
Mapping  Fet a Mà



El mapping es una disciplina emergent dins l’art digital que en els 
darrers anys està progressant moltíssim i s’està aplicant transversalment 
en molts camps de l’art digital. Un espectacle d’aquest tipus consisteix 
bàsicamenten en projectar vídeo sobre espais no convencionals (edificis, 
objectes, escenografies, etc.) treballant-ne, enriquint-ne i augmentant-
ne l’aparença amb jocs d’imatges que confonen la percepció del públic i 
provoquen inesperats efectes visuals.
Tot i que normalment els mappings es realitzen a partir de programes 
d’animació per ordinador, Mapping fet a mà proposa una variant d’aquest 
tipus de tècniques.

A Mapping fet a mà els dissenyadors són persones sense cap mena de 
coneixement tècnic: mainada i gent gran que col·laboren pintant ells 
mateixos amb retoladors, dacs i aquarel·les la plantilla d’un edifici. Més 
tard, aquestes imatges s’animen, es coordinen amb una banda so nora 
composta per a l’ocasió i es projecten damunt l’espai que ha servit de 
referència.

Mapping fet a mà 



Pintem amb llum!
Espectacle audiovisual de gran format dirigit a públic familiar i confeccionat per 
petits i grans
Recomanat a partir de 4 anys
Durada: 15’  *

Així es Mapping fet a mà: una mescla de taller, activitat d’animació sociocultural 
i espectacle audiovisual de gran format on el públic, acompanyat d’un equip de 
professionals, es converteix en creador! 
Cliqueu aquí per veure el resultat final, tal i com es va poder veure al Festival Fade 
2011 de La Cellera de Ter (Girona).

* La durada es refereix a l’espectacle final, aquí no es comptabilitza el treball 
desenvolupat per la gent a l’hora de fer els dibuixos a partir de la plantilla que 
realitza l’equip artístic.

Procés

http://vimeo.com/36186193


Equip

David Sarsanedas

Estudiant d’Educació Social i 
Antropologia. 
Fundador de l’Orchestra Fireluche, 
peculiar i inquiet grup de música 
instrumental de la Cellera de Ter 
(Girona) que des del 2002 treballa 
amb instruments de joguina, 
reciclats, curiosos, inversemblants, 
clàssics i propis de cultures d’arreu 
del món. 
També forma part juntament 
amb Santi Vilanova dels Luthiers 
Drapaires, grup d’investigació 
obert de reciclatge creatiu de 
deixalles tecnològiques vinculat a 
l’Associació Cultural Telenoika de 
Barcelona. 
Igualment, des de 2008 forma part 
de l’Associació Cultural Elèctric, 
responsable de la programació 
del FADE (Festival d’Art Digital i 
Electrònica de La Cellera de Ter).

Santiago Vilanova Ángeles

Format com a dissenyador 
gràfic, alterna la seva activitat 
com a grafista-ilustrador amb el 
desenvolupament de projectes 
artístics basats en la programació 
de software, el disseny interactiu 
i la recerca sonora. Membre 
actiu del col·lectiu Telenoika.net, 
ha participat com a creatiu en 
nombrosos projectes relacionats 
amb el mapping audiovisual, 
l’aplicació de tecnologies 
interactives al teatre, el reciclatge 
creatiu de desfets tecnològics, la 
robòtica, la música experimental.
Els seus treballs s’han mostrat a 
diverses exposicions i festivals. 
Actualment es professor a 
distintes universitats catalanes 
en matèries relacionades amb el 
disseny interactiu i la creativitat 
audiovisual.

Eloi Maduell

Enginyer Informàtic especialista 
en la creació audiovisual en 
directe. Dóna cursos d’introducció 
a l’audiovisual en directe i cursos 
de creació audiovisual avançada. 
Amb el sobrenom de pause vj’ en 
els darrers 4 anys ha actuat en 
tot tipus de festivals de creació 
audiovisual arreu del territori, a 
nivell nacional i internacional. 
Aconseguí en el 2005 el premi 
Vjology a Holanda com a millor 
VJ a nivell Europeu. Realitzador 
de curtmetratges de creació 
audiovisual com Telenoia (1998), 
Eco (2000) o Somni de Terra i Aigua 
(2003). Programador d’aplicacions 
audiovisuals interactives. . 
Tecnologies orientades cap a la 
creació artística. Co-fundador de 
LABfàbrica, laboratori de noves 
tecnologies a Celrà.

Montserrat Moliner

Artista visual, explora les capacitats 
de la creació amb diverses eines 
multidisciplinars, que van des del 
dibuix al vídeo. 
Ha combinat la feina com a 
creadora amb la co-direcció 
de la Nau Côclea de Camallera 
(2001-2011). Co-fundadora de 
LABfàbrica, laboratori de noves 
tecnologies a Celrà. Ha dirigit al 
projecte Bordergames Figueres 
(2006-2009) interacció positiva 
entre l’art, la pedagogia i les 
noves tecnologies. Co-responsable 
gràfica e il·lustradora de la revista 
Lo+Positivo, que edita l’ong: gTt.
Actualment es la coordinadora 
executiva de la Xarxa d’espais 
de producció d’arts visuals de 
Catalunya (Xarxaprod). 
Estudiant del B.A. Top-Up Bachelor 
of Arts in Design a l’Escola Elisava.



Rider Tècnic

Projector 15k lumen Sanyo plcxf47
Andami o plataforma elevadora per al 
projector 
PA Stereo 5kw + Subwoofer
Mixer d’àudio directe 2 canal
Cablejat d’àudio (JACK-CANON o JACK-JACK)
Cablejat de video (VGA o DVI) 
Cablejat Elèctric 220v 
Router WIFI

Altres necessitats

S’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir 
l’edifici a treballar que es necessita un cert 
espai al davant de la façana per a tindre 
prou distancia de projecció, i control de 
l’enllumenat public, per a obtenir el màxim 
de foscor possible.

Contractació

Si voleu més informació:
Montserrat Moliner
montserratmoliner@gmail.com
627580267
972488799
id skype: montsemoliner

Una producció de: amb la col·laboració de:


