


Per segon any, Llum BCN transforma els carrers del Poblenou en un gran laboratori d’experi-
mentació a l’aire lliure, a través de la llum com a mitjà creatiu i de la feina d’artistes, dissenyadors  
i arquitectes d’arreu del món que estan explorant les possibilitats que ofereixen, a l’espai urbà,  
noves tècniques com la il·luminació dinàmica, la projecció a gran escala i els entorns interactius. 
Una invitació a la ciutadania de Barcelona perquè descobreixi una nova manera d’habitar els 
carrers, que serveix també d’assaig i reflexió sobre cap a on i com pot evolucionar  
el llenguatge de l’espai públic en el futur. 

Entre la vintena de participants del 2019 hi ha artistes de prestigi internacional com Rafael 
Lozano-Hemmer i Daniel Canogar, pioners de les noves eines digitals com els tecnologistes Kyle 
McDonald o Joanie Lemercier i noms fonamentals en les noves escenes creatives de Barcelona.

Un dels segells propis de Llum BCN que el distingeix d’altres festivals lumínics és l’aposta per 
l’experimentació i la innovació dels alumnes de les escoles d’art, disseny, il·luminació i arquitectura 
de Barcelona que hi participen amb quinze instal·lacions lumíniques. 

És el segon any que Llum BCN se celebra al Poblenou. Durant tres nits es pertorba un paisatge 
urbà que es mou entre grans edificis d’última generació, antigues xemeneies, naus industrials,  
i, sovint, la buidor d’alguns solars. Espais molt diversos i carregats de significats que s’uneixen  
a la capacitat expressiva de la llum i el seu poder transformador per crear un festival únic.

Por segundo año, Llum BCN transforma las calles del 
Poblenou en un gran laboratorio de experimentación 
al aire libre, a través de la luz como medio creativo y 
del trabajo de artistas, diseñadores y arquitectos de 
todo el mundo que están explorando las posibilidades 
que ofrecen en el espacio urbano nuevas técnicas 
como la iluminación dinámica, la proyección a gran 
escala y los entornos interactivos. Una invitación a la 
ciudadanía de Barcelona para que descubra una nueva 
manera de habitar sus calles, que sirve también de 
ensayo y reflexión sobre hacia dónde y cómo puede 
evolucionar el lenguaje del espacio público en el futuro. 

Entre la veintena de participantes del 2019 hay 
artistas de prestigio internacional como Rafael 
Lozano-Hemmer y Daniel Canogar, pioneros 
de las nuevas herramientas digitales como los 
tecnologistas Kyle McDonald o Joanie Lemercier 
y nombres fundamentales en las nuevas escenas 
creativas de Barcelona.

Uno de los sellos propios de Llum BCN que lo 
distingue de otros festivales lumínicos es la apuesta 
por la experimentación y la innovación de los alumnos 
y alumnas de las escuelas de arte, diseño, iluminación 
y arquitectura de Barcelona, que participan con 
quince instalaciones lumínicas.  

Es el segundo año que Llum BCN se celebra en 
el Poblenou. Durante tres noches se trastoca un 
paisaje urbano que se mueve entre grandes edificios 
de última generación, antiguas chimeneas, naves 
industriales y, a menudo, el vacío de algunos solares. 
Espacios muy diversos y cargados de significados 
que se unen a la capacidad expresiva de la luz y su 
poder transformador para crear un festival único.

For the second year running, Llum BCN transforms 
the streets of Poblenou into a huge, open-air 
experimentation laboratory using light as the creative 
medium and the work of artists, designers and 
architects from all over the world who are exploring 
the possibilities offered by new technologies in 
urban spaces such as dynamic lighting, large-scale 
projection and interactive environments. An invitation 
for city residents to discover a new way to inhabit 
the city’s streets, and a trial run and a reflection on 
how and in what direction the language of the public 
space can evolve in the future. 

The twenty participants for 2019 include such 
prestigious international artists as Rafael Lozano-
Hemmer and Daniel Canogar, pioneers of new digital 
tools such as the technologists Kyle McDonald and 
Joanie Lemercier, and some big names in Barcelona’s 
new creative scenes.

One of the hallmarks of Llum BCN, which sets it 
apart from other light festivals, is its commitment to 
the experimentation and innovation of students from 
Barcelona’s art, design, lighting and architecture 
schools, who take part in the event with fifteen light 
installations.  

It is the second year that Poblenou has hosted 
Llum BCN. For three nights an urban landscape is 
disrupted, moving between large, next-generation 
buildings, old chimneys, industrial warehouses, 
and often the emptiness of some plots of land. 
Very diverse spaces full of meanings that come 
together with the expressive capacity of light and its 
transformative power to create a unique festival.



Instal·lacions artístiques 15 i 16 de febrer, de 19 a 24 h
17 de febrer, de 19 a 23 h

3a. Asalto Barcelona
Daniel Canogar

 > Façana del DHUB Barcelona 
Pl. de Josep Antoni Coderch

#asaltobarcelona

Asalto Barcelona és una projecció de vídeo sobre la faça-
na del DHUB creada a partir de la participació del públic. 
Un assalt i saqueig virtual de l’edifici per part dels especta-
dors que evoca la presa de la Bastilla o l’assalt al Palau 
d’Hivern, i que simula el públic grimpant per l’espectacular 
façana.

1. Plou núvol
Aquí Houston

 > Pl. de les Glòries Catalanes

#plounúvol

Una tempesta del revés que es crea dins un gran núvol  
artificial gràcies a la participació activa de les cent persones 
del públic que es reuneixen en el seu interior i que reprodu-
eixen, només amb el seu cos, el so de totes les fases d’una 
tempesta. Aquest so natural posa en marxa uns efectes 
visuals sorprenents que creen un gran espectacle visible 
tant des de dins, com des de fora del núvol.

2. Polyhedra
Alex Posada i Xavi Bayona

 > Encants Barcelona - Fira de 
Bellcaire. Av. Meridiana  
Consulteu els horaris específics 
d’aquesta instal·lació 

#polyhedra

Polyhedra és una escultura de llum audioreactiva que té 
forma de poliedre regular. La geometria lluminosa flota en 
l’espai i aprofita els reflexos de la coberta emmirallada del 
Mercat dels Encants, que multipliquen i potencien la llum 
en totes direccions. Un efecte que es veu reforçat amb la 
programació dinàmica de lluminàries led i altres elements 
d’aquesta instal·lació, creada expressament per a aquest 
mercat emblemàtic.
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3c. FAD Meeting Point
Disseny: Robert Thompson, 
del MaterFAD, centre de 
materials de Barcelona FAD 
(Foment de les Arts i del 
Disseny)  

 > Vestíbul d’Àvila  
del Disseny Hub Barcelona 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

#FADmeetingpoint

El FAD Meeting Point és un punt de trobada per a tothom 
que vulgui gaudir del festival Llum BCN i un punt de partida 
per a qualsevol ruta pel Poblenou. Un gran tòtem lumínic 
interactiu que permet als visitants deixar un senyal efímer 
amb el llum del seu mòbil sobre un material fotolumines-
cent, i deformar amb la seva veu una superfície dinàmica 
recoberta de miralls que animen tot l’espai que l’envolta.

Joanie Lemercier és un dels artistes europeus més inte-
ressants que estan expandint les possibilitats de la llum com 
a mitjà. Després d’explorar llenguatges com el videomap-
ping, les instal·lacions en galeria i els espectacles de visuals, 
en aquesta nova peça fa servir un material poc habitual per 
presentar el seu treball elegant i meticulós: l’aigua. 

A Constellations, el llac del DHUB es converteix en una 
porta per explorar el cosmos. Els visuals en 3D ens perme-
ten viatjar des del cor d’un forat negre a les profunditats 
de l’espai, i recórrer planetes i estrelles a la recerca dels 
límits de l’univers. “Constellations” és un viatge fascinant en 
què l’estètica vectorial i monocroma de Lemercier es dona 
la mà amb els paisatges sonors electrònics del productor 
Paul Jebanasam. 
Comissionat per Layered Realities 5G showcase a Bristol, produït per  
Watershed en nom de Smart Internet Lab i University of Bristol.

4. Constellations 
(2018)
Concepte i creació:  
Joanie  Lemercier
Música: Paul Jebanasam
Producció: Juliette Bibasse 

 > Llac del DHUB, carrer Ávila

©SeanDelahay

3b. Lumin AV
Onionlab

 > DHUB Barcelona. Sala A  
Pl. de les Glòries Catalanes, 37

#luminAV

Lumin AV és una instal·lació formada per diferents tipus 
de fonts lluminoses: projeccions en una gran pantalla, 
llums mòbils i led, acompanyades de música, combinades 
i perfectament sincronitzades. Totes juntes creen un 
espectacle immersiu en què els espectadors es veuran 
envoltats de llum. Lumin AV fa coexistir diferents tècniques 
d’il·luminació expressades en un espectacle integral que 
concep la llum com un tot.
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5. Hack the Light UP
ProtoPixel

 > Torre Glòries 
Pl. de les Glòries Catalanes

#HacktheLightUP

Hack the Light UP és la primera hackató de l’Estat en la 
qual professionals de la il·luminació, com ara dissenyadors, 
arquitectes i tècnics, col·laboraran amb programadors  
i makers durant 24 hores per innovar en el camp de la  
tecnologia lumínica com a mitjà, experiència i tecnologia. 

6a. Constel·lacions
Mónica Rikić i Anna Carreras

 > Centre Comercial Glòries  
Av. Diagonal, 208

#ConstelacionsLlumBcn19

Instal·lació interactiva lúdica, adreçada a tota la família, 
que permet al públic dibuixar de manera lliure i col·labo-
rativa mitjançant uns mòduls de llum LED de diferents 
colors que s’han de col·locar en un panell vertical. El panell 
disposa de diferents forats a manera de matriu on es 
poden col·locar i recol·locar els mòduls LED en qualsevol 
moment, com si fossin píxels físics i digitals alhora.

6b. Nautilus
Xavi Lloses

 > Centre Comercial Glòries.  
Av. Diagonal 208, planta -1

#nautilus

El Nautilus és una escultura sonora i visual i, alhora, un 
instrument. Recull el so de les bombolles que esclaten dins 
dels seus cilindres de metacrilat per processar-lo i ampli-
ficar-lo. En el mode autònom, interpreta una partitura 
generativa en què compon a temps real gràcies a “rando-
mitzadors” de diferents universos harmònics i rítmics.  
Un harmònium conté el sistema nerviós del Nautilus  
i pot ser tocat pel públic.
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9. Light Leaks
Kyle McDonald  
i Jonas Jongejan

 > Pati de Can Framis, entrada  
pel c. Sancho de Ávila

#lightleaks

La bola de miralls, una tecnologia d’il·luminació emblemà-
tica que s’ha utilitzat a les discoteques des de la dècada 
de 1920, esdevé una nova forma d’eina visual que pot 
transformar la nostra percepció de l’espai. Els artistes de 
programació Kyle McDonald i Jonas Jongejan combinen 
tota una sèrie de projectors, un sistema de visió per orde-
nador i 180 quilos de boles de miralls amb les quals creen 
una sofisticada coreografia de reflexos. A Light Leaks, les 
boles de miralls poden controlar la forma i la posició dels 
seus reflexos i transformar l’entorn per fer-ne un espai de 
vegades adient per meditar i de vegades inquietant.

8. Multilayer  
“Welcome” 
Nueveojos

 > Al costat de l’antiga xemeneia de 
Can Framis 
C. Roc Boronat, 116-126

#multilayerwelcome

Multilayer és una instal·lació de vídeo tridimensional que 
crea un vídeo volumètric. Una tècnica que per primera  
vegada es pot veure amb imatge en moviment, en un 
diàleg entre ritme i espai que fa un primer pas cap a un 
nou concepte de cinema hologràfic. Welcome és una 
pel·lícula monocromàtica a cavall entre l’animació gràfica 
semiabstracta i la narrativa de ficció, amb un rerefons de 
videodenúncia sobre la situació que viuen els refugiats a 
tot el món.

7. Future Ruins
Romain Tardy 
Música: Loran Delforge

 > Universitat Pompeu Fabra.  
Campus del Poblenou. 
C. Roc Boronat, 138

#futureruins

Future Ruins combina la projecció digital sobre la façana 
de l’edifici La Fàbrica del campus del Poblenou de la UPF 
amb quinze escultures lluminoses. Tant els elements 
constructius de l’edifici original com els incorporats per 
Romain Tardy constitueixen unes restes tecnològiques 
imaginàries del nostre món, al marge del temps. Però fins i 
tot les ruïnes esteses a terra il·luminen la foscor de la nit.
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11. Chrysalis
Hamill Industries

 > Pl. de Dolors Piera,  
entrada pel carrer dels Almogàvers

#Chrysalis

Chrysalis és un ésser quasi invisible que pren vida als 
albors de la nit per oferir una coreografia de reflexions, 
llums i ocultacions al ritme d’una música d’inspiració 
oceànica. Un espectacle que transporta els espectadors 
a les profunditats de l’abisme oceànic sota el guiatge d’un 
organisme esfèric reflector, inspirat en els ctenòfors, uns 
animals marins que tenen la capacitat de generar llum amb 
el moviment.

10. Coloured Peonies
TILT

 > C. Almogàvers, entre el c. Roc 
Boronat i el c. Llacuna

#colouredpeonies

Unes peònies blanques gegants han florit a Barcelona per 
donar un toc de surrealisme natural al paisatge urbà del 
Poblenou. Quan es fa de nit, els pomells de flors resplen-
deixen i revelen la màgia dels seus colors nocturns en una 
captivadora simfonia lluminosa. 

12. Next Nature 
Román Torre

 > Pl. de Tísner, 1

#NextNature

Next Nature és una instal·lació interactiva en la qual els 
visitants podran oblidar-se de l’activitat frenètica de la 
ciutat i relaxar-se en un paisatge de serenor. Una cascada 
d’aigua virtual projectada sobre una gran façana i altres 
elements pseudonaturals situats pels voltants convidaran 
el públic a interactuar en un espai de tranquil·litat i reflexió. 
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14. Hue Twist
Jordi Canudas

 > C. Pere IV, entre Badajoz  
i Ciutat de Granada

#huetwist

A través de la rotació vertical, un paper prisat i girat esdevé 
la plataforma on es barregen els diferents colors de la llum, 
visualitzant així tots els matisos de la gamma cromàtica. 
Hue Twist és una peça contemplativa que captiva, sorprèn 
i convida el públic a asseure’s-hi al voltant i observar el 
constant canvi de colors.

13. The Pockets
TILT

 > C. Almogàvers, entre Badajoz i 
Ciutat de Granada

#thepockets

Les llanternes són petits objectes quotidians d’aquells que 
ens reconforten i que tothom hauria de tenir desats en 
algun calaix de casa. Qui no ha explorat un racó fosc de  
la llar o un lloc ocult de la natura a la llum d’una llanterna?  
The Pockets reprodueix en una mida gegant les antigues 
llanternes de petaca, que amb el seu encant passat de 
moda i els seus vistosos colors vintage il·luminen els  
carrers del barri.

15. Rèquiem  
per una fàbrica
Cube.bz

 > C. Badajoz, 133

#requiemperunafabrica

Fins no fa gaires anys, la imatge d’aquest barri per als 
de fora era la del “Manchester català”, és a dir, la de les 
xemeneies, la dels obrers dirigint-se de bon matí cap a les 
fàbriques o la d’un barri pescador divorciat del mar. Avui, 
però, arran de les grans transformacions urbanístiques 
del moment, la fesomia del barri està canviant ràpidament 
i, a poc a poc, va perdent també la seva memòria. 
Arxiu Històric del Poblenou (2001). El Poblenou: més de 150 anys d’història 

Instal·lacions artístiques 8Llum Bcn



16b. #Pulse897
Michela Mezzavilla - reMM

 > Espai Simon 
C. Sancho de Ávila, 66-72

#SimonLlumBcn

#Pulse897 és una performance lumínica que converteix 
els ampits de les finestres de l’antiga fàbrica Simon en 
una gran matriu de llum dinàmica. A través de la repeti-
ció d’elements lluminosos inspirats en el famós polsador 
897 de Simon, la façana esdevé un símbol icònic de la 
interacció entre persones, llum i so. La instal·lació evoca 
escenaris de disseny futurista de finals dels anys seixanta, 
contemporanis al polsador i a l’edifici.

17. Sandbox
Rafael Lozano-Hemmer

 > C. Tànger, cantonada amb  
el c. Pamplona

#sandbox

Sandbox és una instal·lació interactiva a gran escala que 
es compon de dues safates de sorra on es poden veure 
petites projeccions de les persones que es troben en el 
mateix solar. Quan els participants arriben a tocar aquests 
petits fantasmes, una càmera detecta les seves mans i les 
retransmet en viu a dos dels projectors més lluminosos 
del món, que pengen d’una grua i que projecten les mans 
sobre el solar en unes dimensions enormes.

16a. Reflexions
Estudi Antoni Arola amb la 
col·laboració i sonorització 
de Lolo & Sosaku

 > Espai Simon 
C. Sancho de Ávila, 66-72 

#Reflexions

Reflexions és un projecte experimental en què es deixa de 
treballar la llum com a font d’il·luminació i es valora per si 
mateixa des que neix, quan es transforma a partir d’un  
reflex o quan es desfà. D’alguna manera, sentim com la llum 
se’ns escapa i es transforma en una cosa gairebé animada. 
Lolo & Sosaku comparteixen el seu enginy i poesia fent 
interactuar la llum amb la sonorització de la instal·lació.
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19*. Làser
Estudi Antoni Arola

 > C. Badajoz, c. Sancho de Ávila  
i c. Pere IV

#Làser

La llum esmolada de tres feixos làser traça un itinerari en 
tres dimensions pels principals carrers de Llum BCN. Un 
recorregut que vertebra l’espai urbà on es desenvolupa 
el festival. Cadascun dels tres llums làser acaba el seu 
recorregut projectant-se cap al cel i fent-se visible des 
de la distància. Un projecte d’innovació lumínica urbana 
dissenyat especialment per al festival Llum BCN.

18*. Emergències
Manolo Laguillo

 > C. Llull, 51-55.  C. Llull, 57.  
C. Llull, 70. C. Pujades, 68-72.  
C. Pere IV, 29. C. Pallars, 94.  
C. Zamora, 99-101 (façana a les vies).  
C. Ávila, 120-124. C. Pallars, 147. 

Les escales d’emergència més representatives del Poble-
nou esdevenen uns objectes fascinants i enigmàtics que 
cada nit, sota una il·luminació especial, projecten les seves 
ombres en una trajectòria contrària a la diürna. Unes 
ombres “girades” que contribueixen a evocar el passat 
industrial del barri i les seves reivindicacions polítiques  
i socials.

20. Geometry of 
Light
Iker Gil i Luftwerk (Petra 
Bachmaier i Sean Gallero)

 > Pavelló Mies van der Rohe  
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 
Consulteu els horaris específics 
d’aquesta instal·lació 

#geometryoflight  
#miesbcn

Geometry of Light és una intervenció immersiva de llum  
i so que realça i transforma els elements arquitectònics i 
materials del pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.  
La instal·lació ha estat concebuda com una lent contem-
porània que magnifica les característiques essencials 
d’aquesta obra mestra de l’arquitectura.
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15 i 16 de febrer, de 19 a 24 h
17 de febrer, de 19 a 23 h

A. Etsab Storm
ETSAB, Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura  
de Barcelona

 > Caseta ADIF. C. Àlaba, 153

#etsabStorm
www.etsab.upc.edu 

Un indret misteriós i d’accés difícil, situat davant les vies i 
que només es veu pertorbat per l’estrèpit del pas del tren 
en lapses de temps variables, és l’escenari d’aquest espec-
tacle de llum i so que submergeix el públic en una tempesta 
que passa per totes les fases i que assoleix el clímax coinci-
dint amb el pas del ferrocarril. Un cop ha passat el tren, es 
retorna a una calma tensa que reinicia el cicle.
Alumnes:Carlos Alcázar Peñalver, Roger Bou Noguera, Lei Bu, Oriol Bus-
quets Fulquet, Eduard Celma Garcia, Chengfeng Chen, Blanca Codina Cla-
vaguera,Pol Cuartero Parreu, Martí Cuñé Ferré, Tamara Fernandez Cortes, 
Carla Gabriela Fosado López, Bastien Guelton, Ivanna Khlus, Patricia Isabel 
Marchán Moreno, Martin Cristian Noguera Retamal, Diana Orozco Moguel, 
Thalis Rambo Delavi, Núria Sant Puig, Laura Vives i Rosàs, Yue Xu
Tutors: Adrià Muros Alcojor, Núria Miralles del Rio
Agraïments: Adif

B. Alice
ELISAVA, Escola Universi-
tària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona

 > Jardins del c. Badajoz, 168

#ALICE  
www.elisava.net   

Alice pot ser una temptació per als vianants, que es poden 
sentir perduts dins d’un laberint arquitectònic que accentua 
el ritme de vida accelerat dels grans nuclis urbans, on 
sembla que no hi ha temps per aturar-se. Alice pot ser la via 
d’escapada d’aquesta realitat opressora. Pot ser l’invisible 
cau del conillet blanc que ens pot precipitar cap al desco-
negut, on el temps no importa i les rutines no existeixen. 
Alice és el reflex d’una il·lusió.
Alumnes: Elise Chukri, Miquel Estany, Marta Esteban, Anna Gayete,  
Tatiana Glock, Laia Gonzàlez, Laura Gusart, Mariana Magalhaes, Aida Pastor, 
Anna Pilyugina, Amalia Puga, Elisabeth Pujol, Albert Sanz, Valentí Soler  
i Marta Velasco
Tutors: Antoni Montes i Roger Pàez
Col·laboradors: Maria de la Cámara i Gabriel Paré
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C. Geocidi
ESDAP, Campus Deià

 > C. Tànger, 89

#geocidi 
#ESDAPCatalunya 
www.esdap.cat  

Solars en calma, pertorbats pels sorolls de perforadores, 
grues, bastides i naixements d’estructures que creixen: tot 
forma part d’un cicle que es repeteix sense deixar rastre 
del que va poder ser. Geocidi és l’acció col·lectiva d’una única 
espècie, d’entre milions d’altres espècies, que està canviant 
el planeta fins al punt que pot tornar-se irrecognoscible  
i incapaç de contenir vida. Geocidi és el missatge visual de 
la metamorfosi que experimenta Barcelona.
Alumnes: Mireia Ballesté, Núria Dalmau, Lidia Forcadellas, Julia López,  
Ivanna Piuma, Sara Rodríguez i Arnau Tolosa
Tutors: Amaya Martínez i Anna Solè
Col·laboradors: Juanra Valladares (Escenotecnic - Enginyeria Escènica)
Patrocinadors: Escenotecnic - Enginyeria Escènica
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D. Verd botella
School of Architecture.  
UIC Barcelona 

 > C. Ciutat de Granada, 102 B

# verdbotella 
www.uic.es/ca/esarq 

Aquesta intervenció vol conscienciar el públic sobre la gran 
quantitat de plàstic que generem, i el fa visible davant la 
façana del primer edifici de la ciutat a obtenir la certificació 
energètica A. Per aconseguir-ho, Habitants del plàstic 
utilitza la complicitat directa dels veïns i veïnes de l’edifici, 
que han facilitat les ampolles de plàstic buides a partir de 
les quals s’ha format la instal·lació lumínica.
Alumnes: Carla Andrade, Pol Arbós, Nieves Blakstad, Estefi Bonavia,  
Sebas Crespí, Cinta Lluís, Guillermo Marfà, Eduard Pagés, Carles Raiteri  
i Genís Vilalta
Tutors: Iñaki Baquero i Marta García-Orte
Agraïments: Comunitat de veïns i veïnes, Direcció d’Espais Verds i Biodiversi-
tat de l’Ajuntament de Barcelona

E. Fils d’història
ETSALS, Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura  
La Salle 

 > C. Ciutat de Granada, 109

#Filsd’Història  
#lsarq 
filsdhistoria.wixsite.com/filsdhistoria 
www.salleurl.edu

Quan passegem pel Poblenou, podem transportar-nos 
dècades enrere i caminar entre fàbriques, imaginar el 
soroll dels cotxes, les maquinàries, els fums... Fils d’història 
vol recordar aquest passat industrial tot resseguint el 
perfil d’una antiga nau industrial on es reparaven motos 
Ducati, i creant-hi una coberta transparent, feta de fils, 
per fer que les persones sentin, tant de dia com de nit,  
que formen part d’aquest passat.
Alumnes: Jaume Trullà, Judith Bertocchi, Tomás Feliu, Júlia Marbà,  
Meritxell Padullés, Andrea Berruezo, Carlos de Felipe, Pablo Linares,  
Veronika Motorina i Joan Martín
Tutors: Joan Vera, Laia Vives, Jordi Mansilla, Miquel Rodríguez, Juan Briz  
i Isabella de Renteria
Col·laboradors: Jaume Pla
Agraïments: T-Systems

F. Bosc nocturn
IAAC, Institut d’Arquitectura 
Avançada de Catalunya

 > C. Ciutat de Granada, 97

#boscnocturn  
#iaacllum2019  
#IAACLife 
www.iaac.net

Bosc nocturn crea la il·lusió de veure un bosc artificial 
fet de llum i que canvia d’aspecte estètic depenent de la 
interacció directa del públic a través dels micròfons situats 
a les finestres d’un antic restaurant en ruïnes, del qual 
només queda dreta la façana. A l’altra banda de les reixes, 
el solar s’omple amb un espectacular bosc il·luminat que 
canvia contínuament d’aparença a partir de les veus dels 
espectadors.
Alumnes: Abhishek Soman, Arman Najari, Daniil Koshelyuk,  
Elliott Sinclair Santos, François Nour, Gabriele Jureviciute, Hari Krishna Gundu, 
Jasser Salas Castro, Kavya Jose, Lars Erik Elseth, Marc Bou Assaf,  
Nikol Kirova, Umit Ceren Bayazitoglu, Wei-Hong Wang, Yasmina El Helou, 
Kammil Carranza Vivas, Vinay Khare, Akshay Gopinath, Anaisa Franco
Tutors: Luis Fraguada i Cristian Rizzuti
Col·laboradors: Valentina Toscano, Sebastian Mealla
Patrocinadors: ProtoPixel
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G. Reflexió
BAU, Centre Universitari  
de Disseny de Barcelona

 > C. Pallars, 183

#BAULlumBCN
#BAU
www.baued.org

“L’art en general, i naturalment també l’arquitectura, és 
un reflex de l’estat espiritual de l’home en el seu temps.” 
Mathias Goeritz 

Som esclaus de la revolució digital, perquè la nostra 
aparença a les xarxes socials és més important que la vida 
real. Estem en moviment constant i no podem aturar-nos 
a reflexionar. Ens desplacem pel món com la nostra pròpia 
ombra. Quan va ser la darrera vegada que vas contemplar 
el teu reflex en un mirall?
Alumnes: Andrea Cases, Anna Murciano, Clàudia Romero, Daniel Chavarría, 
Jorge Rivera, Doris Österle i Víctor López
Tutors: Santiago Vilanova, Mariel Fuentes, Frank Maria  
i Pierino dal Pozzo
Agraïments: Centre Leitat

I. Cyclus
UPC School.  
Màster de Lighting Design

 > Can Picó. C. Pere IV, 58

#cyclus  
#upcschool  
www.talent.upc.edu    

Després de la seva rehabilitació, Can Picó s’ha convertit en 
la cooperativa de treball Biciclot, centrada en el món de la 
bicicleta. Cyclus explora la relació entre el moviment d’una 
bicicleta i el recorregut de la llum i utilitza la terrassa de 
l’edifici com a escenari. La coreografia lumínica escenifica 
la persecució eterna del flaix vermell posterior intermitent 
sobre la incansable llum blanca davantera, acompanyada 
per sons propis de l’escenari ciclista.
Alumnes: M. Isabel Cevallos, Marta Fernández, Ricardo E. Fonseca,  
Luis A. Fuentes, Felipe Huerta, Alejandra Kuri, Estefanía Martí,  
M. Celeste Mazzuco, J. Felipe Ortiz, Florencia Pérez, Alberto Rodríguez
Tutors: Matteo Ferroni, Susana Barea
Col·laboradors: Simon
Patrocinadors: Erco, Iguzzini, Lutron
Agraïments: Biciclot

H. Storm
ESDAP, Campus Llotja

 > Ptge. Trullàs

#esdap_storm 
#ESDAPCatalunya  
www.esdap.cat  

Storm és una experiència immersiva que recrea una 
tempesta amb la voluntat de despertar en el públic aquell 
sentiment primitiu que ens remou en el primer instant que 
esclata el temporal. Es tracta d’una experiència sensorial  
a través de l’impacte dels llampecs, que flueix dins l’especta-
dor per transformar-se finalment en un estat que permeti 
contemplar la bellesa d’aquest fenomen meteorològic.
Alumnes: Ian Alcalá, Aïda Almacellas, Paula Arenas, Gissell Basurto,  
Eva Castany, Àngels Dimitri, Rubén Domínguez, Albert Duarte, Dafne García, 
Georgina Lacoma, Adrià Linares, Marcel Mendola, Javier Ortiz, Ana Pascual, 
Marina Peña, Aitor Sedano i Clara Valverde
Tutors: Rodri Barón Segovia, Sofia Isus, Jordi Plana Marquès i Laura Aragón Duat
Col·laboradors: Ricardo Cançado (tècnic programador)
Patrocinadors: Escenotecnic
Agraïments: Veïns i veïnes del passatge de Trullàs
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J. Entremurs
IED Barcelona - Escola 
Superior de Disseny

 > C. Pujades, 55

#ENTREMURS  
#IEDBarcelona 
www.iedbarcelona.es 

En un espai ple de contrastos que evidencien l’evolució en 
el temps, Entremurs explica la vida d’un mur a través de les 
capes i les cicatrius deixades per la història. És un recor-
regut en el qual el públic es veurà acompanyat de les seves 
ombres, símbol d’una història construïda pels humans, que, 
canviant de color, contribuiran a crear el futur. Es tracta 
d’un projecte participatiu que vibra, batega i es transforma 
gràcies a les persones.
Autors: Camilla Morandi, Valentina Maria Grazia Loffa,  
Elena Rubio, Maïté Cayuelas, Máximo Scopinaro, Andreu Martí, Paola Medina, 
Gaia Pantalone i Igor Socheleau
Tutors: Michela Mezzavilla i Raffaella Perrone
Col·laboradors: Juanra Valladares
Agraïments: Edifici Plug-In Barcelona i Diagonal 477, S.L.U.  

K. Limbo
ESAD, Escola Superior 
d’Art Dramàtic.  
Institut del Teatre 

 > C. Àlaba, 85

#LimboIT  
#InstitutDelTeatre 
www.institutdelteatre.cat 

Quines característiques té un espai que separa dues coses 
diferents, que conviu entre un món i un altre? Com es 
transforma un lloc en un “no lloc”? Limbo és una instal·lació 
que treballa a partir de l’atmosfera i la pulsació, i com totes 
dues poden generar sensacions. A través de la llum, el so  
i les ombres, l’espai es modifica, potencia els elements que 
ja existeixen i crea una nova mirada. En aquest context,  
la matèria adquireix la capacitat de comunicar.
Alumnes: Julia Bauer, Joan Griset, Alba Paituví, Josep Pijuan i Debora Stysova
Tutors: Jan Mech
Col·laboradors: Montse Amenós, Francesc Rodelles, Elisabet Castells  
i Maria Domènech
Agraïments: Hotel & Spa Villa Olímpic@ Suites

L. Eix vital  
a les Naus Bessones
BRAC, Facultat  
de Belles Arts.  
Universitat de Barcelona

 > C. dels Almogàvers, 145

#eixvital  
#FacultatdeBellesArts  
www.ub.edu/bellesarts   

Eix vital és una instal·lació sobre el passatge que comunica 
dues naus bessones, i activa un recorregut per visualitzar 
la relació simbiòtica que tenim amb l’arquitectura i emfa-
titzar la capacitat de metamorfosi dels edificis en relació 
amb els seus hostes. És un viatge dins d’un organisme amb 
vida pròpia que ens modela i transforma, tal com ho fa 
l’arquitectura.
Alumnes: Projecte: Juan Carlos Almagro. Equip: Cristina Bota, Javier Caamaño, 
Mireia Carrillo, Maria Gorgoll, Maria Jansà, Ignasi López, Marta Rossell  
i Gemma Solà
Tutors: Miquel Planas i Núria Gual
Col·laboradors: Custom Project
Patrocinadors: Nylma
Agraïments: Securman, Don Ostra, Época
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N. Punt zero
UPC School-CCCB.  
Màster en Disseny  
i Producció d’Espais 

 > C. de Pamplona, 113

#puntzero
www.facebook.com/MasterDise-
noYProduccionDeEspacios/

Punt zero evoca el moment de l’explosió inicial a partir de  
la qual vam ser creats, congela l’instant posterior a aquesta 
explosió i visualitza el rastre físic que deixa l’existència 
humana. Punt zero convida l’espectador a reflexionar 
sobre la petjada que deixa el seu recorregut, a fi de trobar 
un punt d’inflexió a partir del qual es replantegi el seu rol 
en l’univers.
Alumnes: Adriana Aguayo, Andrea Arévalo, Augusto Cilintano, Cristina Orte-
ga, Carolina Idarraga, Claudia Carhuayo, Consuelo Coumerme, Daniela Vélez, 
German Ramírez, Irati Zabalo, Jesús Mas Wendt, Jordi Rocaspana, Juan 
Pablo Ramírez, Juana Moscoso, Laura Camacho, Manel Drareni, Maria Camila 
Ramírez, Maria Cecilia Molina, Maria Emilia Losano, Maria Fernanda Aguirre, 
Maria Jose Garcia, Milagros Ramírez, Marianela Gonzales, Mauricio Moreno, 
Míriam Cano, Nicolas Molina, Romina Rapp, Ruth Baches, Stella Simioni i 
Veronica Fernández
Tutors: Josep Ricart i Coque Claret
Agraïments: Hotel Capri by Fraser, ALEA

O. I.Cono
Escola Massana 

 > Ptge. de Ratés

#i-cono 
www.escolamassana.cat

Les xemeneies són un dels pocs testimonis del passat  
del Poblenou i això les converteix en símbols indiscutibles 
d’aquest barri. D’un projecte industrial a un de tecnològic, 
són la prova d’una època daurada passada que ara es 
repeteix. A I.Cono, una xemeneia apareix despullada de 
maons i vestida de reflexos, i evoca la memòria revifada  
per un barri que batega.
Alumnes: Meritxell Romano, Sira Plans, Zseraldin V. Rétháti, Maialen Elorza 
Otaegui, Berta Ballestín, Sidney Latil de Ros, M. José Escobar, Addil El Mera-
bet, Belén Mure i Aritz Rodríguez 
Tutors: Diego Ramos, Jordi Canudas i Ricardo Marsicano 
Agraïments: Departament d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat -  
Direcció de Neteja i Gestió de Residus

M. Noctulica
EINA, Centre Universitari  
de Disseny i Art de Barcelona 
(UAB) 

 > C. Sancho de Ávila, 66 
Espai Simon, pati

#noctulica_einabcn  
#einabcn
www.eina.cat

El projecte Noctulica explora la percepció de la llum i refle-
xiona sobre la bioluminescència, un fenomen que es genera 
quan un element extern interactua amb un organisme 
viu, com la Noctiluca scintillans, una espècie de plàncton 
bioluminescent. La llum que emet la Noctulica scintillans 
és inofensiva: il·lumina les formes de l’aigua i genera una 
composició de llum en moviment constant que juga amb les 
nostres percepcions i amb l’experiència visual.
Alumnes: Vicente Akira, Mercè Boncompte, Pol Capdevila, Núria Carrascal, 
Ana Habash, Anaïs Llop, Oriol Pinell i Maria Vicente
Tutors: Judit Colomer
Col·laboradors: Joan Pomés, (enginyer de so)
Agraïments: Simon
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Fer fotos a Llum BCN té premi! 

#LlumBCN19
Del 15 al 20 de febrer us convidem 
a compartir a Instagram les vostres 
fotografies del Llum BCN 2019  
i a guanyar premis!
Participar en el concurs de 
fotografia és molt senzill: només 
cal que etiqueteu a Instagram les 
vostres fotos del Llum BCN  2019 
amb el hashtag #LlumBCN19 i ja  
hi estareu participant!

Podeu participar-hi des del 15 de febrer  
a les 18.00 h fins al 20 de febrer a les 23.59 h.

Un jurat format per membres de l’Institut  
de Cultura seleccionarà les tres fotografies  
més originals.

Les persones guanyadores es comunicaran 
el 22 de febrer a través del web de Llum BCN 
la Mercè i de les xarxes socials de Barcelona 
Cultura.

Podeu consultar les bases al web 
barcelona.cat/llumbcn.

Primer premi: motxilla de Barcelona Cultura 
confeccionada amb banderoles reciclades.

Segon premi: bossa + funda de tauleta + 
targeter + llibreta de Barcelona Cultura 
de lona reciclada.

Tercer premi: bossa + funda de tauleta + 
targeter + llibreta de Barcelona Cultura 
de lona reciclada.
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Els bars i 
hotels del 22@ 
Barcelona 
us conviden 
al Llum Bcn 
Poblenou

Els bars i hotels del districte 22@ de Barcelona 
conviden els barcelonins i barcelonines i a tots 
els visitants del Llum Bcn 2019 a passejar  
pel barri i a emocionar-se amb la màgia de les 
seves instal·lacions lumíniques. Establiments 
que creuen en el potencial del districte i se 
sumen al seu teixit social i empresarial per 
contribuir al desenvolupament econòmic  
i cultural del Poblenou.

Nou establiments oberts en horaris del festival 
i en els quals, si voleu, podreu descansar i 
prendre un refresc.

   Espais de restauració adherits amb el suport de Free Damm

Hotel Novotel Barcelona City
Av. Diagonal, 201

The Gates Hotel Diagonal Barcelona
Av. Diagonal, 205

Bar DHUB
Pl. de les Glòries Catalanes, 37

Hotel & Spa Villa Olímpic@ Suites
C. Pallars, 121

Hotel SB GLOW
C. Badajoz, 148-154

Capri by Fraser BCN
C. Sancho de Ávila, 32

Twentytu Hostel
C. Pamplona, 114

Golden Tulip Barcelona
C. Àvila, 135-139

Off llum
Poblenou Urban District

 > Carrer de Pujades, 99 
Poblenou Urban District

poblenouurbandistrict.com  
#OffLlum

Descobreix l’“Off llum”, un recorregut alternatiu 
realitzat per alguns dels membres de l’associació 
Poblenou Urban District. Al vespre, els espais 
artístics i creatius del barri il·luminaran els carrers 
i oferiran diverses propostes lumíniques de petit 
format.
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Llum Bcn Poblenou
15·16·17 febrer

1 Aquí Houston
2 Alex Posada i Xavi Bayona
3a Daniel Canogar
3b Onionlab
3c FAD
4 Joanie Lemercier
5 ProtoPixel
6 Mónica Riki  i Anna Carreras
6b Xavi Lloses
7 Romain Tardy
8 Nueveojos 
9 Kyle McDonald i Jonas Jongejan

A ETSAB, Escola Tècnica Superior  
 d’Arquitectura de Barcelona
B ELISAVA, Escola Universitària  
 de Disseny i Enginyeria de Barcelona
C ESDAP, Campus Deià
D School of Architecture. UIC Barcelona 
E ETSALS, Escola Tècnica Superior  
 d’Arquitectura La Salle 
F IAAC, Institut d’Arquitectura  
 Avançada de Catalunya
G BAU, Centre Universitari  
 de Disseny de Barcelona
H ESDAP, Campus Llotja 

Instal·lacions artístiques

Instal·lacions artístiques / Escoles

10  TILT
11 Hamill Industries
12 Román Torre
13  TILT
14  Jordi Canudas
15 Cube.bz
16a  Estudi Antoni Arola
16b  Michela Mezzavilla - reMM
17  Rafael Lozano-Hemmer
18*  Manolo Laguillo 
19*  Estudi Antoni Arola
20 Fundació Mies van der Rohe

I UPC School. Màster de Lighting Design
J  IED Barcelona -  
 Escola Superior de Disseny
K ESAD, Escola Superior d’Art Dramàtic.  
 Institut del Teatre 
L BRAC, Facultat de Belles Arts.  
 Universitat de Barcelona
M  EINA, Centre Universitari de Disseny  
 i Art de Barcelona (UAB) 
N  UPC School-CCCB.  
 Màster en Disseny i Producció d’Espais 
O  Escola Massana
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   Instal·lacions artístiques

  Instal·lació 19*

   Instal·lacions artístiques / Escoles

   Espai gastronòmic Van Van Llum

  Metro

  i  Informació
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Patrocinadors i col·laboradors
Gràcies a tots per fer possible 
aquest festival

Empreses i entitats col·laboradores

Mitjà de comunicació patrocinador

Empreses patrocinadores

20Llum BcnInformació pràctica



Horaris i informació general

 i  Punts d’informació

Al taulell de la planta inferior de l’edifici DHUB 
Barcelona (plaça de les Glòries Catalanes, 37).

A les zones de descans habilitades a la cantonada 
del carrer de Sancho de Ávila amb el carrer de 
la Ciutat de Granada.

Al carrer de Pamplona, 123.

Recordeu que l’organització es reserva el dret 
d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons 
tècniques o meteorològiques.

Algunes instal·lacions lumíniques no són reco-
manables per a persones amb problemes d’epi-
lèpsia. En algunes instal·lacions de capacitat 
d’accés és limitada.

En alguns indrets de la ciutat on podreu veure 
les instal·lacions i espectacles de Llum BCN 
no hi haurà la intensitat d’il·luminació urbana 
habitual. Aneu amb compte i moveu-vos amb 
precaució.

 Espai gastronòmic Van Van Llum

Carrer de Tànger (entre el carrer de Zamora  
i el carrer de Pamplona)

Carrer de Sancho de Ávila (entre el carrer  
de Badajoz i el carrer de la Ciutat de Granada)

A l’espai gastronòmic Van Van Llum els visitants  
del festival podran gaudir d’un punt de trobada  
i de descans en un jardí d’arbres lluminosos.  
Si ho volen podran triar menjar calent dels 
diversos food trucks aparcats a la zona, o bé 
beure alguna cosa.

Accés amb transport públic

  Metro: L1 Glòries i Marina,  
 L4 Llacuna i Bogatell

   Tramvia: T4 i T5

   Bus: línies 6, 7, 62, 136, 192, H12, H14, V23,   
 V25, N2, N6, N8, N11

   Rodalies: R1, R2, R3, R4, R7, R2N, R11 i R12   
 (estacions de l’Arc de Triomf i el Clot-Aragó)

 Més informació a www.tmb.cat

Divendres 15 i dissabte 16 de febrer, de les 19 a les 24 h

Diumenge 17 de febrer, de les 19 a les 23 h

L’accés a tots els espais és gratuït.

Organitza: Institut de Cultura de Barcelona. 
Amb la col·laboració de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i Direcció 
d’Energia i Qualitat Ambiental - Ecologia Urbana, 
els districtes de Sant Martí i Ciutat Vella, gerències, 
serveis i organismes municipals diversos  
de l’Ajuntament de Barcelona

Direcció artística Llum BCN: Maria Güell Ordis 
Assessors artístics Llum BCN:  
Oriol Pastor i José Luis de Vicente

Edita: Ajuntament de Barcelona. 
La informació continguda en aquest programa  
és correcta a 7 de gener de 2019.

DL B 29703-2018
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