
T E A T R E  D E  M À Q U I N E S

EL NOU PROJECTE



El nou projecte d’Antigua i Barbuda no és tan sols una màquina, ni un espectacle..... va molt més enllà.
 
Emmirallant-se amb referents europeus, el nou objectiu és consolidar les arts constructives i de l’espai públic en el territori català.
 
En 15 anys de trajectòria, Antigua i Barbuda no només ha construït màquines i artefactes escènics sinó que ha forjat sinèrgies i complicitats amb 
altres artistes i sectors com: arquitectes, enginyers, escoles, facultats, festivals i òbviament amb administracions publiques.
Aquesta capacitat d’imbricació s’ha convertit en unes de la característiques de la companyia i li permet dur a terme aquest nou i ambiciós projecte.
 

Antigua i Barbuda es vol convertir en motor i referent nacional de les Arts Constructives i de l’Espai Públic.
 

Aquest nou repte implica crear un espai que esdevingui a l’hora node i “germen” d’aquesta teatralitat tant reconeguda en altres països i que aquí 
es troba totalment disgregada.
Un espai singular que permetrà obrir a la ciutat a l’exhibició permanent de la seva col·lecció de màquines i enginys, mostrant la potència del seu 
treball i donant a conèixer una altra manera d’entendre la teatralitat, convertint aquest espai en punt d’atracció cultural i turístic
 

  Un espai d’atracció cultural i turístic
  Un espai concebut, des de la singularitat d’Antigua i Barbuda, per a  l’art i per a la gent
  Un espai viu, en constant transformació
  Un espai d’expressió
  Un espai d’emoció i d’inspiració
  Un espai de reverberació del teixit urbà i de la cultura internacional

 



El Col·lector.
             1 m. [EI] Conducció principal destinada a distribuir un fluid cap a conduccions secundàries o a rebre’l .

 

El Col·lector és un projecte artístic.
 
El Col·lector és un Espai, però també és un concepte. És  tant el contingut com el continent, ja que per a Antigua 
i Barbuda no es pot concebre una cosa sense l’altre.
 
Per tant el projecte es defineix per un GRAN CONCEPTE articulat per diferents línies de treball, així com per un GRAN ESPAI 
fragmentat en diferents zones.
 
El Col·lector es defineix en 5 eixos principals que són:
 

Arts Constructives / Taller de Construcció

Exhibició i difusió / Museu dels Enginys

Arts de l’espai públic i captació de nous públics / Fira Park

Creació, noves teatralitats i residències / La Vitrina

Relacions i contaminacions /  La Cantina

 
A part d’aquests cinc eixos principals n’hi ha un de transversal que és «Educa’t: formació i transmissió de coneixement», un eix que 
es contamina a tots i cadascun dels espais



TALLER de CONSTRUCCIÓ

De la mateixa manera que la forja fa el ferrer, aquí també el taller és el centre neuràlgic d’aquesta proposta. És la clau de volta 
del Col·lector perquè en ell es desenvolupen els impulsos creatius que ompliran de continguts els altres espais i que els forniran 
els materials sobre els quals activar-se. Antigua i Barbuda , essent una companyia de teatre de màquines, disposa d’un taller 
totalment equipat que és i serà el cor i el motor de la seva feina.
El Taller de Construcció és l’espai dedicat a la investigació i al desenvolupament de les arts constructives. A l’hora, disposarà 
també d’una part dedicada al programa de formació, on es donarà la interacció amb altres artistes i la col·laboració amb altres 
organitzacions i entitats vinculades a la ciutat i al territori [Institut del Teatre, facultats d’arquitectura i mecànica de diferents 
universitats catalanes, centres de Formació Professional, escoles, assocacions específiques del veïnat, etc.].
 
El Taller de Construcció farà la funció de:

• espai de creació artística
• lloc de formació i educació
• acollida del programa de pràctiques professionals
• espai de treball per a les residències temporals d’artistes i companyies
• espai d’intercanvi d’experiències i coneixements
• interacció disciplinària entre artistes i professionals d’altres àmbits (arquitectes, mecànics, enginyers, dissenyadors, 

artesans, etc.)



MUSEU dels ENGINYS

Veure el món des d’un engranatge.
La transmissió de l’imaginari que evoquen les Arts Constructives.
El Museu dels enginys ha de ser un lloc de descoberta, un espai suggestiu que estimuli la imaginació dels que el visitin vehiculant-
la a través dels artefactes i les màquines d’Antigua i Barbuda.
Passejar entre màquines i deixar-se seduir pels seus mecanismes. La proposta es crear una experiència mes que una simple 
exhibició per a públic de totes les edats i procedències.
El Museu dels Enginys també proposarà exposicions temporals sobre l’obra d’artistes, nacionals i internacionals procedents 
d’àmbits diferents, però relacionats amb el món de les arts constructives i de l’espai públic.
Un espai pensat també per a les escoles, fent descobrir i entendre els mecanismes constructius i de funcionament de les obres 
exposades a través de explicacions didàctiques de cada enginy.
 
El Museus dels Enginys és un museu innovador que farà la funció de:

• formació de nous públics
• espai lúdic
• espai educatiu, didàctic i interactiu.
• lloc de reflexió
• reclam turístic-cultural
• recurs econòmic pel centre i la ciutat



FIRA PARCK

És un innovador i singular parc d’atraccions creat des dels conceptes de les arts constructives on el públic pot viure en primera 
persona  l’experiència que proposa aquesta teatralitat.
Un parc no convencional ja que les atraccions són, també, escultures mecàniques, és mes que un parc on passar una bona estona en 
família, és una experiència que va mes enllà.
El detonant d’aquest parc insòlit és l’emblemàtic espectacle Arquitectura de fira visitat per milers de persones arreu del món.
En aquesta instal·lació el públic és part essencial ja que és ell qui completa l’obra. És el propi públic que dinamitzat per actors acciona 
i gaudeix de les màquines.
El Fira Park s’iniciarà des del primer moment amb aquesta instal·lació que consta de 8 atraccions, però l’objectiu és crear noves 
màquines cada any especialment pensades per a aquest espai.
 
Els principals objectius d’aquest espai és atraure nous públics i fidelitzar els ja existents. Sent també un important reclam turístic-
cultural del centre i de la ciutat.
Això juntament amb el museu dels enginys son les peces clau per a la difusió de les arts constructives i de l’espai públic.
 
El Fira Park tindrà entre les seves funcions les de:

• espai de dinamització socio-cultural del centre, del barri i de la ciutat
• creació de nous públics
• ser un lloc de diversió
• principal motor econòmic del centre
• proposar un espai innovador i únic a Catalunya i Espanya



LA VITRINA

La vitrina és un espai versàtil que pot ser ocupat de diferents maneres. Un paraigües per a artistes i companyies residents. ha 
de ser el lloc per a la creació, la investigació i l’exhibició de les seves propostes.
Una de les funcions més àmplies que assumirà La Vitrina serà la d’espai per a la difusió de les Noves Escenes, la multidisciplinarietat 
en l’art i les arts escèniques constructives i de l’espai públic. La seva versatilitat li eixamplarà les possibilitats d’acollida de 
performances, teatre d’objectes, instal·lacions, recitals mecànics, presentacions, conferències,...
 
La Vitrina serà la principal plataforma d’exhibició del Col·lector i es nodrirà tant de propostes internes com de propostes provinents 
de fora de l’activitat del Col·lector.
 
L’Espai Vitrina és l’espai del centre que farà la funció de:

• formació de nous públics
• espai d’exhibició
• espai de residència
• aula de transmissió de coneixement
• producció d’espectacles



LA CANTINA

 La Cantina no és només un refectori, sinó que serà el lloc de trobada i intercanvi per excel·lència del Col·lector.
És un espai per fomentar la interrelació entre els artistes que treballen i actuen al centre.
És el lloc de trobades fortuïtes entre artistes i públic, entre curiosos i gent de l’ofici, entre la gent del barri i els habitants del Col·lector.
La Cantina érs vol un lloc obert al barri, un nou punt de trobada pels veïns i un espai de distensió a disposició de tots els visitants del 
centre, del Museu dels Enginys i del Fira Park. En aquest sentit, la Cantina completa la proposta que El Col·lector fa als seus visitants, 
donant-los totes les facilitats per poder passar un dia sencer al centre.

A part de ser un servei necessari  per optimitzar l’experiència del visitant, la Cantina ha de contribuir també a finançar el projecte al 
llarg del temps.
 
La Cantina és l’espai del centre que farà la funció de:

• espai de trobada
• finançament del centre
• lloc de relax
• activitats alternatives



EDUCA’T

 Educa’t neix de la necessitat que tenim de trasmetre el coneixement.
En un centre amb un potencial d’activitats tan gran, EDUCA’T trobarà diferents declinacions i maneres de conjugar-se. Des de les 
setmanes de treball pràctic pretecnològic per a escoles, passant pels aparadors teatrals proposats a la sala Vitrina, els tallers de 
construcció, les jornades de debat al voltant de temàtiques concretes o per les jornades periòdiques de tallers creatius oberts,... la 
interacció entre els visitants i Antigua i Barbuda o les companyies convidades, generarà espais del frec a frec, on els neòfits i els 
iniciats podran aproximar-se i aprofundir en diferents aspectes de les arts constructives.
En aquesta àrea de la transmissió, volem posar l’accent en el Museu dels enginys i a l’espai Vitrina. I ens sembla especialment 
interessant el potencial pedagògic que emergeix de les residències d’artistes que vindran a fer ús de les instal·lacions.
Imaginem una escola on el coneixement troba la possibilitat de circular de maneres insospitades. 

 formació i transmissió de coneixement





Espai dedicat a la invenció, a la imaginació  i al desenvolupament 
de les arts constructives. Espai dedicat a la invenció, a la 
imaginació  i al desenvolupament de les arts constructives.

Taller de Construcció



El Taller de Construcció és el cor i motor del Col·lector. L’espai dedicat a la investigació, a la experimentació i al 
desenvolupament de les Arts Constructives.



  

El Taller de Construcció també tindrà un espai dedicat 
al programa de formació,basat en el diàleg amb altres 
artistes i en la col·laboració amb altres organitzacions i 
entitats vinculades a la ciutat i al territori, com puguin 
ser: l’Institut del Teatre, facultats d’arquitectura i disseny, 
centres de Formació Professional,etc.



Del Taller de Construcció sorgiran bona part de les idees i 
col·laboracions del centre i es configurarà com el punt de 
confluència dels projectes artístics creats a l’equipament.
 
El Taller de Construcció farà la funció de:
 

• espai de creació artística
• lloc de formació i educació
• acollir el programa de practiques professionals del 

centre
• espai de residència temporal per artistes i companyies 
• espai d’intercanvi d’experiències i coneixements
• interacció disciplinària entre artistes i professionals 

d’altres àmbits (arquitectes, mecànics, enginyers, 
dissenyadors, artesans, etc.)



 Finalment, el Taller de Construcció serà l’espai on artistes i companyies en residencia podran tenir assessorament 
tècnic i espai de creació.



Passejar entre màquines i deixar-se seduir pels seus 
mecanismes. La proposta es crear una experiència mes que una 
simple exhibició per a públic de totes les edats i procedències.

Fira Park



Màquines com a escultures en moviment protagonistes dels seus propis universos, que incideixen sobre l’esperit de l’home 
tot acompanyant a Antigua i Barbuda en el seu somni de construir màquines que proposin una experiència extraordinària.



La transmissió de l’imaginari que evoquen les Arts Constructives.
El Museu dels enginys serà un lloc de descoberta, un espai suggestiu que estimuli la imaginació dels que el visitin 
vehiculant-la a través dels artefactes i les màquines d’Antigua i Barbuda.
Passejar entre màquines i deixar-se seduir pels seus mecanismes. La proposta es crear una experiència mes que una 
simple exhibició per a públic de totes les edats i procedències.
El Museu dels Enginys també proposarà exposicions temporals sobre l’obra d’artistes, nacionals i internacionals 
procedents d’àmbits diferents, però relacionats amb el món de les arts constructives i de l’espai públic.
Un espai pensat també per a les escoles, fent descobrir i entendre els mecanismes constructius i de funcionament de les 
obres exposades a través de explicacions didàctiques de cada enginy.



El Museus dels Enginys és un museu innovador que farà la funció de:

• formació de nous públics
• espai lúdic
• espai educatiu, didàctic i interactiu
• lloc de reflexió
• reclam turístic-cultural
• recurs econòmic pel centre i la ciutat



És un innovador i singular parc d’atraccions creat des dels 
conceptes de les arts constructives on el públic pot viure en 
primera persona  l’experiència que proposa aquesta teatralitat

Fira Park



Un innovador i singular parc d’atraccions 
creat des dels conceptes de les arts 
constructives on el públic pot viure en 
primera persona  l’experiència que ens 
proposa aquesta teatralitat.



El detonant d’aquest parc insòlit és l’emblemàtic espectacle Arquitectura de fira visitat per milers de persones arreu 
del món.
En aquesta instal·lació el públic és part essencial ja que és ell qui completa l’obra. És el propi públic que dinamitzat per 
actors acciona i gaudeix de les màquines.
El Fira Park s’iniciarà des del primer moment amb aquesta instal·lació que consta de 8 atraccions, però l’objectiu és 
crear noves màquines cada any especialment pensades per a aquest espai.



Els principals objectius d’aquest espai és atraure nous públics i fidelitzar els ja existents. Sent també un important 
reclam turístic-cultural del centre i de la ciutat.
Això juntament amb el museu dels enginys son les peces clau per a la difusió de les arts constructives i de l’espai públic

El Fira Park tindrà entre les seves funcions les de:

• espai de dinamització socio-cultural del centre, del barri i de la ciutat
• creació de nous públics
• ser un lloc de diversió
• principal motor econòmic del centre
• proposar un espai innovador i únic a Catalunya i Espanya



Un espai versàtil que pot ser ocupat de diferents maneres. Un 
paraigües per a artistes i companyies residents. Ha de ser el lloc 
per a la creació, la investigació i l’exhibició de les seves propostes.

Espai Vitrina



L’ESPAI VITRINA és un espai versàtil que pot ser ocupat de diferents maneres. Un paraigües per a artistes i companyies 
residents. ha de ser el lloc per a la creació, la investigació i l’exhibició de les seves propostes.



Una de les funcions més àmplies que assumirà La Vitrina serà la d’espai per a la difusió de les Noves Escenes, la 
multidisciplinarietat en l’art i les arts escèniques constructives i de l’espai públic. La seva versatilitat li eixamplarà 
les possibilitats d’acollida de performances, teatre d’objectes, instal·lacions, recitals mecànics, presentacions, 
conferències,...
La Vitrina serà la principal plataforma d’exhibició del Col·lector i es nodrirà tant de propostes internes com de propostes 
provinents de fora de l’activitat del Col·lector.

L’Espai Vitrina és l’espai del centre que farà la funció de:
• formació de nous públics
• espai d’exhibició
• espai de residència
• aula de transmissió de coneixement



És el lloc de trobades fortuïtes entre artistes i públic, entre 
curiosos i gent de l’ofici, entre la gent del barri i els habitants del 
Col·lector.

La Cantina



La Cantina no és només un refectori, sinó que serà el lloc de trobada i intercanvi per excel·lència del Col·lector.

 La Cantina es vol un lloc obert al barri, un nou punt de trobada pels veïns i un espai de distensió a disposició de tots 
els visitants del centre, del Museu dels Enginys i del Fira Park. En aquest sentit, la Cantina completa la proposta que 
El Col·lector fa als seus visitants, donant-los totes les facilitats per poder passar un dia sencer al centre.

La Cantina és l’espai del centre que farà la funció de:
• espai de trobada
• finançament del centre
• lloc de relax
• activitats alternatives



El Buró



         L’espai de gestió i de producció és indispensable. El múscul econòmic del 
Col·lector ha d’estar ben gestionat, i això passarà òbviament a les oficines.
 
Però dins la zona d’oficines hi haurà també l’Oficina tècnica. Aquest espai no 
només serà on es desenvoluparan els nous projectes del Col·lector sinó que 
també donarà assessorament a les companyies residents i a altres artistes.



Locals Tècnics



[Un espai de feina en conjunt, un espai per compartir projectes i perquè la inspiració ens arribi treballant.]

Donar aixopluc a tots aquells que han acompanyat a Atigua i Barbuda en el seu trajecte fins a dia d’avui, però 
que provenen d’altres disciplines. Arquitectes, enginyers, dissenyadors, ... un racó per a cadascú per facilitar 
la seva feina i propiciar les seves col·laboracions.
Agermanar disciplines per fer créixer les mirades.
L’Oficina Tècnica serà una de les parts i tasques d’aquest Buró. L’objectiu és poder donar assessorament des 
de totes les disciplines que integren Antigua i Barbuda a totes les companyies residents.



T E A T R E  D E  M À Q U I N E S



 Antigua i Barbuda va ser fundada l’any 2002 per Jordà Ferré amb la intenció de desenvolupar projectes sorgits de l’experiència en les diferents 
disciplines que han protagonitzat la seva trajectòria professional, vinculada a l’àmbit de les arts plàstiques i escèniques, especialment al teatre.
 
Antigua i Barbuda per tant, neix amb un caràcter marcadament interdisciplinari que abasta des de la investigació a la invenció, de la manipulació 
a la construcció, de la creació a l’escenificació, desencadenant un món il·lusori al voltant de les màquines enteses com a artefactes, peculiars a 
la vegada que absurds i surrealistes.
 
L’aposta per la innovació i la constant col·laboració amb professionals d’altres àmbits i companyies com Royal de Luxe, Comediants, La Fura dels 
Baus, Colombaioni, Malpelo, Sol Picó, Metros, Zotal Teatre, Philippe Genty, Marduix, Escarlata Circus, La Machine, Carles Santos, Sergi López, 
Simona Levi, Los Galindos, Teatre Lliure,- ha suposat una oportunitat única per a la posada en comú de coneixements, idees i projectes a la 
vegada que han motivat la creació de propostes originals i sorprenents.
 
Fruit d’aquestes col·laboracions, coprodueix amb Escarlata Circus i La Machine l’espectacle permanent del Fòrum Universal de les cultures 2004 
El Gegant dels 7 mars,  al 2004 crea Los Deméndez amb Kike Salgado i fan realitat la proesa de dur a terme el El Hombre Bala, un dels números 
més antics i arriscats del circ, que acompanya l’espectacle de dansa de Sol Picó “La Diva”. L’any 2006 Olatz de Andrés i Jordà Ferré creen la 
Cia. Muda, obrint nous horitzons en el camp de la dansa contemporània amb els espectacles Yo soy una cosa que dura y Zootropo coproduït per 
la Marató de l’espectacle, on va ser presentat. Yo soy una cosa que dura es va presentar a la mostra de joves creadors del País Basc on va ser 
seleccionada per ser exhibida en les tres províncies basques.
 
La construcció dels trofeus dels Premis Nacionals de Catalunya per a les edicions 2005-2006, s’emmarca dins els criteris que defineixen l’estètica 
de les creacions de Jordà Ferré, on bellesa i mecanisme gaudeixen de la mateixa importància. Re inventar el que ja ha estat inventat. Treballar 
amb materials reciclats per alterar-los i donar-los vida atorgant-los, si s’escau, una nova funcionalitat. 



                                                                                                             La Máquina que Vino.

 Antigua & Barbuda. 2002
Després de dos anys  formant part de l’exposició itinerant Le Gran Répertoire du Machine de  espectacle ha estat pre-sent al Norfolk & Norwich 
Festival (Anglaterra). D’aquest festival en va  sorgir l’encàrrec de crear La Máquina de Netejar Diners.

                                                                                                                    MiniCavallets.
 
Antigua & Barbuba. 2003

                                                                                        
              El Gegant dels 7 Mars.
 
Antigua & Barbuba. 2003
 El Gegant dels 7 mars.
 Antigua & Barbuda 2003-2004
 Jordi Aspa, La Machine, Espectacle permanet de gran format del fòrum. 2004

                                                                                                                    El Hombre Bala.

Los DeMendez- Kike Salgado i Jordà Ferré. 2004
 Fent realitat un del números més arriscats, espectaculars i antics del circ, l’home bala surt  disparat del canó i vola al llarg de 15 metres i és 
recepcionat en una xarxa.

                                                                                                                             

                                                                                                          MEMÒRIA ESCÈNICA                                                                                                             



             Tingalya.

 Antigua & Barbuda. 2005
 A propòsit de Tyngalia i MiniCavallets
 La bona acollida que tenen entre el públic familiar MiniCavallets i Tyngalia fa que a mida que els  programadors els van coneixent , en creixi la 
demanada.
 De moment han estat contractats al Festival de Titelles de Gavà, a la Fira Modernista de  Terrassa, han estat escollits per formar part de la 
reprentació de les arts escèniques quees  produeixen a Espanya a l’Huis Festival a/d Werf 2007 d’Utrech (Holanda), han participat en la  festa de la 
ciutat de Bagnolet (França), de Bilbao, a la festa major de Premià de Dalt, Festival  Eclèctic a la Ciutat de les Arts a València i al Festival d Aarhus 
(Dinamarca).

                                                                                                                             Zootropo.

 Cia. Muda- Olatz de Andrés i Antigua & Barbuda. 2006
 Abans de ser present a Trapezi Reus, Zootropo va ser acollit en residència al centre de creació  l’Animal a l’esquena i va comptar amb l’esti- mable 
col·laboració de María Muñoz, directora i  coreògrafa de Malpelo.

                                                                                                                            B.A.R.R.A.

 Antigua & Barbuda. 2007
 Els mesos de març i d’abril de 2007, Antigua & Barbuda va ser acollida en residencia al centre  de creació L’Usine i degut a l’interès que els va 
despertar el projecte, va acabar esdevenint-ne  coproductor conjuntament amb el Festival Excentrique. Mitjançant la residència van par- ticipar  en 
el procés de construcció, disseny de llums i direcció artística membres de les companyies  franceses La Machine, Le Phun i La Menagerie.
 B.A.R.R.A també va estar programat al Trapezi Reus, Trapezi Vilanova i al Festival panorama  d’Olot.
festival Mirada 20013 Brasil.

                                                                                                                 
  



          El Circo penas.

 Antigua & Barbuda. 2009
 L’any 2008 Jordà Ferrer i Oscar de Paz, decideixen realitzar el seu projecte El circo de las penas  tot incorporant al músic i sonoritzador d’es- pais 
Pablo Rega i al dramaturg Josep Pere Peyró. El  resultat del treball fou un drama narrat per màquines que mostra com l’ànima s’ex- pressa a  través 
de màquines construïdes a partir d’objectes amb memòria d’altres mons. 

                                                                                                       La Máquina que Vino II.

 Antigua & Barbuba. 2008
                                                                                                                    Arbre de Ferro.

 Antigua & Barbuda. 2010
                                                                                                                    Les Tombones.

 Antigua & Barbuda. 2010
                                                                                                                     Estand de Tir.

 Antigua & Barbuda. 2010

                                                                                                            Arquitectura de Fira.

 Antigua & Barbuda. 2010

 Arquitectura de Fira s’instal·la no només obrint un túnel de temps, sinó també generant un espai  entre dos mons: el nostre, amb la nostra realitat i 
el dels objectes i les màquines, amb la seva  pròpia realitat. Així també el conjunt d’escultures- les màqui-nes- posseeix una realitat que està  plena 
d’històries, construïdes a la vegada amb les històries i els mons de les peces que les  composen. És la construcció d’un univers en base a altres 
universos, barrejats amb el gresol del  tsat i que futur. Gira per Chile 2013 (Festival Santiago a Mil) Gira per Austàlia i Nova Zelanda 2016  (Sidney 
Festival i Wellintong Festival).



                                                                                                                        La Guillotine.

 Antigua & Barbuba. 2008
Amb motiu dels 20 anys de la cia. Malpelo, es construí la màquina per tal de celebrar-ho

                                                                                                                   Cavall de Ferro.

 Antigua & Barbuda. 2011           
 Cal destacar la participació del cavall de Ferro, en les dues darreres cavalcades de Reis de  Barcelona ,2012, 2013, 2015
 Gira per Chile 2014 (Festival Santiago a Mil)
 Beijin Design Week 2014 China.

                                                                                                                         La Ballarina.

 Antigua & Barbuda. 2014             
Cal destacar la participació de la Ballarina, en les cavalcades de Reis de Barcelona ,2014, 2015,    2016.
Aixi com ser el eix principal de la capanya Hola Nadal de Barcelona 2016/17.



          Antigua i Barbuda no només rep l’entusiasme de la gent, sinó que també 
te moltes complicitats amb centres europeus ja existents i altres en creació.



La Machine                                                                                                                                             
 
La Machine desenvolupa avui, nombrosos projectes tant en el camp del desenvolupament urbà Les Machines de l’Ile à  Nantes, Les Animaux de 
la Place à la Roche sur Yon, le manège Carré Sénart…) com l’espectacle carrer (Long Ma Jing Shen, Les Mécaniques Savantes, La Symphonie 
Mécanique, L’Expédition Végétale,  Le Dîner des Petites Mécaniques…)
 
L’empresa va néixer de la col·laboració d’artistes, tècnics i dissenyadors d’espectacles d’autor i de la construcció d’objectes d’espectacles 
atípics. Està dirigida per François Delarozière. Per aconseguir els seus edificis, la companyia La màquina compta amb dos tallers a Nantes 
i Tournefeuille. Molts comerços estan representats, l’espectacle de l’artesania a través de la indústria i la tecnologia avançada. L’home i les 
seves habilitats són l’essència del procés creatiu.
 
http://www.lamachine.fr/



Les Machines de L’îlle de Nantes                                                                                                           

 

“Les Machines de l’île” es un proyecto artístico totalmente inédito. Nacido de la imaginación de François Delarozière y Pierre Orefice, se sitúa en el 

cruce entre los «mundos inventados» de Julio Verne, el universo mecánico de Leonardo da Vinci y la historia industrial de Nantes, en el emplazamiento 

excepcional de los antiguos astilleros.

Unas sorprendentes máquinas han venido a poblar la Isla de Nantes. Después del Gran Elefante, le toca a una Manta Raya, a una Serpiente de los 

Mares y a toda clase de embarcaciones increíbles tomar posesión de las orillas del Loira. Estas máquinas fuera de lo común nacen de las manos de 

los constructores de la compañía La Machine y cobran vida entre las otras Machines de l’île, a la vista del público. Sus idas y venidas entre el taller de 

construcción y la Galería impulsan el movimiento en el corazón de las antiguas naves Dubigeon, cubriendo a esta isla de un halo de misterio, como en 

aquellos tiempos en que se botaban buques para todos los viajes del mundo.

 

http://www.lesmachines-nantes.fr/es/



L’Usine                                                                                                                                                  

 

 L’Usine és el  14e Centre Nacional de les Arts i l’espai públic.

En 30 anys, aquest lloc de creació ha estat en tres llocs, passant de un squat a un contracte d’arrendament convencional, a la construcció i posada a 

disposició d’un espai de 3500 m2 per Toulouse Métropole. El propòsit de la seva existència en si ha evolucionat sense fer taula rasa de les seves arrels, 

el seu patrimoni, la seva història. Al cor del paisatge local, regional i nacional, l’Usine s’ha convertit en un jugador important, un fort projecte artístic i 

cultural que els intents d’obertura diària, la renovació, l’experimentació ...

Fundada el 1986 per artistes i companyies del carrer, la fàbrica és avui dia un lloc de creació artística compartida que dóna la benvinguda a la residència 

permanent en tres companyies - la Phun, la màquina, el Menagerie - i els Teresina.

Alguns parlen de la utopia, una altra heterotopia; alguns evoquen un lloc institucionalitzada, altres un projecte generós i lliure ...

 

https://www.lusine.net



La Cité de les Arts de la rue                                                                                                                   

 

La Ciutat de les arts de carrer ha establert progressivament com un equipament cultural únic a Europa que les experiències i desenvolupa tot l’espectre 

de l’art urbà i l’art en l’espai públic.

Abans, de 1918 a 1998,era el lloc dels molins d’oli i sabó L’Abeille, en el jardí del castelle Aygalades , propietat de la família Falque. El castell. 

 

Iniciat per Pierre Berthelot i Michel Crespin, La Ciutat de les Arts de Carrer és un projecte de la ciutat, on l’ajuntament de Marsella i l’Estat (Ministeri de 

Cultura i Comunicació), el departament Bouches-du-Rhône i la regió Provence- Alpes-Côte d’Azu són socis.

La Ciutat de les Arts de Carrer, dissenyat com un immens laboratori escènic 36.000 m2, incloent 11.000 m2 de construcció, va ser desenvolupat per 

l’equip d’arquitectes Isnardon-Lacube-Rodó (Marsella).

 

http://www.lacitedesartsdelarue.net/



www.antiguaibarbuda.org
+34 686 484 168

produccio@antiguaibarbuda.org
Jordà Ferré i  Bigorra


