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Punto y Raya explora l’art audiovisual en el seu estat més pur: Forma, Color, 
Moviment i So. Res de representació! La seva MISSIÓ és recuperar l’esperit del Cinèma Pure 
o Absolute Film de les primeres avantguardes cinematogràfiques als anys 1920, consolidant 
aquesta forma artística única en la intersecció entre les Arts Plàstiques i el Media. 

Amb 12 edicions internacionals per a audiències familiars, infantils i professionals, el Catàleg 
Online PyRTV i una plataforma de promoció que inclou 50 ciutats, PUNTO Y RAYA s’ha consolidat 
com a referent mundial de l’Art Abstracte en Moviment.

Aquest catàleg electrònic comunica el programa PyRAcademy JUNIOR, que es desplega 
anualment a diferents comunitats d’Espanya i Polònia. Realitzant desenes de tallers, projeccions i 
publicacions de material didàctic en diversos formats, el projecte explora i resignifica el patrimoni 
cultural local (històric, artístic, humà) mitjançant la mirada de nens i col·lectius en risc d’exclusió 
social.

Aquesta publicació documenta les accions de Catalunya Abstracta 2021, complementades 
amb enllaços per visionar obres resultants i els seus processos creatius. També cerca 
sensibilitzar educadors i audiències generals sobre la rellevància d’aquesta forma artística per 
al desenvolupament de la creativitat, el joc lliure i el pensament crític en menors, fomentant 
l’intercanvi i la cohesió social a través del llenguatge universal de l’abstracció. 

EEls films van ser estrenats durant la tercera edició del Punto y Raya JUNIOR Festival a l’octubre 
2021 a Wroclaw, Polònia. 

Institucions participants del programa PyRAcademy JUNIOR 2022 / Catalunya

· MNACTEC  Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  (Terrassa, Barcelona)
· Centre Cívic Convent Sant Agustí (Barcelona)
· Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà, Girona)
· Museu del Ter (Manlleu, Barcelona)
· Obradoor Taller Laboratori (Barcelona)
· Fundació Joan Miró (Barcelona)

Vídeo memòria del Punto y Raya JUNIOR Festival 2021  5’17’’

       vimeo.com/643569645

http://vimeo.com/643569645
http://vimeo.com/643569645


VÍDEO CREACIÓ: Sinfonía d’un Museu - Homenatge a la modernitat
Impartit per: Blanca Rego Constela 
A: MNACTEC  Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  (Terrassa)

Als anys 1920 va sorgir un gènere cinematogràfic entre el documental urbà i l’abstracció. Es tracta de 
les «simfonia de les ciutats», que mostraven la modernitat i el tràfec de la gran ciutat. S’anomenaven 
simfonies, ja que no eren pel·lícules narratives: s’assemblaven més a una composició musical. En aquestes 
pel·lícules no hi havia actors ni explicaven una història, sinó que retrataven el ritme i el moviment urbà.

En aquest taller de vídeo abstracte, realitzat a càrrec de la reconeguda realitzadora Blanca Rego , juntament 
amb la participació de lxs alumnxs de l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, hem viatjat en el temps a 
través de les magnífiques exposicions del MNACTEC, dedicades a diverses maquinàries de locomoció i la 
seva evolució durant el segle XX. InspiradXs pels nostres descobriments i les formes que s’han mantingut 
i evolucionat en els dissenys, recuperem el concepte de “simfonia visual” per tal de retratar el ritme i el 
moviment dels objectes i màquines exposades.

TALLERS a CATALUNYA

·· Obra resultant

Simfonia d’un Museu
Institut Nicolau Copèrnic, Terrassa
02’00’’ · color · stop-motion · vídeo comp.
2021 · Terrassa, Espanya

       vimeo.com/664535490

https://vimeo.com/664535490
http://vimeo.com/664535490
http://vimeo.com/664535490


ANIMACIÓ CIMÀTICA: Animació amb vibracions sonores 
Impartit per: Yolanda Uriz
A: MNACTEC  Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa)

Explorant l’exposició del museu dedicada a la comunicació de l’Acústica, les ones sonores i la seva propa-
gació, i la classificació dels materials que produeixen i/o condueixen el so, hem realitzat un taller d’ani-
mació cimàtica amb la participació de lxs alumnxs de l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa.

Pel taller vam utilitzar líquids com la llet i l’aigua barrejades amb farina, sal o altres ingredients solubles 
en diferents concentracions. Amb les controladores connectades a un oscil·loscopi digital, vam fer vibrar 
les molècules a través de les ones sonores generades per l’osciloscopi, creant així patrons geomètrics 
dinàmics que es formaven, desplaçaven o desintegraven en funció de les freqüències sonores (coherència 
vs. interferència).

Planet Z
Institut Nicolau Copèrnic, Terrassa
02’00’’ · color · stop-motion · vídeo comp.
2021 · Terrassa, Espanya

       vimeo.com/664530574

·· Obra resultant

http://www.vimeo.com/664530574
http://vimeo.com/664530574
http://vimeo.com/664530574


Dins del context dels Casals Infantils del Convent Sant Agustí, vam acollir dos tallers d’animació stop-
motion, en els quals lxs participants van investigar la col·lecció de joguines disponibles, tot buscant donar-
los-hi una nova funció com a personatges de pel·lícules abstractes.

Treballar amb material trobat sempre és tot un repte, ja que delimita les possibilitats i ens ajuda a investigar i 
aprofundir en un material que se’ns ha assignat. Percebre de manera separada la forma, el color o el material 
d’aquests objectes, ens va permetre submergir-nos en un nou llenguatge d’Abstracció, que lxs participants 
van acabar plasmant en dues pel·lícules col·lectives animades, utilitzant la tècnica del stop-motion.

Les bandes sonores les varen compondre lxs mateixXs participants un cop acabades les animacions.

ANIMACIÓ STOP-MOTION: Pinxollation
Impartit per: Víctor Sastre 
A: Centre Cívic Convent Sant Agustí (Barcelona)

Aquest taller es va centrar en les possibilitats creatives de treballar en una quadrícula regular molt concreta 
o amb una família única d’elements (pinxos), que variaven només de mida i color. Lxs participants van 
poder comprovar com les limitacions formals acaben essent una font d’inspiració i creativitat quan obrim 
la nostra ment i el cor a l’experimentació artística. 

Vam treballar per equips, tot elaborant un breu storyboard sobre folis quadriculats que després vam plasmar 
i fotografiar quadrat a quadrat, utilitzant PegBoards i iPads amb l’aplicació gratuïta Stop Motion Studio.  

A mesura que anàvem revisant els resultats durant el mateix procés, van sorgir noves idees i línies d’acció 
que van enriquir la proposta original, fent més complexes les composicions formals damunt la quadrícula.

Pinxollation
Centre Cívic Convent Sant Agustí, Barcelona
01’10’’ · color · stop-motion
2021 · Barcelona, Espanya

       vimeo.com/664416096

·· Obra resultant

http://www.vimeo.com/664416096
http://vimeo.com/664416096
http://vimeo.com/664416096


ANIMACIÓ STOP-MOTION: Blocs de fusta
Impartit per: Anna Viñas Ozores 
A: Centre Cívic Convent Sant Agustí (Barcelona)

Aquest taller es va centrar en les possibilitats creatives de treballar amb blocs i altres figures geomètriques 
de fusta. Totes les peces eren de la mateixa mida i densitat i variaven únicament de color, permeten així a 
lxs participants centrar la seva experimentació en aquest aspecte en particular per les seves composicions 
dinàmiques. 

Els nens i nenes van poder comprovar com les limitacions poden esdevenir una font d’inspiració i creativitat, 
treballant dins dels límits de la mateixa caixa que contenia les fitxes, i utilitzant peces d’una mida fixa. 

Ens vam dividir en subgrups per crear l’imaginari i compondre la música amb els instruments disponibles al 
Centre. Sense necessitat de crear un storyboard previ, vam deixar que les nostres mans experimentessin 
per si mateixes, buscant composicions i ritmes que vam anar fotografiant quadrat a quadrat, utilitzant 
iPads amb l’aplicació gratuïta Stop Motion Studio.

Dansa de fusta
Centre Cívic Convent Sant Agustí, Barcelona
01’32’’ · color · stop-motion
2021 · Barcelona, Espanya

       vimeo.com/664515908

·· Obra resultant

http://www.vimeo.com/664515908
http://vimeo.com/664515908
http://vimeo.com/664515908


ANIMACIÓ AMB FANG: Animant gestos damunt el fang 
Impartit per: Martina Rogers 
A: Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà, Girona)
A: Museu del Ter (Manlleu) En el context del Manlleu FilmFestival

Durant el nostre primer taller al Terracotta Museu vam poder visitar els diferents tipus de forns per coure 
ceràmica i l’exquisita col·lecció de peces cuites a la fàbrica. 
Amb el taller de stop-motion ens vam familiaritzar amb les propietats físiques del fang, realitzant diversos 
exercicis per “deixar anar la mà” i buscar textures i possibilitats expressives. Utilitzant iPads i petits blocs 
de fang, vam començar a enregistrar en grup els gestos, esborrant, modificant i desplaçant-los damunt la 
superfície a mesura que els fotografiàvem quadrat a quadrat, utilitzant els iPads i l’aplicació gratuïta Stop 
Motion Studio

Durant la segona part del taller vam sortir a l’exterior de la fàbrica per treballar conjuntament damunt un 
únic bloc comú, que va actuar com si fos el nostre llenç animat i ens va permetre enregistrar gestos no 
només de les nostres mans i dits, sinó també dels nostres peus, colzes, talons i altres parts del cos. 

El taller al Museu del Ter va tenir lloc dins el context del Manlleu FilmFestival, ocasió que ens va permetre 
crear un film animat col·lectiu amb fang, imprimint i capturant els canvis subtils (i no tan subtils) damunt 
un bloc de matèria col·locat damunt el terra del taller. Obert a la participació de les famílies, juntxs vam 
enregistrar un film col·lectiu fent servir un procés similar a l’anteriorment detallat. 

·· Obres resultants

Enfangats
Terracotta Museu de Ceràmica, La Bisbal·Girona
01’32’’ · color · dibuix · stop-motion
2021 · La Bisbal d’Empordà, Espanya 

       vimeo.com/664575491

Remenem el fang
Museu del Ter, Manlleu·Barcelona
01’26’’ · color · stop-motion
2021 · Manlleu, Espanya

       vimeo.com/664554643

http://www.vimeo.com/664575491
http://www.vimeo.com/664554643
http://vimeo.com/664575491
http://vimeo.com/664554643 
http://vimeo.com/664575491
http://vimeo.com/664554643


VÍDEO-CREACIÓ ABSTRACTA  
Impartit per: Anita García  
Coproduït per: Alehop! CO-Disseny
A: Obradoor Taller Laboratori (Barcelona)

Durant aquests tres tallers intensius del casal d’estiu ‘ExplorarXs UrbanXs’, a càrrec d’Anita García, lxs 
participants van explorar diversos conceptes i materials per a la creació de curtmetratges abstractes. 

Lxs participants van explorar el fenomen de la llum, el color i la seva fascinant relació amb el negre i 
les ombres. Cada obra resultant suggereix un punt de partida diferent per tal d’encarar la investigació 
i la creació de narratives abstractes, establint unes limitacions específiques sobre certs aspectes de la 
construcció del film i deixar fluir la imaginació i l’enginy. 

El primer taller es va basar en la Covid-19 i la seva repercussió a la vida de lxs participants i les seves 
famílies. El segon, sobre una banda sonora generada a priori per lxs mateixes nenes i nens, i el tercer, a 
partir de formes preseleccionades per la tallerista, que suggereixen interaccions i composicions formals.

·· Obres resultants

El sol nos saluda
Obradoor, Barcelona 
01’21’’ · color · vídeo comp.
2021 · Barcelona, Espanya

       vimeo.com/664533145

La Simfonia del Mos-kit
Obradoor, Barcelona 
01’38’’ · color · vídeo comp.
2021 · Barcelona, Espanya

       vimeo.com/664439484

Puki & el Corona
Obradoor, Barcelona 
01’26’’ · color · vídeo comp.
2021 · Barcelona, Espanya

       vimeo.com/664562430

http://www.vimeo.com/664439484
http://www.vimeo.com/664533145
http://vimeo.com/664533145
http://vimeo.com/664439484
http://www.vimeo.com/664562430
http://vimeo.com/664562430
http://vimeo.com/664562430
http://vimeo.com/664439484
http://vimeo.com/664533145


PURE VISUAL MUSIC:: Escoltant amb els ulls
Impartit per: Aurora Gasull Altisent 
Participants: Escola Municipal Tres Pins (Barcelona)
A: Fundació Joan Miró (Barcelona)

El gènere musical conegut com a “Música Visual” té els seus inicis a la dècada de 1920 a Alemanya amb les 
primeres creacions de ‘Cinema Absolut’, una forma artística autosuficient iniciada per figures com Hans 
Richter i Oskar Fischinger, els quals buscaven estendre les seves pràctiques pictòriques utilitzant l’incipient 
llenguatge del cinematògraf. L’objectiu era generar “partitures visuals” a la ment dels espectadors, animant 
composicions formals i rítmiques de formes abstractes, que es mouen i evolucionen en el temps.

Cent anys després de “Rhythmus 21” de Hans Richter (primera pel·lícula abstracta completament acabada) 
l’animadora i artista visual catalana, Aurora Gasull Altisent, proposa resignificar aquesta bella pràctica a 
través dels ulls i el cor de nens i nenes. 

Continuant la feina iniciada a Varsovia (vegeu més endavant), aquest taller a la Fundació Joan Miró, es va 
dirigir a nenXs oients i altres amb hipoacúsia de l’Escola Tres Pins de Barcelona. Lxs participants (cicle mitjà 
de primària) van crear múltiples peces fent servir un instrument visual construït per l’artista i programat a 
TouchDesigner. Aquest instrument permet la manipulació en temps real de formes geomètriques senzilles 
(triangle, cercle, rectangle) que canvien de color, mida, rotació, valor de la línia, opacitat i persistència 
a través de dispositius MIDI KORG NanoKontrol2. D’aquest taller es van obtenir dotze obres (dues d’elles 
mudes) que s’han compilat en un programa de projecció propi.

Agraïm a DERIVATIVE la donació de les llicències educatives de TouchDesigner.

Pure Visual Music 
a la Fundació Joan Miró  27’59’’

       vimeo.com/670962825

·· 12 Obres resultants

http://www.vimeo.com/670962825
http://vimeo.com/670962825
http://vimeo.com/670962825


Vídeo resum 
PyRACADEMY JUNIOR 2021  2’55’’

       vimeo.com/670387343

Obras resultantes 
PyRACADEMY JUNIOR 2021  22’36’’

       vimeo.com/671031814

http://www.vimeo.com/670387343
http://vimeo.com/670387343
http://vimeo.com/671031814
http://vimeo.com/670387343
http://vimeo.com/671031814
https://vimeo.com/671031814


TALLERS catalans de creació 
abstracta a l’estranger

PURE VISUAL MUSIC:: Escoltant amb els ulls
Impartit per: Aurora Gasull Altisent 
Participants: nenXs hipoacúsicXs del Instytut Głuchoniemych 
A: PJATK Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Varsòvia, Polònia)
Amb el suport de: PJAIT / Institut Ramon Llull / Instituto Cervantes de Varsovia 

A l’octubre vam posar en marxa les nostres activitats a PJAIT (l’Acadèmia Polonès-Japonesa de Tecnologia 
de la Informació) amb un taller + PyRformance de Live Visual Music a càrrec d’Aurora Gasull, amb la 
participació de nenxs sordxs i hipoacúsiques de l’Institut Głuchoniemych a Varsòvia.

El taller de Música Visual Pura (muda) va oferir eines a aquest col·lectiu en particular per a la creació de 
sessions d’art generatiu abstracte i en viu, obrint així noves possibilitats per a l’experimentació i expressió 
personal i la potencial inserció laboral dins del demandant mercat de la tecnologia i la creació d’imatges. 

Gasull és una artista catalana multidisciplinària amb estudis de música, pintura, fotografia i síntesi de la 
imatge, que des de 2003 es dedica a explorar el llenguatge de l’animació centrat en la música. Com a 
artista hipoacúsica té un coneixement i sensibilitat única per a la Música Visual pura. És per això que va 
proposar realitzar diverses sessions performatives -enregistrades també en format de curtmetratge per 
poder així participar en el PyR Junior Festival 2021- juntament amb aquest col·lectiu.

L’artista va utilitzar el seu instrument visual personalitzat a base de dispositius KORG nanoKONTROL 2 
programats amb TouchDesigner.

Les obres resultants es poden veure a la carta o en el programa de projecció complet a PyRTV.



TALLER DE VISUAL MUSIC + PEFORMANCE EN VIU
Impartit per: Aurora Gasull Altisent 
A: CNP Centrum na Przedmieście (Breslau, Polònia)
Amb el suport de: Institut Ramon Llull / Instituto Cervantes de Varsòvia / PyRLAB Poland 

Dins del context del tercer Punto y Raya JUNIOR Festival a Breslau, l’artista va començar el seu taller 
iniciar una de les peces mudes creades durant els tallers de Música Visual al PJAIT de Varsòvia. Vam 
aprendre a escoltar els ritmes i melodies suggerides per les formes en moviment sobre la pantalla. I a 
partir d’això, vam intervenir la imatge generant les nostres pròpies composicions com a resposta, utilitzant 
ordinadors amb TouchDesigner i dispositius NanoKontroller 2 de Korg.

Lxs participants van presentar els resultats de les seves investigacions en format de Sessió Audivisual en 
Vi, acompanyadxs per la mà experta d’Aurora Gasull. A poc a poc, i amb la col·laboració del reconegut 
músic electrònic Maciek Bączyk (fundador del duo Pin Park i KinoManual), Aurora va introduir la dimensió 
sonora en el seu discurs, obrint un univers nou per explorar durant la sessió performativa d’uns 45’ de 
duració.

Video Memòria del taller 5’45’’

       vimeo.com/645810705

Programa complet d’Obres Resultants 20’25’’

       vimeo.com/645374783

http://vimeo.com/645810705
http://vimeo.com/645374783
http://vimeo.com/645374783
http://vimeo.com/645374783
http://www.vimeo.com/645810705
http://vimeo.com/645810705
http://vimeo.com/645374783


TALLER DE CREACIÓ ABSTRACTA / EXPLORADORXS URBANXS: 
Descubrint la natura a diverses escales 
Impartit per: Anita García 
A: CNP Centrum na Przedmieście (Breslau, Polònia)
Amb el suport de: Institut Ramon Llull / Instituto Cervantes de Varsòvia  

El projecte artístic “ExploradorXs UrbanXs” busca desenvolupar la percepció sensorial amb un enfocament 
holístic i experimentar amb l’art utilitzant la nostra intel·ligència emocional. Proporciona eines per 
reconnectar-nos amb els nostres hàbits a través de la intuïció, el misteri i la memòria sensorial. 
 
Anita García va impartir un taller d’investigació i creació abstracta a nenxs i famílies participants del 
festival, endinsant-les en aquelles tècniques de recol·lecció de materials i textures, investigació, catalogació 
i documentació de les troballes en diversos formats, a partir del dibuix tècnic fins a la fotografia abstracta.  

En paral·lel, va establir un diàleg creatiu amb la Marta Piksa, biotecnòloga de Breslau, que investiga 
cristalls líquids d’ADN amb un especial interès per la microfotografia. Les dues juntes van abordar la 
plasticitat del món micro i macroscòpic a diverses escales i les seves possibilitats per a la narrativa i la 
creació abstracta, convidant lxs participants a descobrir i fotografiar tresors amagats sota el microscopi. 
Les troballes i resignificacions d’aquestes es van exhibir a l’exposició interactiva Gabinet de Curiositats, 
suggerint paral·lelismes entre ambdues escales i els seus dominis.

La instal·lació va incloure una vintena de peces originals de García, complementades amb troballes 
realitzades per lxs participants. El món microscòpic -fet visible a través de microscopis portàtils i de 
sobretaula-, es va presentar a partir de micropintures vivents, extretes de l’entorn. L’escala microscòpica 
es va centrar en les estructures orgàniques de dimensions escalars, que podien ser explorades a través de 
lupes, filtres de color o distorsió, càmeres fotogràfiques o composicions formals esteses damunt una paret 
a través d’un retroprojector.

Video memòria de la sessió en viu 5’10’’ 
       vimeo.com/643529552

http://vimeo.com/643529552
http://www.vimeo.com/643529552
http://vimeo.com/643529552


The Making Of 
Punto y Raya JUNIOR 2021  4’33’’ 
       vimeo.com/641287930

https://vimeo.com/641287930
https://vimeo.com/641287930
http://vimeo.com/641287930
https://vimeo.com/641287930


ARTISTES / TUTORES

Anita García Barcelona, Espanya

Amb recorregut multidisciplinari entre l’Ecodisseny, l’Art i la Mediació. Anita té 
experiència en Gestió Cultural, Consultoria Educativa-Sostenibilitat, projectes de 
Participació i cocreació. Amb els seus projectes contribueix a crear iniciatives per 
transformar la relació i la convivència entre el medi natural i l’urbà.
Fundadora d’alehop COdisseny. Creadora de la metodologia RIZOMA 
CO+EDU+ECO.
Conceptualitza i facilita projectes de Disseny Social, Mediació Comunitària i 
Artística. Dissenya tallers, accions, kits, dispositius i maletes EDU

alehopcodesignxanitagarcia.blogspot.com

Aurora Gasull Altisent Barcelona, Espanya

Després d’estudiar violoncel i música de cambra a Barcelona, el 1990 se 
submergeix en un breu període centrat en la pintura i la fotografia, iniciant-se 
en l’entorn digital, primer el sonor (Màster de creació musical i tecnologia del so-
UPF) i més endavant el visual, especialitzant-se en la imatge de síntesi (Màster 
d’animació per ordinador i síntesi d’imatge-UIB).

A partir del 2003, després d’un llarg període professional, comença a explorar 
el llenguatge de l’animació amb la música com a tema i presencia principal. Allò 
intangible i tanmateix real, que només la música és capaç de produir, són el 
veritable subjecte de les animacions d’aquesta primera etapa, en la qual la música 
exerceix de mestra a l’hora d’apropar-se a la  matèria efímera de l’abstracció 
visual en el temps. Amb aquest bagatge, realitza una sèrie d’animacions mudes 
inspirades en emocions íntimes i percepcions de la natura, i participa en la 
projecció de visuals en directe per a diversos espectacles de música i poesia. 
Actualment, continua creant animacions i projectes que exploren la relació 
intrínseca entre la música i l’art plàstic en moviment. 

www.aurora.cat 

Blanca Rego Constela Barcelona, Espanya

Fascinada pel cinema des de la seva infància, el 1993 es trasllada a Barcelona 
per estudiar direcció de cinema. Aviat s’allunya de les narratives clàssiques per 
tal d’experimentar amb les estructures no tradicionals. Després dels seus estudis 
en cinema, estudia animació i multimèdia. 

El seu treball se centra especialment en la relació entre imatge i so, amb una 
clara influencia tant del cinema experimental com de la música electrònica. 
Actualment, compagina la creació de peces de vídeo amb directes audiovisuals. 
També cal destacar la seva tasca com investigadora, que inclou col·laboracions 
regulars com escriptora i traductora amb diversos mitjans i institucions. Els seus 
treballs s’han projectat en desenes de festivals europeus i americans.

http://alehopcodesignxanitagarcia.blogspot.com 


Martina Rogers Barcelona, Espanya

Artista visual independent de Barcelona, llicenciada en Comunicació Audiovisual 
a la Universitat Autònoma de Barcelona..

La seva fascinació per les arts plàstiques combinada amb els estudis en 
llenguatge audiovisual, li han permès integrar tècniques com el dibuix, la pintura, 
la ceràmica o el collage dins del cinema. El joc i l’experimentació són la base dels 
processos creatius. Algunes de les seves pel·lícules han estat seleccionades a 
diversos festivals de cinema.

Recentment ha cofundat el seu propi espai creatiu de ceràmica i altres disciplines 
artístiques a Barcelona, Les Mans, on desenvolupa les seves creacions, ensenya 
ceràmica i animació i comparteix l’espai amb altres creadores.

www.lesmans.org

Víctor Sastre Barcelona, Espanya

Animador independent que treballa amb tècniques com la rotoscòpia o la 
intervenció directa sobre la pel·lícula. Ha presentat els seus treballs en diversos 
festivals i ha realitzat tallers en esdeveniments com el Festival Kosmopolis’08 del 
CCCB, Punto y Raya Festival 2009 a Arts Santa Mònica (Barcelona) i a l’Animac 
2010 (Lleida).

Yolanda Uriz  Barcelona, Espanya

Es va formar a la Real Acadèmia de les Arts d’Holanda, al departament 
d’ArtScience, on va desenvolupar la seva passió per unir la ciència i l’art a través 
de la percepció. Li encanta experimentar amb els fenòmens físics, les vibracions, 
les ones electromagnètiques o les molècules químiques, que percebem com a so, 
llum o olor, i així transformar-los per crear experiències multisensorials. 

El seu treballa és una amalgama d’elements fruit de les arts visuals, l’art sonor, 
paisatges olfactius, inspiració des de la ciència i les tècniques del media-art, que 
presta un interès particular als sentits de proximitat (olfacte, gust i tacte) i les 
seves implicacions estètiques i socioculturals.

www.yolandauriz.info

Anna Viñas Ozores  Barcelona, Espanya

L’Anna és una il·lustradora, dissenyadora gràfica i serigrafista que treballa per a 
diverses editorials, estudis i clients a Catalunya i a l’estranger. 

La seva obra gràfica ha estat premiada i exposada en nombroses ocasions i 
adquirida per col·leccions de moda com la de Victoria’s Secret, Anthropologie, 
Soshanna, Danny and Nicole, Nygard’s, entre d’altres.



INSTITUCIONS que ens han acollit

Centre Cívic Convent Sant Agustí  
Carrer del Comerç 36 · Barcelona, Espanya
conventagusti.com

El Convent de San Agustín és un equipament de proximitat obert i 
dinàmic del districte de Ciutat Vella (Barcelona), que conjuntament 
amb les entitats del barri, ofereix una àmplia oferta d’activitats i 
propostes culturals de gran varietat temàtica.
Ubicat en un edifici de gran valor arquitectònic, el centre s’especialitza 
en el foment de l’art emergent, especialment en aquell vinculat a la 
música i les noves tecnologies

Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal  
Sis d’octubre, 99 · 17100 La Bisbal d’Empordà, Girona
www.terracottamuseu.cat

El Terracotta Museo de Cerámica té com a finalitat conservar i difondre 
el patrimoni científic, tècnic i industrial de la ceràmica bisbalenca, 
donar a conèixer el procés d’industrialització particular esdevingut dins 
l’àmbit específic d’actuació, fomentar el coneixement de la ciència i 
tècnica actuals i vertebrar la museologia científica i tècnica referent a 
l’aspecte de la industrialització.
El Museu té un fons de més de 10.000 peses en exposició.

Museu del Ter   
Pl. de las Mujeres del Ter, 1 · 08560 Manlleu, Barcelona
www.museudelter.cat

El Museu del Ter va obrir les portes al públic el 2004 com una iniciativa 
de l’Ajuntament de Manlleu, per tal de reivindicar el patrimoni cultural 
vinculat a la història de la industrialització i el patrimoni natural del Ter. 

Des del seu origen, el museu ha format part del Sistema Territorial del  
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

http://conventagusti.com


MNACTEC Museu Nacional de la Ciencia y la 
Técnica de Catalunya   
Rambla d’Ègara, 270 · 08221 Terrassa, Espanya
mnactec.cat

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (conegut com a 
MNACTEC) és una institució museística que depèn del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La seu central es troba a Terrassa (Vallès Occidental), en una antiga 
fàbrica tèxtil de la Rambla d’Egara (núm. 270), i de la qual el seu edifici 
representa un dels principals exemples de l’arquitectura modernista de 
Catalunya: el Vapor Aymerich, Amat i Jover, dissenyat per l’arquitecte 
Lluís Muncunill i Parellada i construït entre el 1907 i el 1908.

Obradoor (Taller Laboratori)   
Carrer de la Fraternitat, 14 08012, Barcelona

Espai obert a l’experimentació i la creació, fundat per Gonzalo Elvira 
[artista] & Anita García [dissenyadora] el 2004 al barri de Gràcia de 
Barcelona.

Obren les portes per oferir tutories, tallers de professionalització, 
seminaris, xerrades, trobades, esdeveniments i que té l’espai: EL 
CUBELL, on artistes i creatius poden experimentar i mostrar la seva 
obra. 
Durant diferents etapes han compartit aquest espai amb altres artistes, 
dissenyadors, pensadors, escriptors, editors, il·lustradors..

Fundació Joan Miró   
Parc de Montjuïc 08038, Barcelona
www.fmirobcn.org

Creada pel mateix artista Joan Miró i amb un fons inicial constituït 
majoritàriament per la seva col·lecció privada, la Fundació busca 
establir a Barcelona un espai mironià de referència internacional, 
impulsar la investigació i els estudis sobre Miró i l’art contemporani i 
reivindicar-ne el fons.

Ubicada en un edifici projectat per Josep Lluís Sert, la Fundació 
combina l’organització d’exposicions temporals d’artistes del segle 
XX i XXI, amb activitats acadèmiques i projectes en col·laboració amb 
altres institucions i entitats del país.

http://mnactec.cat


Més PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES a  
PYRTV

GUÍAS PRÁCTIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE FILMS 
ABSTRACTES I TALLERS 
Aquestes guies suggereixen mètodes per a la realització de tallers de cinema i animació abstractes en 
contextos escolars, espais públics o des de casa. S’hi inclouen curtmetratges il·lustrant les tècniques 
esmentades, així com exemples de possibles resultats.

Les temàtiques abordades continuen estenent-se per incloure disciplines com arquitectura i urbanisme o 
la ciència i la tecnologia, així com la proposta de tècniques que inclouen l’animació per ordinador, Apps 
per a dispositius mòbils, animació sense càmera, dibuix, fotografia, vídeo-composició, stop-motion i més.

      www.puntoyrayafestival.com/academy/resources

VÍDEOS IL·LUSTRATIUS i PROGRAMES DE PROJECCIÓ 
TEMÀTICS A LA CARTA 
Aquests breus programes temàtics permeten a educadors i dinamitzadors il·lustrar fàcilment les possibilitats 
de les tècniques que es poden explorar aquí, així com algunes pel·lícules creades per nenxs on utilitzen les 
mateixes guies com a punt de partida.

Els programes són d’una durada aproximada de 20-25 minuts i accessibles de manera gratuïta per als 
usuaris de la nostra Plataforma PyRTV.

Visual Music (Música / Arts Plàstiques)

       vimeo.com/663657155

Microcosmos (Naturalesa / Ciència i Tecnologia) 

       vimeo.com/663652453

http://vimeo.com/663657155
http://vimeo.com/663652453
http://www.vimeo.com/663652453
http://www.vimeo.com/663657155
http://vimeo.com/663657155
http://vimeo.com/663652453


NOVA SÈRIE EDUCATIVA PyR T!PS
A la sèrie original PyR T!PS, lxs artistes de la plataforma ens expliquen el seu procés creatiu i comparteixen 
algunes tècniques que utilitzen per a la creació d’Art Abstracte en Moviment. Partint de les seves respectives 
pràctiques artístiques (fotografia, pintura, disseny gràfic, arquitectura...), els artistes convidats suggereixen 
mètodes i processos que conviden a l’experimentació, il·lustrant amb exemples de la seva pròpia obra. 

PyR T!PS ens permet sensibilitzar noves i més diverses audiències, així com oferir eines per a educadors 
i estudiants, promoure artistes catalans i fomentar l’aproximació multidisciplinària per a la producció del 
gènere.

 

 

Més documentació sobre els Processos Creatius de les pel·lícules produïdes pel PyR Festival 2021:

      www.puntoyrayafestival.com/tv/series

# 1. RICHARD REEVES / Creston·BC, Canadà 
scratch i pintura sobre film 16mm blanc i negre  
www.puntoyrayafestival.com/tv/series/tips1

# 3. LAURA GINÉS / Barcelona·CT, Espanya
dibuix, tinta, collage, Letraset sobre tires de paper 
www.puntoyrayafestival.com/tv/series/tips3

# 2. DAVID DANIELS / Frome, Regne Unit
dibuix, aquarel·la i pintura sobre tires de paper i stop motion

www.puntoyrayafestival.com/tv/series/tips2

# 4. DIEGO AKEL / Fortalesa, Brasil
dibuix, scratch, stop-motion amb dibuix i Mobile App 
www.puntoyrayafestival.com/tv/series/tips4

http://www.puntoyrayafestival.com/es/tv/series/tips1
http://www.puntoyrayafestival.com/es/tv/series/tips3
http://www.puntoyrayafestival.com/es/tv/series/tips2
http://www.puntoyrayafestival.com/es/tv/series/tips4


MAD (MOVIMENT D’ALLIBERAMENT DIGITAL) 
Associació sense ànim de lucre amb seu a Barcelona. Des del 2004 ens dediquem a l’enginyeria cultural a 
través del desenvolupament de projectes que vinculen art, ciència i tecnologia.

A més a més d’organitzar els festivals internacionals i activitats educatives de Punto y Raya, coordinem 
esdeveniments de cinema, animació i New Media per a diverses institucions internacionals i desenvolupem 
projectes de caràcter social que promouen la sostenibilitat d’artistes a l’àmbit experimental, i la inclusió a 
través de la implementació de noves tecnologiess.

Trajectòria Punto y Raya Festival a Metrópolis (La2 / RTVE, 2020)

       vimeo.com/476861238

PyRLAB POLAND 
Fundada el 2020 per Monika Łuszpak-Skiba, és una Associació sense ànim de lucre amb base a Breslau, 
dedicada a l’educació i promoció del Cinema i Media Art Abstractes a Polònia i la regió de Visegrád. 

Desenvolupa projectes que integren de manera activa diverses comunitats en l’experimentació artística i 
el procés creatiu; estableix xarxes d’artistes, institucions i educadors que busquen la promoció del gènere 
i la sensibilització de noves audiències, i implementa estratègies per resignificar el patrimoni cultural local 
a través de l’Art Abstracte en Moviment.

www.pyr-lab.com
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http://vimeo.com/476861238
http://www.pyr-lab.com
http://vimeo.com/476861238


2021. Setena edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Viena, Àustria / Edició Online)

Venues: Künstlerhaus / Österreichisches FilmMuseum / Blickle Kino im Belvedere 21 Museum

2018. Sisena edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Breslau, Polònia)

Venues: CeTA Centre de Tecnologia Audiovisual / Museu Nacional d’Art Contemporani Pavelló Quatre 
Cúpules

2016. Cinquena edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Karlsruhe, Alemanya)

Venues: ZKM Centre d’Art i Media Karlsruhe

2014. Quarta edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Reykjavík, Islàndia)

Venues: HARPA Concert Hall  / Museu d’Art Contemporani de Reykjavík

2011. Tercera edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Madrid, Espanya)

Venues: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

2009. Segona edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Barcelona, Espanya)

Venues: Arts Santa Mònica

2007. Primera edició PUNTO Y RAYA FESTIVAL (Madrid, Espanya)

Venues: La Casa Encendida

2021. Tercera edició PUNTO Y RAYA JUNIOR (Breslau, Polònia)

Venues: CNP Centre als Suburbis / CeTA Centre de Tecnologia Audiovisual / PAN Institut d’Immunologia i 
Teràpia Experimental

2019. Segona edició PUNTO Y RAYA JUNIOR (Breslau, Polònia)

Venues: CeTA Centre de Tecnologia Audiovisual / Museu Nacional d’Art Contemporani Pavelló Quatre 
Cúpules / Jardí Zoològic de Breslau

2012. Primera edició PUNTO Y RAYA JUNIOR (Barcelona, Espanya)

Venues: CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

EDICIONS DE PUNTO Y RAYA FESTIVAL

EDICIONS DE PUNTO Y RAYA JUNIOR FESTIVAL
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