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El Festival Audiovisual d’Andorra celebra la seva 9a
edició entre els dies 25 i 29 de maig. Un any més torna
amb la voluntat de difondre i promoure la creativitat,
l’art, la cultura i el talent de joves creadors procedents
d’arreu del territori Pirineus.
Gràcies al suport del Govern d’Andorra i del Comú
d’Andorra la Vella, el festival ha esdevingut una cita
cultural de referència al país. El festival serveix
d’aparador per a artistes locals i internacionals, i
pretén acostar al públic un ampli ventall de propostes creatives, originals i innovadores vinculades a
l’audiovisual en totes les seves formes: projeccions,
instal·lacions artístiques, tallers o directes audiovisuals entre altres.
L’Ull Nu us convida a acostar-vos al Centre Històric
d’Andorra la Vella per descobrir les diferents activitats programades enguany, per conèixer de primera
mà quines són les tendències audiovisuals del
moment i per conèixer la feina del talent emergent
del nostre entorn.

#ullnu22

festivalullnu.com

#ullnu22

festivalullnu.com

DEL 7 AL 29/05

Instal·lació Faune
Lloc: Diversos punts d’Andorra la Vella
Dia i hora: A totes hores entre els dies 7 i 29 de maig
ACTIVITAT GRATUÏTA
Amb aquesta aplicació, pots descobrir en realitat augmentada la sèrie de pòsters
Faune d’Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest, una ruta poètica i dadaista que segueix les petjades d’animals fantàstics.
Faune és una sèrie de 10 pòsters de gran format pensats per ser vistos amb una
aplicació de realitat augmentada. Clica el botó “començar”, apunta a un cartell amb
la càmera i deixa que l’animació virtual comenci.
Col.locats a espais públics, els pòsters animen els vianants a emprendre un recorregut en forma de joc de pistes, que revela una fauna amagada pels carrers de la
ciutat. D’accés i gratuït, aquest recorregut es dirigeix a tots els públics. Ofereix als
transeünts l’oportunitat de veure amb nous ulls el seu entorn urbà.
Us animem a cercar els 10 pòsters diferents i a fer-vos una foto amb ells. Si ens les
ensenyeu els dies del festival, us endureu una recompensa! Ens podeu visitar
durant els horaris de projeccions al hall del Centre de Congressos d’Andorra la Vella
(fins a esgotar existències).
Faune és el resultat de la col.laboració entre Adrien M & Claire B x Brest Brest
Brest.

DIMECRES 25/05

Exposició NFT’s What The F*ck?
Lloc: Galería Pilar Riberaygua
Dia i hora: De dimecres 25 a diumenge 29 de 16h a 20h
ACTIVITAT GRATUÏTA
NFT’s What the F*ck? és la primera exposició pública a Andorra de crypto art, comunament anomenat NFT.
Però què són les NFT, aquest fenomen que en molt poc temps ha revolucionat els
mercats de l'art tradicional i de les criptomonedes? Aquesta exposició, dirigida tant
a professionals com a simples curiosos, té com a objectiu explicar de forma clara i
entenedora el seu funcionament, quins possibles interessos s’hi amaguen al darrere o, simplement, donar-ho a conèixer als despistats que encara no n’hagin sentit a
parlar mai. No us perdeu aquesta mostra d’obres d’artistes reconeguts internacionalment en el món de les NFT que es podran veure a la Galeria Pilar Riberaygua
durant els dies del Festival.
Inauguració: Dimecres 25 de maig a les 19.30h
Xerrada NFT’s: Dijous 26 de maig a les 20h
El comissari de l’exposició, i CEO de Moanin Gallery, Paul-Alexandre Nicolas, oferirà
una conversa entorn de les NFT per conèixer de primera mà la incidència que
aquest fenomen està tenint actualment en el món de l’art.
Per visites guiades concertades: +376 394 558

Col·laboren:

DIMECRES 25/05

Projecció Libertad, de Clara Roquet
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dimecres 25 a les 21.30 h
PREU 5€
104 minuts / Català i castellà
Després de molt de temps sense coincidir a la casa d'estiu, la família Vidal passa les
últimes vacances amb l'àvia Àngela. Per primera vegada a la seva vida, Nora (14)
sent que no troba el seu lloc: els jocs de nens li semblen ridículs i les converses dels
adults encara li van grans. Però tot canvia amb l'arribada de Llibertat (15), la filla de
la Rosana, la dona colombiana que cuida de l’àvia.
Amb María Morera, Nicolle García, Vicky Peña, Nora Navas, Maria Rodríguez Soto,
Carol Hurtado, David Selvas, Óscar Muñoz, Sergi Torrecilla i Mathilde Legrand.

Col·labora:

DIJOUS 26/05

Sessió Escolar - Street Heroines + Q&A
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dijous 26 a les 15 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Street Heroines (heroïnes de carrer) és un llargmetratge documental premiat, que
celebra el valor i la creativitat de les dones que, malgrat la falta de reconeixement,
han format part integral del moviment del grafiti i de l’art de carrer des dels seus
inicis. Aquest documental entrellaça les històries de tres artistes llatines emergents de Nova York, Ciudad de México i Sao Paulo, i els seus viatges respectius -a
l’interior d’una subcultura dominada per homes- per establir noves identitats artístiques dins de paisatges urbans caòtics.
Una obra representativa de l’empoderament femení, aquest documental dona visibilitat a artistes intrèpides que creen les seves pròpies oportunitats en nom dels
drets de les dones, de la igualtat econòmica i de gènere, d’una major accessibilitat
a les arts i de la celebració de la identitat cultural.
La projecció anirà acompanyada d’un col·loqui amb la directora Alexandra Henry i
l’artista Judit Rodrigo.

En col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra

DIJOUS 26/05

Projecció Chavalas, de Carol Rodríguez Colás
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dijous 26 a les 21.30 h
PREU 5€
91 minuts / Castellà
Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables de l'adolescència, tornen a trobar-se al barri per reviure una autèntica i tragicòmica amistat. Una realitat que les
obligarà a enfrontar-se a les adolescents que van ser i a les dones que volen ser.
Gairebé sense adonar-se'n, s'ajudaran a prendre decisions importants de les seves
vides. El pas del temps i com són de diferents no serà excusa perquè la seva amistat
prevalgui sobre tota la resta.
Amb Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela Cervantes, Ana Fernández, José Mota, Mario Zorrilla, Cristina Plazas, Maite Buenafuente, Frank Feys i
Biel Durán.

DIVENDRES 27/05

ULLNU PRO - Taller CULTURA I JOVES:
Festival Reteena
Lloc: El Rusc, Departament de Joventut del Comú d’Andorra la Vella
Dia i hora: Divendres 27 a 10.30 h a 12.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA amb reserva prèvia
El Festival Reteena va néixer fa 5 anys amb la intenció de crear un espai de descoberta,
reflexió i experimentació amb el mitjà audiovisual, fet per joves i per a joves. Les seves
fundadores i directores presentaran el projecte i les claus del seu èxit entre la comunitat
de joves de Barcelona, fet que les ha portat a guanyar el Premi Ciutat Barcelona 2021,
al millor projecte audiovisual de l’any.
Activitat dirigida a qualsevol professional que treballi amb adolescents i joves d’entre 15 i 25 anys.
Per inscriure’t, fes-nos un correu amb el teu nom i el teu telèfon a: info@festivalullnu.com
Punts que es tractaran a la sessió:
· Festival Reteena: Introducció al projecte i objectius
· L’Equip Jove Reteena: Involucrar als joves en el disseny de la programació (ideació,
implicació i dinàmiques)
· La programació: Contingut i temàtiques treballades al festival
· Comunitat Reteena: El públic del festival (joves de 15 a 22 anys)
· Pràctica 1: Pensem el públic al qual ens dirigim
· Identitat visual: El treball i la ideació de la imatge gràfica
· Pràctica 2: El benchmarking de l’activitat / entitat, com ens definim a través de la
nostra imatge
· Comunicació digital: Creativitats i accions
· Pràctica 3: Pensem en accions digitals

Curs impartit per:

DIVENDRES 27/05

Projecció I Always Cry For You Like Pink Honey
Rain, de Joan Esteve, Gerard Vidal Barrena i
Carlos Robisco
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Divendres 27 a les 17 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
33minuts / Videodansa
I Always Cry For You Like Pink Honey Rain és l'àlbum visual que acompanya totes les
cançons del nou disc de The Bird Yellow. Ple de metàfores visuals, elegants coreografies i una atmosfera onírica en què es confon realitat i somni, el film té lloc
durant la festa de comiat de dues persones; un “fins aviat” agredolç que representa
tant un final com un nou començament.

DIVENDRES 27/05
Curtmetratges - Bloc 1
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Divendres 27 a les 18.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Atrapada, (fora de concurs)
Sandra Pérez, Laia Burgos,
María López i Claudia Baró
3 minuts / Ficció
Una tarda la Berta i la seva família
se’n van d’excursió a la muntanya,
un cop allà la Berta ensopega amb
una polsera la qual la transporta a
una altra dimensió on passaran una
sèrie de coses estranyes. Un curtmetratge realitzat per les alumnes
de 4t d’ESO del Col·legi M. Janer,
guanyadores del 7è Concurs de
curtmetratges en català RECcrea.

Under the Ice
Alvaro Rodriguez Areny
16 minuts / Ficció
Després de perdre al seu pare en un
accident, Edur es desperta en mig
d’un malson. Una presència el perseguirà amb els seus pitjors records.

UVE - Carlota Urdiales
Hector Prats
4 minuts / Videoclip
Carlota i Uve posen la seva amistat en
joc quan s'arrisquen a robar una casa.
Et si on s’en foutait?
Johanna Lagarde
11 minuts / Documental
Sasha, de 3 anys, va néixer intersexual, ni nen ni nena. Els seus
pares van decidir no operar-lo.
Volen que Sasha esculli el seu
gènere quan sigui gran. Mentrestant, la Sasha viu la seva vida com a
nena i, innocentment, sacseja
alguns codis de la societat.

Los días que (nunca) fueron
Kevint Iglesias Rodríguez
i Pedro Rivero
11 minuts / Animació
Tres personatges estan a punt de
viure el millor moment de la seva
vida… Fins que un estrany fenomen
fa acte de presència.

DIVENDRES 27/05
Curtmetratges - Bloc 1
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Divendres 27 a les 18.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Ball d’Olives i Préssecs
Marc Algora
3 minuts / Videoart

See you Again - Roosevelt
Hèctor Prats
4 minuts / Videoclip

Quan ens vam mudar el meu avi
Vicenç va plantar una olivera que
des d’aleshores destaca a l’entrada
de casa meva. Quan ell ens va
deixar, la meva àvia Rosa va seguir
cuidant-lo i recollint els seus fruits.
L’estiu passat, després de menjar-se un préssec sota el porxo, la
vaig trobar plantant l’os al jardí, al
costat de l’olivera. El mateix gest,
vint anys després. Avui ja no estan
cap dels dos, només queda el que
van gestar i el seu record balla i
murmura entre el vent.

En un moment en què la barrera
entre digital i físic es dilueix, dos
humans lluiten per mantenir una
connexió entre els seus dos mons.

Ya no te veo
Carles Gómez
11 minuts / Ficció
En Pau (23) fa setmanes que no està
bé. Fingeix estar bé davant del seu
company de pis, però no pot deixar
de pensar en la seva ex. Una trobada casual a la botiga de queviures li
donarà la seva última oportunitat
per resoldre la ruptura.

DIVENDRES 27/05
Curtmetratges - Bloc 2
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Divendres 27 a les 20 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Crisàlides
Marc Camardons
15 minuts / Ficció

A deer falling into the sea
Marco Huertas
10 minuts / Documental

Quatre històries es creuen pels carrers de Barcelona. Quatre moments on els protagonistes viuen un
moment de canvi d'etapa, on són
plenament conscients del pas del
temps. Moments en els quals
sentim que arrosseguem a l'esquena cada minut que hem viscut.

Retrata una generació condemnada a
lluitar amb la inquietud i l'aïllament,
en un hivern especialment fosc, on la
vida tal com la coneixíem s'ha vist interrompuda. Una carta d'amor agredolça a la capital alemanya, els carrers foscos de la qual són un personatge més de la pel·lícula. Aquest
híbrid entre documental i videoàlbum
oscil·la entre els records i un retrat
oníric del temps present, des d'un
aparent estat de vigília o somieig.

Maestro Espada - Murciana
Oriol Guanyabens
5 minuts / Videoclip
Els llums, les ombres i la naturalesa
com a elements essencials que
construeixen una llarga cadena
entre allò animal i allò humà, entre
allò d'ahir i allò d'avui.

Rouge Sang
Margaux Serol, Auriane
Sauvinet i Eva Mangin
7 minuts / Ficció
La Maya és una jove que viurà un
punt d'inflexió a la seva vida, la seva
primera regla. Molts problemes
faran que aquesta experiència sigui
infernal per a l'escola: pares tancats, comentaris estereotipats dels
seus companys, una professora incomprensible, manca d'informació i
suport... Per acabar amb una discussió violenta amb la seva mare.

DIVENDRES 27/05
Curtmetratges - Bloc 2
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Divendres 27 a les 20 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Hermanas entre eclipses
Tess Masero
12 minuts / Documental, Vídeoart
Entre eclipsis les emocions estan a
flor de pell. De vegades no hi ha cap
altre millor moment per tenir una
conversa que fa temps que evites. I
les converses que evites són les que
fan descobrir les coses més importants sobre tu.

La perrera
Emilio López
18 minuts / Ficció
Ale, un noi de 18 anys sense cap ambició de futur, passa els dies perdut
entre alcohol, delinqüència i drogues. A causa de la turbulenta relació amb la mare, viu pràcticament
sol. L'únic reforç positiu de la seva
vida és el seu Bull Terrier Sasha.
Una nit, Ale es disposa a sortir per a
una jornada més d'evasió deixant la
seva gosseta sola a casa.

DIVENDRES 27/05

Instal·lació Bosc de llum
Lloc: Rambla Molines
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 21.30h a 00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Bosc de llum és un espai de creació i contemplació en el qual els visitants interactuen jugant amb la llum. Una instal·lació on els visitants donen vida a les seves
creacions lumíniques transformant-se en experiències compartides. Una decoració lluminosa diferent cada dia, una experiència creativa col·laborativa plena de llum
i música. Un lloc de respir que és alhora relaxant i hipnòtic. Sons rítmics i llum es
combinen en aquest temple digital contemplatiu en el qual els visitants creen,
somien i juguen.
Artistes: Eloisa López i Lluís Campmajó.
Construcció: Viruta's Taller Creatiu

DIVENDRES 27/05

Instal·lació Abyss
Lloc: Llibreria La Trenca
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 20h a 23h
ACTIVITAT GRATUÏTA
La ràpida penetració de les tecnologies digitals en totes les facetes de la vida ens
porta a l'extrem. La instal.lació examina críticament l'efecte dramàtic i d'ampli
abast dels avenços en la tecnologia de les telecomunicacions. L'erosió de les dicotomies públic/privat, oci/treball, operant en un context on la participació en les elaborades xarxes de comunicació subjacents a la interacció social. Ja no és una qüestió
d'elecció, ja que no participar-hi és semblant a la retirada social.
Artista: Eloi Costilludo

Col·labora:

DIVENDRES 27/05

Instal·lació Demiürg
Lloc: Pl. Rebés
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 21.30h a 00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Tan imparable és el desig de conèixer com inevitable és la seva pròpia aparició. En
altres èpoques, aquesta fervorosa curiositat s’ha prohibit, s’ha perseguit, però el
desig legítim d’entendre i de descobrir, acaba sempre obrint-se pas. Impassible, un
demiúrgic dispositiu que ha pres la forma suprematista a través de la geometria,
ens protegeix d’algunes inclemències però ens clou la visió, ens difumina el cel, ens
oprimeix. Cal apropar-se a la intervenció lluny de qualsevol associació possible al
significat de la figura, per copsar i observar l’alleujament, veure la figura completa
per entendre en definitiva, a través de la curiositat.
Artistes: CODA (Gerard Bertomeu, Enrique Soriano i Pep Tornabell)

DIVENDRES 27/05

Instal·lació Lazer Pupil
Lloc: Pl. Príncep Benlloch
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 21.30h a 00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Lazer Pupil és una instal.lació interactiva de llum i so en la que cada espectador té
la possibilitat de formar una empremta lluminosa única i personal. A través d’uns
tòtems equipats amb iPads, l’espectador pot escollir entre diferents patrons animats preseleccionats o crear el seu propi disseny. Aquestes imatges es projecten
sobre un llenç fotoluminescent que conserva durant uns instants la llum, creant
així diferents patrons efímers. El nombre de llenços fotoluminescents i làsers poden
variar. En una explicació visual de com funciona la fotoluminescència, Lazer Pupil
ajuda a totes les edats a gaudir al mateix temps que s’aprèn.
Artista: Framemov

DIVENDRES 27/05

Directe audiovisual A taste of Nature
Lloc: Casa de la Vall
Dia i hora: Divendres 27 a les 22 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
A Taste of Nature és un espectacle de l’artista visual Alba G. Corral i la violoncel·lista
Björt Rùnars. Juntes, creen un diàleg entre atmosferes visuals projectades al cos i
instrument de la violoncel·lista i els sons produïts amb el violoncel (que són processats amb pedals). Els visuals de l’Alba G. Corral creen una atmosfera narrativa gràcies a l'experimentació amb formes digitals i ones sonores, en un intent de narrar
les formes de la natura a través de l’audiovisual. Donant una importància capital a
la improvisació, creen una escenografia adaptable a cada situació i context, focalitzant el projecte en l’experiència del “live”, en l’actuació.

Col·labora:

DIVENDRES 27/05

Concert Habla de mí en presente
Lloc: Pl. del Poble
Dia i hora: Divendres 27 de 22.45 h a 00 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Encara no t’has sumat a la technorumba? Habla de mí en presente és un col·lectiu
musical indie per festejar des de la consciència. Influïts per l'escena techno de
Berlín, ciutat on el grup va néixer, aquests 5 músics que el conformen van anomenar
el seu estil de vida, potser encara més que la seva música, 'technorumba'. Entre la
tradició i la modernitat, el techno i la rumba, la seva principal ambició és delectar
les ànimes i fer ballar els cossos. L’originalitat de la seva música, la seva presència
a l’escenari i la sinceritat de les seves composicions, són el que els ha garantit el
seu èxit continuat.
Després de mudar-se de Berlín a Barcelona i de col·laborar amb entitats com la International Business School de Barcelona, la Fundació La Plana de Sta. Maria d’Oló
i la Fundació Bauhaus Dessau, aquest 2022 serà el tret de sortida d’una nova etapa
de la banda gràcies al llançament del seu primer disc, Vivir más (Halley Records),
que no deixarà a ningú indiferent. Us enamorarà!

DISSABTE 28/05

ULLNU PRO - Xerrada amb Colby Smith
Lloc: Sala Consòrcia Centre de Congressos
Dia i hora: Dissabte 28 a les 10 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Colby Smith, és un cineasta que viatja pel món i crea documentals, pel·lícules experimentals i art digital. Durant els últims 3 anys ha viatjat a Cambodja, Tailàndia,
Israel, Turquia, Suècia i ara… Andorra per crear aquestes pel·lícules.
L’artista ens explicarà en primera persona la seva experiència com a resident a
Faber Andorra i ens mostrarà el que haurà estat treballant per captar la serenitat
del Comapedrosa. També ens mostrarà el seu curtmetratge documental Elinize
Sağlık i podrem compartir un torn de preguntes.
Elinize Sağlık (Salud per a les teves mans) és un curtmetratge documental que segueix a Sevinç (Abla) Özkaya i al seu marit Hüsamettin mentre cullen olives. Són
ajudats per voluntaris, treballadors i les seves mares respectives, ambdues responent al nom de Hafize. Aquesta història té lloc al poble de Bayramiç, a Canakkale,
Turquia.

DISSABTE 28/05

ULLNU PRO - Xerrada Escena en hibridació: Els
audiovisuals en les arts escèniques
Lloc: Sala Consòrcia Centre de Congressos
Dia i hora: Dissabte 28 a les 10.45 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
En els darrers anys, les arts audiovisuals han irromput amb força en els escenaris
d’arreu del món. Són molts els directors escènics que els veuen com una eina expressiva que pot complementar o formar part integral del discurs intern i formal
d'una peça. Al mateix temps, cada vegada són més els creadors visuals que veuen
en les arts escèniques un camp d’experimentació i desenvolupament.
Aquesta hibridació entre arts escèniques i audiovisuals expandeix fins a l'infinit les
capacitats tècniques i expressives, i obre als professionals dels dos mitjans un nou
present ple de possibilitats.
Ponents: Alba G. Corral - Creadora visual · Miquel A. Raió - Creador audiovisual ·
Raimon Molins - Director escènic
Moderadora: Clara Laguillo - Investigadora, docent i doctora en filosofia

Col·labora:

DISSABTE 28/05
Curtmetratges - Bloc 3
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dissabte 28 a les 12.45 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

La colcha y la madre
David Pérez
13 minuts / Ficció

La llamada de Jacques
Emma Prats i Castro
11 minuts / Ficció

Una mare va a visitar la seva filla
just quan aquesta sortia. La filla
amb molta pressa ha discutit amb el
marit i com no arribi a la seva nova
exposició, la relació perilla. Però la
mare l’hi porta un regal. I també,
una mala notícia. Si li dona dos
minuts l’hi explica.

Un curtmetratge de ficció sobre la
passió i innocència infantil. Sobre
els somnis, l'obsessió i l'afany d'un
nen per conèixer el mar i tot allò que
amaga. Fins que, sense voler-ho, es
converteix en el millor candidat per
dirigir una expedició al lloc més recòndit de l'oceà, el Punto Nemo. Un
comiat forçat i esperat, des de la
seva pròpia visió, per acostar-se a
allò que més anhela: ser capità i recórrer mars.

Dones d’aigua
Hèctor Romance
4 minuts / Videoclip
Als anys 40, la Carla viu en una casa
rural enmig de la muntanya. Un dia
descobrirà quin secret s'amaga en
un llac misteriós. En una època tradicional, on el paper de la dona es limitava a les tasques domèstiques,
la Carla aspira a trencar les normes
establertes per la societat i segueix
la seva llibertat.

Azaletik Azalera
Mel Arranz
7 minuts / Animació, Experimental
Entre línies i formes, les mans es
toquen, s'exploren i s’experimenten
mútuament, volent trencar els
límits entre la seva pell.

DISSABTE 28/05
Curtmetratges - Bloc 3
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dissabte 28 a les 12.45 h
ACTIVITAT GRATUÏTA

Les empremtes de la llum
Rubén Seca
4 minuts / Vídeoart

Aquesta nit
Pere Girbau i Marc Esquirol
13 minuts / Ficció

De les imatges en moviment al
naixement del setè art. Del cel·luloide al cinema digital a les nostres
mans. Un breu recorregut per la
Història del cinema.

Per celebrar el dia del seu 18è aniversari, Bilal sortirà amb els seus
amics per primer cop a la discoteca.
Al llarg de la tarda, Bilal va superant
diversos obstacles, que tant poden
semblar motivats per qüestions discriminatòries com ser simples conflictes d'adolescents. No és fins al
final de la nit quan apareix un quart
obstacle que no dóna marge a l'ambigüitat: la discriminació racial.

La mort i la primavera
Ölivia Musyk, Gerard Vidal
4 minuts / Videoclip
"Antich Ventura", el primer EP d'Ölivia Musyk, neix de la necessitat de
donar un sentit musical a la pèrdua
i el dol. Al mateix temps, és un homenatge a la nostra àvia Irene.
"Antich Ventura" proposa una estratègia narrativa per a la descomposició de les fases del dol. “La mort i la
primavera” neix d'una llista de flors
trobades a les obres de l'escriptora
catalana Mercè Rodoreda.

No voice
Jiajie Yu Yan
9 minuts / Videoart
És un moment agredolç. Ara viu a
540 km de la seva mare. És un
moment inquiet. La seva mare està
esperant notícies seves. És un
moment de nostàlgia. Ella recorda
aquells anys desapareguts...

DISSABTE 28/05

Taller Videomapping al Thyssen
L’ULLNU DEL THYSSEN
Lloc: Espai EduCarmen del Museu Carmen Thyssen Andorra
Dia i hora: Dissabte 28 de 10.30 h a 13 h
ACTIVITAT GRATUÏTA amb reserva prèvia
Activitat familiar i artística per descobrir el videomapping a través de l’obra Tres
amigues de Ramón Pichot, de la nova exposició Made in Paris. La proposta anirà a
càrrec de l’artista visual Daniel Arellano, responsable de Dandream Films.
Per reservar plaça, contactar amb: reserves@mcta.ad / tel. +376 800 800
Per primera vegada, el Museu Carmen Thyssen Andorra col·labora amb el Festival
Ull Nu amb el clar objectiu de crear sinergies entre esdeveniments culturals del
país i aportar una mirada artística des del fet pictòric. Dues activitats per al públic
familiar seran les protagonistes d’enguany: el Taller de Videomapping al Thyssen, liderat per l’artista Daniel Arellano a l’Espai EduCarmen, i el Plein Air de Cinema a la
Plaça del Poble d’Andorra la Vella.

Col·laboren:

DISSABTE 28/05

Ciberlocutorio
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dissabte 28 a les 17.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
“Totes les coses més importants del món són a Internet. I si no hi són, no ens importen”. Aquest és el lema del podcast Ciberlocutorio d'Anna Pacheco i Andrea Gumes
per a Radio Primavera Sound. Un directe ideal per estar al dia de tot allò que ens envolta i que ens agita, entre riures i llàgrimes. Per primera vegada, les sentirem en
directe al Festival Ull Nu.

Col·labora:

DISSABTE 28/05

Entrega de premis
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Dissabte 28 a les 19.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Un dels moments més emocionants del festival arriba sempre amb l’entrega de
premis. La gala del festival és on afloren els nervis, la tensió i l’alegria. ¿Vols saber
de primera mà quins han estat els treballs triats pels jurats per endur-se els diferents guardons?
L’acte estarà presentat per l’actriu Laia Tarifa i l’actor Toni Zamora.

DISSABTE 28/05

Instal·lació Bosc de llum
Lloc: Rambla Molines
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 21.30h a 00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Bosc de llum és un espai de creació i contemplació en el qual els visitants interactuen jugant amb la llum. Una instal·lació on els visitants donen vida a les seves
creacions lumíniques transformant-se en experiències compartides. Una decoració lluminosa diferent cada dia, una experiència creativa col·laborativa plena de llum
i música. Un lloc de respir que és alhora relaxant i hipnòtic. Sons rítmics i llum es
combinen en aquest temple digital contemplatiu en el qual els visitants creen,
somien i juguen.
Artistes: Eloisa López i Lluís Campmajó.
Construcció: Viruta's Taller Creatiu

DISSABTE 28/05

Instal·lació Abyss
Lloc: Llibreria La Trenca
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 20h a 23h
ACTIVITAT GRATUÏTA
La ràpida penetració de les tecnologies digitals en totes les facetes de la vida ens
porta a l'extrem. La instal.lació examina críticament l'efecte dramàtic i d'ampli
abast dels avenços en la tecnologia de les telecomunicacions. L'erosió de les dicotomies públic/privat, oci/treball, operant en un context on la participació en les elaborades xarxes de comunicació subjacents a la interacció social. Ja no és una qüestió
d'elecció, ja que no participar-hi és semblant a la retirada social.
Artista: Eloi Costilludo

Col·labora:

DISSABTE 28/05

Instal·lació Demiürg
Lloc: Pl. Rebés
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 21.30h a 00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Tan imparable és el desig de conèixer com inevitable és la seva pròpia aparició. En
altres èpoques, aquesta fervorosa curiositat s’ha prohibit, s’ha perseguit, però el
desig legítim d’entendre i de descobrir, acaba sempre obrint-se pas. Impassible, un
demiúrgic dispositiu que ha pres la forma suprematista a través de la geometria,
ens protegeix d’algunes inclemències però ens clou la visió, ens difumina el cel, ens
oprimeix. Cal apropar-se a la intervenció lluny de qualsevol associació possible al
significat de la figura, per copsar i observar l’alleujament, veure la figura completa
per entendre en definitiva, a través de la curiositat.
Artistes: CODA (Gerard Bertomeu, Enrique Soriano i Pep Tornabell)

DISSABTE 28/05

Instal·lació Lazer Pupil
Lloc: Pl. Príncep Benlloch
Dia i hora: Divendres 27 i dissabte 28 de 21.30h a 00h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Lazer Pupil és una instal.lació interactiva de llum i so en la que cada espectador té
la possibilitat de formar una empremta lluminosa única i personal. A través d’uns
tòtems equipats amb iPads, l’espectador pot escollir entre diferents patrons animats preseleccionats o crear el seu propi disseny. Aquestes imatges es projecten
sobre un llenç fotoluminescent que conserva durant uns instants la llum, creant
així diferents patrons efímers. El nombre de llenços fotoluminescents i làsers poden
variar. En una explicació visual de com funciona la fotoluminescència, Lazer Pupil
ajuda a totes les edats a gaudir al mateix temps que s’aprèn.
Artista: Framemov

DISSABTE 28/05

Concert MENEO
Lloc: Plaça del Poble
Dia i hora: Dissabte 28 a les 22.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Al musicòleg conegut com a Rigo Pex li pica la natja: va tocar al Primavera Sound
2008 amb només una GameBoy, va marcar tendència amb els seus sons electropicals al Sónar 2015, va presentar una teoria sobre el futur musical en un TEDx i va
assentar càtedra de mashups ibèrics a la post-party dels Premis Goya 2020. Inoblidables són també la seva inauguració del pavelló d'Espanya a la Biennal de Venècia
i la celebració dels seus 10 anys d'activitat al MACBA amb un set només de produccions pròpies.
Rebem amb els braços oberts a aquest eclèctic mestre de les pistes de ball i a la
seva Game Boy per fer-nos ballar en directe a 8bits com mai abans en el festival!

DIUMENGE 29/05

Projecció infantil Supercuc
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Diumenge 29 a les 10.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
55 minuts / Català / Majors de 3 anys
Animals del bosc, no tingueu por, el Supercuc és aquí! Llarg, fort i amb habilitats
sorprenents, serà capaç d’ajudar aranyes i gripaus a sortir de les pitjors situacions.
Però, qui rescatarà el Supercuc quan el malvat llangardaix el capturi?
Una pel·lícula encantadora dels creadors d’El Grúfal i el drac Zog, acompanyada
d’altres petites històries sobre l’amistat i l’harmonia entre companys.
Sortejarem regals de la pel·lícula entre aquells/es qui vinguin a conèixer al Supercuc!

DIUMENGE 29/05

Taller Plein Air de Cinema
L’ULLNU DEL THYSSEN
Lloc: Pl. del Poble
Dia i hora: Diumenge de les 10.30 h a 13.30 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Activitat artística familiar per connectar el món del cinema amb l’experiència artística a través de la pintura a l’aire lliure.
Per primera vegada, el Museu Carmen Thyssen Andorra col·labora amb el festival
Ull Nu
amb el clar objectiu de crear sinergies entre esdeveniments culturals del país, i
aportar
una mirada artística des del fet pictòric. Dos activitats per a públic familiar seran les
protagonistes d’enguany: el Taller de Videomapping al Thyssen liderat per l’artista
Daniel Arellano a l’Espai EduCarmen, i el Plein Air de Cinema a la Plaça del Poble
d’Andorra la Vella.

Col·labora:

DIUMENGE 29/05

Taller Collage per a infants
Lloc: Pl. del Poble
Dia i hora: Diumenge 29 de 10.30 h a 14 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Saps què és el collage? Es tracta d’una tècnica artística que barreja imatges, colors
i textures a un mateix paper. Si tens ganes de retallar, enganxar i experimentar amb
les imatges, no et perdis aquest taller!
A partir d’un seguit de retrats fotogràfics, barrejarem imatges de diferents estils i
èpoques, formes geomètriques i colors, posant especial atenció a les mirades. Al
final de l’activitat cada participant haurà creat una imatge nova amb un nou significat!

Un taller impartit per:

DIUMENGE 29/05

Projecció infantil La revolta dels contes
Lloc: Auditori del Centre de Congressos
Dia i hora: Diumenge 29 a les 12 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
58 minuts / Català / Majors de 7 anys
La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de Roald Dahl, Revolting
Rhymes, per part dels productors d’El Grúfal i el Nadal del senyor Branquilló. És
una pel·lícula que recupera personatges i relats clàssics coneguts per tothom per
donar-los la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals.
L’adaptació al cinema respecta l’esperit transgressor de Roald Dahl i encara va més
enllà tot barrejant les històries entre si per fer-ne una de nova i trepidant.
La Revolta dels Contes és una revisió moderna i políticament incorrecte de clàssics
de la literatura infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes desperts i intel·ligents.
Una pel·lícula de Jakob Schuh & Jan Lachauer, Regne Unit, 2016.
Nominada als premis Oscar 2018!

DIUMENGE 29/05

Concert Anna Andreu
Lloc: Pl. del Poble
Dia i hora: Diumenge 29 a les 12 h
ACTIVITAT GRATUÏTA
Anna Andreu torna de nou per a presentar La mida, el seu nou disc. Vuit cançons
que immediatament s'han convertit en unes perfectes successores del peculiar
estil que la caracteritza i que tant ens va atrapar en Els Mals Costums. La mida és
un disc que, des de la més absoluta prudència, murmura sobre les maneres de contenir-se, dels límits i dels preàmbuls, dels esclats i de les conseqüències ja de
sobres conegudes. Una reflexió al voltant de la mesura, passant per tots els matisos
que la paraula ofereix.
Amb temprança i subtilesa, Anna Andreu, en un concert acústic, ens regalarà la bellesa de les seves lletres i de les seves cançons, sense grans artificis, però amb la
capacitat d'impactar allí on les paraules més commouen.

#ullnu22
festivalullnu.com

