La manera d’explicar històries està canviant. La irrupció de noves eines tecnològiques ha fet que
apareguin nous formats i noves narratives medials per a fins documentals com són la interactivitat,
el transmedia o el periodisme immersiu, per citar-ne alguns. Volem posar-les en comú amb el
tractament de memòries domèstiques, narratives íntimes o familiars. Volem preguntar-nos sobre els
perills i les potencialitats polítiques d’aquest tipus de narracions. I ho volem fer per afavorir el
sorgiment de pràctiques crítiques i creatives en la no-ficció actual.
Memorybytes és un procés obert de recerca. No tenim tesis, tenim preguntes.
Memorybytes s’articula entorn de tres eixos principals: la construcció d’un espai expositiu on es
podrà visualitzar el procés de recerca; l’organització d’un cicle de presentacions i conferències; la
convocatòria de trobades obertes entre creadors.

ESPAI
Del 12 de desembre de 2012 al 13 de febrer de 2013, a la galeria

Josian i Montse Romaní ens parlaran de projectes que utilitzen

del CFD es podrà visualitzar el procés de recerca en la forma d’un

formes col·laboratives de narració centrant-se en la influència de

arxiu documental que es construirà a través d’una metodologia

les noves tecnologies.

participativa. Uns murs vius què aniran canviant a mesura que
anem construint coneixement. Un espai on consultar referències,
fer visionats a la carta o aportar els propis links en un Co&Co de
comissariat.
*del 22 de desembre al 6 de gener la galeria del CFD romandrà
tancada al públic.

Es presentarà el projecte Camp a través.

TROBADES DE CREADORS
Persones que hàgiu realitzat obres medials a partir de material
domèstic amb la voluntat de transcendir la veu íntima cap a
una esfera d’interès comú. Persones que hàgiu desenvolupat

CICLE DE PRESENTACIONS
I CONFERÈNCIES

eines medials o online que afavoreixin les narratives col·lectives i
autònomes. Agitadors, dinamitzadors socials que treballeu amb
les narratives com a eines d’empoderament comunitari. Volem

Els ponents que participen en aquest cicle operen en els àmbits

conèixer i compartir experiències per a possibles contaminacions.

d’interès del projecte ja sigui com a teòrics, artistes, investigadors,

Ho volem fer en un ambient relaxat i potencialment fructífer.

activistes o agitadors culturals.

Per aquest motiu, a totes vosaltres, us convoquem a dues cites:

Comptarem amb la presència d’especialistes en les noves
formes de documentals i de periodisme com Arnau Gifreu i
Eva Domínguez, i amb l’experiència de Barret Films, una de les

>> FamilyReMix
Dissabte 12 de gener de 2013

primeres productores en la península centrades en el documental

Porta alguna gravació de la teva família (deconstruïda,

interactiu.

irregular, clànica, clàssica o difusa). A la trobada farem remix

Mariona Visa ens farà un recorregut sobre diversos artistes

live de les nostres famílies i presentarem els nostres treballs.

que han utilitzat les imatges familiars pròpies com a eina de
recuperació de la memòria. María Ruido, Elena Fraj i María
Zafra ens parlaran sobre la memòria individual i col·lectiva i les
polítiques d’arxiu.

>> Receptes secretes + conglomerats creatius
Dissabte 26 de gener de 2013
On compartir secrets de la pràctica i buscar aliances.

L’arxiu al context de les noves tecnologies: memòria i procomú.
Elena Fraj >> web
Professora de Belles Arts, Universitat de Barcelona.

TROBADA DE CREADORS (2ona part)
Dissabte 26 de gener de 10:30 a 14:00h
{ PRESENTACIONS

Receptes secretes + conglomerats creatius.

NOVES FORMES DE PERIODISME
Dimecres 30 de gener
{ CONFERÈNCIES

Narrativa immersiva en la web aplicada al periodisme.
Eva Domínguez >> web
Periodista especialitzada en comunicació i internet.

INAUGURACIÓ
Dimecres 12 de desembre
{ PRESENTACIÓ I PROJECCIÓ

Memorias, norias y fábricas de lejía (17min, 2011).
María Zafra
Un assaig sobre la migració, la memòria i la inaccesibilitat a la auto representació.

DEL ÀLBUM FAMILIAR AL DOCUMENTAL
INTERACTIU
Dimecres 19 de desembre
{ CONFERÈNCIES

Mapes d’experiències viscudes: relats i l’arxiu familiar.
Mariona Visa >> web
Doctora i professora de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida.

Nous models i narratives de no ficció interactiva i transmèdia.
Arnau Gifreu >> web
Professor de la Universitat Ramón Llull i la Universitat de Vic. Director del UVIC_Lab.

FamilyReMix + TROBADA DE CREADORS
(1era part)
Dissabte 12 de gener de 10:30 a 14:00h
{ FESTA I PRESENTACIONS

Inscripció prèvia: infomemorybytes@gmail.com.

MEMÒRIA COL·LECTIVA I POLÍTIQUES D’ARXIU
Dimecres 16 de gener
{ CONFERÈNCIES

Qui és aquella família? Accès a les tecnologies i auto

Experiències amb el documental interactiu.
Barret Films >> web
Productora audiovisual de formats interactius.

PROCESSOS COL·LECTIUS EN EL DOCUMENTAL I
NOVES TECNOLOGIES DE PARTICIPACIÓ
Dimecres 6 de febrer
{ CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS

La imatge del pensament col·lectiu.
Montse Romaní >> web
Investigadora i productora cultural independent en art contemporani, comissariat i
polítiques culturals.

Presentació del projecte Camp a través. >> web
Ona Bros i Elena Fraj
Narratives distribuïdes: tecnologies, medis socials i ment-eixam.
Josianito Llorente >> web
Dinamitzador digital, gestor cultural i activista en general. Tabakalera (San
Sebastián) Hirikia/Puerto Abierto Donostia Capital Cultural Europea 2016.

INFORMACIONS
Totes les sessions comencen a les 20h 20h, excepte les trobades de creadors.
Aforament limitat.

CFD. Creació de Fotografia Documental
C/ Fontrodona, 31 | Poble Sec | Barcelona
M L2-L3 Paral·lel
Horari galeria: Dilluns a dijous de 17h a 21h.
*del 22 de desembre al 6 de gener la galeria del CFD romandrà
tancada al públic.

Més informació: infomemorybytes@gmail.com

representació.
María Zafra >> web
Programadora i realitzadora de cine documental.
Una producció de:

Convocando a los fantasmas.
María Ruido >> web
Artista visual, investigadora i productora cultural. Professora de Belles Arts,
Universitat de Barcelona.

Ona Bros
Elena Fraj
Disseny gràfic: María Rodríguez
Comunicació: Ada Sbriccoli

Amb el suport de:

