplio espectro de
intereses: a capacidade da rede para adaptarse ao tradicional mercado da arte (Art
Teleportacia y Hell.com), as nocións de autoría e orixinalidade na arte dixital (FTP
Permutations), o mito da accesibilidade e a privacidade da información (life_sharing e
Vopos), ou a influencia das multinacionais na vida social e política dos cidadáns
(instalación antes citada Nike Ground).

RECETAS URBANAS DE SANTIAGO CIRUGEDA

Prótese
Estructura mutante adaptativa
Espai d’Art de Castellón
Ano 2004

Esta prótese adosada ao Espai d’Art de Castellón está baseada nunha estética do feo, remitindo
irónicamente á cultura ciberpunk. O arquitecto Santiago Cirugeda consegue construir un edificio de baixo
coste a partir de elementos reciclados e utiliza as infraestructuras do museo para crear un reducto aberto a
situacións de emerxencia: espazo para albergar a inmigrantes, xóvenes e indixentes. A persoas poden
permanecer neste espazo (comer, durmir, facer reunións) ata que remate a exposición.
Con esta instalación denuncia a precariedade dos xóvenes en torno á vivenda, a ter un espazo onde
reunirse, traballar, crear e ter unhas condicións mínimas de habitabilidade.
A este tipo de construccións mutables e temporais as denomina para-sitios: son pequenos habitáculos
prefabricados de fácil movilidade que poseen elementos que poden ser conectados a conductos de
ventilación de edificios (parásitos, absorven a enerxía do edificio no que se adosan).
A súa obra utiliza a táctica de reusar os espazos e os materiais, sobre todo, descampados e solares
abandoados que poden ter moitos usos. A súa arquitectura subversiva e temporal é un reflexo crítico da
situación que se está a vivir na actualidade.
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3-. O LABORATORIO ALG-A. DESCRIPCIÓN DO PROXECTO
Nome: Laboratorio Alg-a. Creación e mobilidade.
Xestiona: Asociación Cultural Alg-a
Promotores: Asociación Cultural Alg-a, Arquitecto Santiago Cirugeda
Descripción: Construcción e xestión dun Laboratorio de creación e investigación artística e social, a través
de dous habitáculos móbiles.
Contidos: Obradoiros, Conferencias e interacción social, Exposicións, Actuacións, Oficinas,
Desenvolvemento de proxectos de dinamización cultural.
Lugar: Vigo
Periodicidade: Móbil, Mínimo dous anos.
PROXECTO LABORATORIO
Unha sede física estable de creación e interacción co entorno é fundamental para concretar as propostas
culturais nas que Alg-a leva durante case 4 anos.

Módulos contenedores sendo descargados no lugar de almacenaxe en Porriño. Abril 2007.
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3.1-.ORIXE DOS CONTENEDORES
Os contenedores son parte dun plan da “Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la
Edificación de Zaragoza” de vivendas modulares temporales, situadas na rúa Monasterio Descalzas Reales.
Este complexo cubría tóda-las necesidades básicas de habitabilidade das familias.
As vivendas contaban con baño completo, quentador, dúas habitacións con espazo para hasta 4 persoas, e
cociña.
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3.2-.DESTINO DOS CONTENEDORES. REDE MODULAR DE ASOCIACIÓNS.
Os módulos cedidos a Alg-a son dúas das 14 vivendas-contenedor que o arquitecto e artista Santiago
Cirugeda espallou por España e Francia.
O Laboratorio de creación Alg-a inscríbese, por tanto, cómo único representante no Noroeste peninsular
dunha rede internacional de asociacións diversas con sedes de similares características.
É a intención común de ditas asociacións, xunto co estudio de Cirugeda Recetas Urbanas, crear unha rede
estable de contacto e intercambio entre as devanditas asociacións, coa posibilidade de ampliala nun futuro.
Polo momento, estas son as asociacións que integran esta rede-contenedor:
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3.3-.UBICACIÓN DO LAB ALG-A
Terreos anexos ó Museo do Mar (Alcabre, Vigo):
Esta posibilidade é ideal para as características do proxecto Laboratorio de Alg-a. Situado nunha zona case
que virxe, e con fortes conexións naturais, á vez que ben comunicada co centro da cidade.
E salientable a proximidade tanto física como conceptual co Museo do Mar, co que hipotéticas
colaboracións entrambas entidades serían doadas, tanto compartindo espazos como proxectos puntuais.

O Museo do Mar
O Museo do Mar de Galicia nace xa reforzado na súa orientación marítima polo seu propio emprazamento,
o do mesmo litoral da ría, na denominada Punta de Muíño sita na parroquia de Alcabre. Este entrante de
terra no mar, tan característico destas costas, permite contemplar toda a extensión da ría, desde o estreito
de Rande ata as illas Cíes, cun perfil recortado en mar aberto.
A autoría do proxecto inicial é de Aldo Rossi e César Portela, se ben foi este último que se fixo cargo da súa
execución incorporando variacións sempre acordes coa idea orixinal.
Rossi foi un dos grandes renovadores ideolóxicos e plásticos da arquitectura contemporánea; coa súa
poesía metafísica e o culto que profesou á vez a xeometría e a memoria, este milanés mudou o curso da
arquitectura e do urbanismo do último tercio do século XX.
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3.4-.MEMORIA DESCRIPTIVA
NECESIDADES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ESPACIAIS
CARACTERÍSTICAS:
2 contenedores acondicionados como vivenda. Cada contenedor consta de 3 módulos.
Medidas dun módulo:
medidas: 2'43m x 5'98m x 2'45m
superficie en metros cuadrados: 14'53m2
Medidas dun contenedor:
medidas: 7'29m x 5'98m x 2'45m
superficie en metros cuadrados: 43'59m2
Superficie total de dous contenedores:
87'18m2
Proxecto:
Alga.org, asociación cultural sen ánimo de lucro
Santiago Cirugeda, arquitecto
Colaboradores:
OPV Arquitectura e Urbanismo + Javier Fernandez Calo, Vanesa Díaz, Lucía Romaní.
NECESIDADES TÉCNICAS
Traslado
Transporte desde Zaragoza ao Porto de Vigo: 3 camións pluma.
Transporte desde o Porto de Vigo ó solar de ubicación final dos contenedores.
Espazo
Espazo: Solar mínimo de 120m2 (a tratar).
Acondicionamento: Electricidade, Auga, Internet, Rede de saneamento.
Solo: Cimentación.
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4-. PROGRAMACIÓN PILOTO POR UN ANO:
INTRO
A programación do laboratorio levarase a cabo a través de dous grandes bloques, que chamaremos
Actividades Continuadas e Actividades puntuais, para diferenciar aquelas accións que se desenvolverán
de forma diaria, e aqueles eventos máis concretos.
Asimesmo as actividades levaranse a cabo nun dos dous contenedores, deixando o segundo para labores
de mantenemento, xestión e residencia.
OS ESPAZOS
O Espazo número 1 estará destinado a acoller os obradoiros, conferencias, actuacións e exposicións. Este
espazo terá mobiliario móbil, para facilitar o seu acondicionamento dacordo coa actividade que se leve a
cabo
O Espazo número 2 estará pensado para realizar labores de xestión da Asociación Cultural, como
dormitorio-residencia e como comedor, coa correspondente cociña e baños.
ACTIVIDADES CONTINUADAS
As actividades continuadas dividiranse en varios grupos. A saber: Grupos de investigación, Seminarios
de arte e universidade, Obradoiros de longa duración, residencias temporais artísticas e ciclos de
proxeccións.
•Grupos de observación, investigación e acción socioartística:
Adicados á discusión e acción sobre temas sociais, preferentemente tomando as problemáticas sociais e
culturais galegas como punto de partida.
Estes grupos, aínda que poidan partir dunha base estable de compoñentes, estarán abertas ó fluír de xente
e ideias.
Terán unha especial interacción cos grupos de investigación universitarios, centros sociais e asociacións
culturais.
Suxerimos 3 grupos:
Grupo de Investigación e acción urbanística e estructural:
Centrado no debate social-cultural-artístico sobre a disposición estructural do espazo, en xeral, e do
espazo galego en particular.
Grupo de estudos periféricos:
Centrado na pesquisa sobre o funcionamento de sistemas nodais e colaborativos, e a súa aplicación
para a acción social.
Grupo para unha Cartografía sonora de Galicia:
Centrado no rexistro e arquivo dos paisaxes sonoros galegos, a creación de mapas baseados en
cómo “soa” Galicia. Xestionado por escoitar.org
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•Ciclos “Arte e Universidade”:
Estes ciclos promoven o imprescindible intercambio entre os eidos artísticos e os técnicos, tecnolóxicos,
sociais e teóricos.
Alg-a propón unha ligazón constante entre a Universidade e o Laboratorio. Alén da colaboración
continuada entre o Lab e a facultade de Belas Artes, buscamos a interrelación non só cos eidos
universitarios máis tradicionalmente “artísticos”, senón con membros de facultades de telecomunicacións,
inxeniería, pedagoxía, economía, forestais, agrarios, etc.
Para iso, convidaráse bi-mensualmente a un@ artista ou grupo artístico a dialogar e desenrolar traballos
conxuntos con membros universitarios de distintas disciplinas.
Estes encontros estarán abertos ó público.
Suxerimos os 3 primeiros encontros:
Colectivo Zemos98 + facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra:
Zemos98 é un colectivo afincado en Sevilla que investigan nos Media e o control social por medios
audiovisuais. Levan nove anos realizando o festival audiovisual Zemos98.
Máis info: http://www.zemos98.org
Colectivo Platoniq + facultade de Telecomunicacións de Vigo:
Platoniq ten como punto central a interacción entre novas tecnoloxías de comunicación, a cultura popular e
o evento social. Baseanse na libre circulación e difusión das expresións artísticas.
Máis info: www.platoniq.net
Javier Tudela (observatorio urbano) + facultade de Arquitectura de A Coruña:
Javier Tudela é artista e profesor da facultade de Belas Artes de Pontevedra. Coordina o observatorio de
acción urbanística con sede nesta facultade, e está especalizado na mistura entre arte e espazo
arquitectónico.
•Obradoiros de longa duración

Obradoiro de controladores MIDI impartido nos II Encontros ALG-A. Espacio Sinsalaudio. Vigo.

Propostas de obradoiros:
•Creación de contidos web e multimedia como ferramenta social.
•Creación de interfaces interactivas e as súas linguaxes de programación.
•Videoacción en directo: @s VJ´s.
•Grabación e edición de son.
•Xeración de contidos interactivos a través de Software de programación gráfica, co entorno max/msp.
•Internet-tv: Video a través de internet.
•Improvisación sonora e escoita para nenos.
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•Espazos para o desenvolvemento de proxectos. Residencias temporais artísticas
Os espazos por un prazo máximo de 1 mes (agás excepcións xustificables), ó remate do cal terase que
facer unha presentación ou exposición pública do proxecto no Laboratorio.
ALG-A fara unha pre-selección dos proxectos que máis se adecúen á dinámica do Laboratorio.
•Ciclos de proxeccións
Levaránse a cabo semanalmente proxeccións públicas de videoarte, cine experimental, documentais,
videodanza, etc.
•Ciclo de traballos documentais galegos: Para o primeiro ciclo propoñemos o adicado o pioneiro galego

Carlos Velo, un dos principais documentalistas da República e, en xeral, bastante esquecido en Galicia.
Conta con sobresaíntes documentais sobre o rural galego, coma “Galicia- Finis Terrae” (1935).
•Ciclo de sonido e arte sonoro no cine.
•Ciclo de traballos de síntese grafica e anímación interactiva.
•Ciclo sobre animación dende os seus orixes.
•Ciclo de propostas audiovisuais de video en directo.
ACTIVIDADES PUNTUAIS
Serán as que, en principio, non teñan unha continuidade dentro dos programas do laboratorio. Entre elas as
Actuacións ao vivo, conferencias, cursos intensivos ou seminarios e encontros.
•Actuacións ó vivo

O Laboratorio é un espazo eminentemente práctico e performativo. Alg-a apoiará @s artistas galeg@s,
en calquera eido, a través da súa programación continuada no Lab. Nembargantes, artistas internacionais
serán asiduos, gracias á colaboracións con outras entidades e asociacións culturais, nas actuacións no
“espazo ó vivo”.
Irase enchendo a programación do espazo de actuacións con diversas propostas en directo, sempre
tentando acadar a máxima diversificación.
En principio, diferenciamos as seguintes:
-Teatro experimental
-Danza contemporánea
-Arte de acción/performance
-Experimentación sonora
-Concertos
•Conferencias
Ademais das conferencias que ALG-A programe, propoñemos un “buzón de suxerencias” onde o público
poida deixar propostas de temas ou conferenciantes.
David Cuartielles.
•Cursos intensivos ou seminarios
Cursos de curta duración (ex: unha semana, un día...).
Encontros ALG-A
Mini festivais de 2 días de duración, no que será unha posta en común semestral en forma de concertos,
performances e charlas abertas ó público.
Servirá para a presentación de nov@s artistas galeg@s independentes.
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XESTIÓN
Nun tercer grupo de actividades encadramos ás adicadas a xestionar tanto a web
www.alg-a.org coma as mediatecas e outros servizos de difusión alg-a, así como as labores propias
dunha Asociación Cultural:
•Xestión web
-administración da web ALG-A:
a xestión das bases de datos, web, servidor, usuarios etc. Da comunidade virtual www.alg-a.org
-Podcast:
a xestión e mantemento do sistema de sindicalización sonora Podcast.
-Netlabel:
xestión do selo virtual de música e son experimental de ALG-A.
-Videolabel:
xestión do selo virtual de videoarte de ALG-A.
•Xestión mediateca:
Todo o relacionado co arquivo, mantemento e xestión do espazo da mediateca
alg-a: cesión e visionado tanto de videos e audio como de material bibliográfico.
•Xestión administrativa do Laboratorio:
Tanto da administración do Lab coma o relacionado con publicidade e relacións públicas.
CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN DO PROXECTO

ACTIVIDADES

MESES

1. OBRADOIROS
1.1. Obradoiro paisaxes sonoras

X

X

X

1.2. Obradoiro interfaces físicas

X

X

X

1.3. Obradoiro de reciclaxe de roupa

X

X

X

1.4. Obradoiro de linux e audio

X

X

X

1.5. Obradoiro sobre móbiles

X

X

X

1.6. Obradoiro de banda deseñada

X

X

X

1.7. Obradoiro de software xenerativo

X

X

X

1.8. Obradoiro de reciclaxe de instrumentos

X

X

X

1.9. Obradoiro sonoro

X

X

X

1.10. Obradoiro acción de experimentación sonora

X

X

X

1.11 Obradoiro de video e internet

X

X

X

1.12. Obradoiros de Movemento e escenografía

X

X

X

1.13. Obradoiro de interpretación actoral

X

X

X

1.14. Obradoiro integral de creación artística

X

X

X

1.15. Obradoiro de poesía experimental

X

X

X

X

X

X

X

1.16. Obradoiro anual
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X

X

X

X

X

2. CONFERENCIAS, CICLOS E ACTUACIÓNS
2.1. Ciclos de video e cine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2. Conferencias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3. Actuacións

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. RESIDENCIAS
X

3.1. Residencias locais

X

X

X

3.2. Residencias internacionais

X
X

3.3. Campamento residencia

X

3.4. Intercambio

4. MEMORIA E PUBLICACIÓNS
4.1. Proceso de documentación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.1 Edición do documental
4.1.2.Streaming das xornadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.2.1. Análise de prospectivas e conclusións

X

X

4.2.2. Publicación da memoria na revista alg-a

X

X

5. XORNDAS E FESTIVAL ANUAL
5.1. Xornada mensuais

X

5.2. Xornadas trimestrais (obradoiros)

X

X
X

5.2.1 Festival anual

X

X

X
X

X

X

X
X
X
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5-.ORZAMENTO:
ORZAMENTO
Cesión contenedores + transporte + descarga
(Zaragoza-O Porriño)
O Porriño – Centro cidade. Transporte + descarga.
Almacenamento temporal en Progeco (O Porriño).
6€ día x 5 meses.
Acondicionamento do solar
Acondicionamento dos contenedores

5.450,00 €
000,00 €
900,00 €
000,00 €

PLAN DE FINANCIAMENTO:
Fase 1: TRASLADO E ASENTAMENTO
Xunta de Galicia

Concello Vigo

Outros

Fase 2: PROGRAMA ANUAL
Xunta de Galicia

Concello de Vigo
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Autoxestión

6-.CURRÍCULUM DOSSIER ALG-A / SANTIAGO CIRUGEDA
Alg-a.org
A comunidade Alg-a (Artistas Libres de Galiza) naceu no 2003 coa necesidade de aglutinar, nun espazo de
creación común, a artistas e colectivos espallad@s tanto na Galiza coma fora dela. Actualmente, Alg-a
constitúese como asociación sen ánimo de lucro. A comunidade conta actualmente con 188 membros
rexistrados.
Os perfís da xente que compón alg-a son moi diversos: músicos, artistas visuais, inxeñeiros informáticos,
artistas plásticos, performers, profesionais da pedagoxía, etc.
Nos comezos este espazo foi forzasamente virtual, xa que as distancias e as disponibilidades eran, moitas
veces, insalvables para xuntarnos nun lugar físico determinado.
Así naceu a primeira comunidade virtual de arte e acción libre de Galizia: www.alg-a.org

alg-a significou principalmente, tres cousas:
1º: mante-lo contacto artístico a tempo real entre os creador@s que xa coñeciamos, individuos e
colectivos con ampla vagaxe na cultura e o arte galego (festival IFI, festival LOU Parade, colectivo LUDD,
MediaTeletipos, Escoitar.org etc). Á vez que, coma unha especie de corresponsais artísticos, compartiamos
públicamente impresións culturais e sociais, eventos pasados ou por vir, ideias...dende os máis diversos
pontos xeográficos, tanto na Galiza, España ou Europa, creando así, e dentro das nosas posibilidades, unha
rede de acción artística a “tempo real”, sen alfándegas.
2º: crear novos vínculos con outr@s artistas e agrupacións de acción socio-cultural.
Dende o seu nacemento, alg-a serve coma lugar de encontro entre cread@res e voces espalladas que, en
moitas ocasións, se mantiñan illadas, sen ter conciencia da posibilidade dun contexto artístico común e
independente en Galiza.
Alg-a traballa pola consolidación dun eixo Atlántico continuado e fluído: mantén contactos con proxectos
colectivos como Maus Hábitos (Porto) e Binauralia (Lisboa). Creemos no intercambio artístico con Portugal,
como unha forma de nutrición social e cultural común.
Esta rede é extensible a outros movementos colectivos da Península: Aula Abierta (Granada), Antimuseo
(Prosperidad- Madrid), el Labo (Lavapies- Madrid), La Fabrika (Cádiz), Mil Viviendas (barcelona), La Fragua
(Murcia), Zemos98 (Sevilla), etc.
Tamén destacan as colaboracións de Alg-a coa Facultade de Belas Artes, tanto coa institución coma cos
grupos de traballo onde participan alumnos e profesorado, como o seminario de Arte Pública organizado por
Javier Tudela (Facultade de Belas Artes).
Alg-a colabora activamente na creación dunha malla nodal de información que permete tender pontes entre
estes “illotes creativos”, dando coma resultado unha plataforma de creación multidisciplinar cada vez máis
sólida e nutrida, aportando un fato de graos de area na construcción dunha nova identidade artística galega,
acorde realmente co lugar e mai-lo tempo no que nos movemos, lonxe do retardo coas que,

2

tradicionalmente, as institucións ofertan arte ó público, arte comedido e pulcramente vangardista, o que nós
chamamos “composto petroartístico”. Alg-a é eiquí. Agora. Tempo real.
3º: aglutinar información específica sobre arte libre e sociedade para un público xeral, que doutro xeito
tería menos acceso (ou ningún) a determinados eidos socioartísticos.
Nutríndose destes pontos crave, Alg-a conforma un organismo vivo en continuo aumento e mobilidade.
Proba delo son os case 200 rexistrados na web de alg-a; ou os xa tres Encontros Alg-a feitos ata agora,
dende aquela primeira xuntanza de grupo nunha paraxe afastada na Serra de Outes con apenas 15
persoas, á recente e exitosa presentación da Comunidade Alg-a na Universidade, concretamente na
Facultade de Belas Artes, con dúas xornadas de conferencias, concertos e accións artísticas.
Alg-a está tendo un crecente peso na actividade socioartística galega: é invitada a participar en simposios e
conferencias como as recentes intervencións de Isaac Cordal en Enblogs2006 (Santiago de Compostela),
de berio Molina en Universium (MARCO de Vigo), a de Roi Fernández no ciclo “preguntas reais, preguntas
imaxinarias” sobre ensinanza artística (Centre Cívic Sant Andreu, Barcelona), ou a recente conferencia de
Chiu Longina no Zemos98 (Sevilla) e o Observatori (Valencia).

imaxes do III Encontro Alg-a. Facultade Belas Artes Pontevedra 2005
Con este fluír de pensamentos híbridos créase unha nova necesidade: a aparición dun lugar físico de
experimentación creativa; un espazo á vez para artistas libres como para a participación d@ cidadán nas
tarefas creativas. Un laboratorio.
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Santiago Cirugeda
2006

9.

Stand Diputación de Malaga, Fería Internacional de Arte
Contemporaneo.ARCO. Madrid

10. Proyecto de paisaje con Rogelio Lopez Cuenca. Málaga-Almeria.
11. Trincheras. Facultad de Bellas Artes, Málaga
12. AulaAbierta. Desmontaje y montaje de edificio. Facultad de BBAA, Granada.
2005

13. Galeria Adhoc. Vigo
•Sabanas rígidas. Bienal de Arte Contemporaneo de Moscu. Rusia
•“Situaciones Urbanas: Unidades 2y 15” ADN Galeria Barcelona
•Ampliación del Centro de Arte Contemporaneo de Castellón.

2004

•APTM Prototipo de vivienda. Construmat. Barcelona
Instrucciones. Centro Andaluz de Arte Contemporaneo

2003

-

Apertura de solares con equipamiento público. Sevilla
Crossroads of nº11 creation, Design and habitats. Ctro George Pompidú. París.

-

THE TENT. Bienal de Arquitectura de Rótterdam

-

UTOPIA STATION 50ª Mostra di Arte. La Biennale di Venecia. Venecia

-

Urban Drift. Transformers. Berlin

-

MAD 03. Encuentros de arte experimental. Madrid
Cambio climático 1.1. Ministerio de Fomento. D.G.V.A.U. Madrid

-

Living in motion. Vitra Design Museum. Berlin, Milan, Lisboa, Londres

-

Generación 2002. Caja Madrid. Madrid, Barcelona, Sevilla.

-

Colectivos y Asociados. Casa de América. INJUVE. Madrid.

-

MANIFESTA 4 Research room. Frankfurt

-

Capital Copnfort. Alcorcón. Madrid.

2002

2001

Legal-Space-Public. Établissement d´en face. Bruselas.
MRGNC. Caja de San Fernando, Sevilla, Badajoz, Cadiz.
ARCHILAB 3. Orleáns, Francia
UTOPIA NOW. CCAC, California Collage of Art and Crafts, San Francisco. The Sonoma
County Museum. Los Angeles, USA.

2000

Idensitat. Calaf art public. Centro de Cultura Contemporaneo de Barcelona (CCCB).
•Vinculos al tiempo. Ministerio de Fomento. D.G.V.A.U. Madrid
•Diseño Industrial de Andalucia.D.G.A.V. Junta de Andalucia.

1999

•Metapolis 2.0. Barcelona
•Equilibrios, Casitas. Galeria Antoni Pinyol. Reus. Tarragona.
•Acción nº4. Ministerio de Fomento. D.G.V.A.U. Madrid.

1998

•First Architectural Market. EME-3. Barcelona
The City, Space + Globalization exhibition. University of Michigan. College of
Architecture + Urban Planing. Michigan

1997

-

Video-work para Arts on the edge. Academy of performing Arts. Perth. Australia.
Jornadas urbanísticas en el Barrio de San Fernando. Diputación Provincial de

1996
1995

-

Sevilla
Instancias. Centro Cívico “Casa de las Columnas”. Sevilla
Instalación habitable. Pabellón de Finlandia. FIDAS/COAAO. Sevilla

-

Das Letzte Haus, The last house. Haus der Architektur. Graz Austria.
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El arquitecto y artista Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971) defiende la figura del ciudadano
como un agente activo en la construcción de la ciudad. Desarrolla Recetas Urbanas de uso
público que implican no sólo a los técnicos sino también a las asociaciones vecinales,
culturales y artísticas del lugar. Su arquitectura es barata y desmontable o efímera de manera
que pone en duda el valor de inversión de las construcciones a favor de las intervenciones
temporales, canjeando el bien inmueble por el bien mueble, su participación en el
planeamiento urbano ha conseguido que en Sevilla las ordenanzas contemplen el uso
temporal de solares públicos desocupados.
Refugios provisionales, sistemas ligeros de construcción, estrategias de colonización
reversibles, dinámicas de adhesión social, acción lúdica, recilaje de solares en desuso,
estructuras versatiles, localizaciones temporales, infiltraciones urbanas impermanentes y
permeables son algunos de los ejes de su obra, que desde la arquitectura presenta como
hechos artísticos.
Arquitecturas silenciosas, prótesis institucionales, construcciones mutantes, instalaciones
mobiliarias.
Desde 1996 desarrolla proyectos situacionales, ha participado en numerosas exposiciones,
conferencias, y cursos que imparte en distintas universidade de Europa y Latinoamerica. Es
profesor asociado en la ESAYA, Madrid, en la facultad de Bellas Artes de Granada y en la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la universidad Javeriana de Bogota (Colombia).
Actualmente trabaja en su nuevo proyecto. A partir de la cesión de 14 contenedores a
distintas asociaciones de Galicia, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Toulousse….. entre las
que se encuentra la comunidad artística Alg-a, promueve la autogestión de microproyectos
que abastecen de espacio para uso sociocultural, generando una red colaborativa de ámbito
estatal a partir de la participación colectiva y la implicación multidisciplinar. Cada uno de
estos proyectos se desarrollara in situ, ateniendo a los condicionantes locales, lo que hara de
cada uno un prototipo peculiar. El proyecto global asume la heterogeneidad y diversidad de
los distintos intereses y aspectos.
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Habitación en andamio. Sevilla1997Cápsula

Instalación de contenedores. c/ San Luis. Sevilla

Sabanas rígidas. Bienal Moscú

1.S.C.Instalación para exposiciones. Pabellón de Finlandia. Expo 92. Sevilla.

Instalación de contenedores. Plaza de San Marcos. Sevilla

Sábanas rígidas. Bienal de Arte Cotemporaneo de Moscú
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Estudio de T.V. Jesús Quintero

Trincheras. Facultad de Bellas Artes Malaga.
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7-.APOIOS Ó PROXECTO LABORATORIO
Despois de numerosos encontros e reunións con institucións independentes e gubernamentales
vencelladas á arte galega, o proxecto do Lab alg-a está sendo apoiado polos seguintes estamentos:
CGAC (Santiago de compostela)
MARCO (Vigo)
Universidade de Vigo
Facultade de Belas Artes (Pontevedra)
Universidade Pompeu Fabra (Barcelona)
Academia das Artes de Colonia KHM (Alemania)
Ademáis, o proxecto é avalado por diferentes autoridades en materias artísticas e culturais:
Javier Tudela (profesor doctor da Facultade de Belas Artes e director do Seminario de Arte Público).
Santiago Cirugeda (Artista e arquitecto sevillano, coordinador de proxectos de arte social como o edificios
reciclados de Aula Abierta, Granada; o las aulas-trincheira da facultade de Belas Artes de Málaga).
Eugenio Tiselli (artista, programador e profesor da UPM, vencellado a proxectos de artivismo e
performance como a Fura dels Baus).
Lola Dopico (vicedecana de Relacións Externas da Facultade de Belas Artes e directora da Estudos
Superiores en Deseño Téxtil e Moda ESDEMGA ).
Manuel Olveira (Director do CGAC e comisario)
Iñaki Martínez Antelo (Director do MARCO)
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8-. CONTACTOS
Coordinación do proxecto Laboratorio:

NOME

TELÉFONO

E-MAIL

Roi Fernández (coordinación)

(+34) 678 39 14 47

srpause@alg-a.org

Antía Sanchez (localización)

(+34) 654 83 10 86

antia@alg-a.org

Vanesa Díaz (proxecto técnico)

(+34) 616 44 25 88

vanesadiazotero@yahoo.es
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