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ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture de Barcelona,   
s’enorgulleix de col·laborar aquest any amb la Biennal 
de Venècia com a soci exclusiu a Catalunya per mostrar 
a Barcelona el increïble programa de l’77a VIFF VR 
Expanded 2020, la secció de Realitat Virtual de La 
Biennale di Venezia.

Aquest any a causa de la restriccions de l’Covid, 
Venice VR Expanded no s’organitzarà a l’illa de Venècia 
Lazzaretto Vecchio com era habitual i l’esdeveniment 
estarà «en línia» per a professionals acreditats i viatjarà 
per tot el món gràcies a la col·laboració amb institucions 
internacionals seleccionades pel Sr. Michel Reilhac, 
expert i consultor de el Concurs de Realitat Virtual de 
la Biennal de Venècia, sent ESPRONCEDA - Institute of 
Art & Culture, una de les seus seleccionades que farà 
possible que el públic que no tingui l’equip de realitat 
virtual específic pugui visualitzar les obres.
A més, també es podran visualitzar les obres en una 
segona seu: Mataró, gràcies als nostres Partners: LAVS , 
VRNRG i MAC Mataró.

Del 2 al 12 de setembre es podrà gaudir de l’experiència 
dels 44 projectes immersius de l’77 ° VIFF VR Expanded 
2020, de 24 països diferents al voltant de l’món al VR 
Lounge de ESPRONCEDA, una de les institucions 
seleccionades juntament amb altres institucions de 
prestigi per a ser «Expanded Satellites» com PHI Center, 
Montréal, Stichting Eye Filmmuseum, Amsterdam, HTC 
Corporation - VIU ORIGINALS, Taiwan, Portland Art 
Museum & Northwest Film Center, Portland, Espace 
Centquatre-PARIS - Diversio, París i altres galeries, 
museus, institucions i precursors de realitat virtual en tots 
els continents.

Es podrà gaudir de l’experiència, al Saló VR de 
ESPRONCEDA, de 11h a 21h tots els dies, prèvia reserva 
de l’entrada que permet realitzar un visita exclusiva i 
segura. El programa presentarà 31 projectes immersius 
en Competició, nou projectes Fora de Competició - Best 
of VR (Selecció internacional dels millors treballs de 
Realitat Virtual) i quatre projectes desenvolupats durant la 
quarta edició de la Biennale College Cinema - VR.

El 77 ° jurat de VIFF VR Expanded 2020 atorgarà els 
següents premis: Gran premi de l’jurat a la millor feina 
immersiu en realitat virtual, millor experiència d’usuari 
immersiva en realitat virtual i millor història immersiva en 
realitat virtual.
La informació sobre les obres de realitat virtual 
exposades s’actualitzarà a la web de la Biennal de 
Venècia i de ESPRONCEDA
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La realitat virtual és una tecnologia avançada que 
produeix una experiència immersiva real: visual, sonora i 
de moviment. Quan et poses el visor de realitat virtual, les 
dimensions dissenyades per l’artista et permeten moure’t 
dins d’imatges, espais i sensacions sorprenents. Els 
treballs de realitat virtual poden ser des d’una experiència 
visual de 360º amb so envoltant fins a propostes 
artístiques interactives i lúdiques més sofisticades on 
pots manipular objectes virtuals, canviar l’entorn amb la 
teva veu i caminar per diferents escenaris interactuant 
amb altres usuaris que es troben virtualment en el mateix 
lloc.

Experiencia
en Realidad
Virtual

Cultura 
Segura

ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture crea un entorn 
segur, on s’implementen protocols Covid que asseguren 
la distància de seguretat de l’audiència, la desinfecció de 
totes les superfícies i l’equip, auriculars VR, després de 
cada ús individual. L’ús de les màscares higièniques és 
obligatori i tots els espais i estan ventilats contínuament 
per crear un ambient saludable.
Tots els visitants han de reservar una cita prèvia per tenir 
assegurat el seu espai i temps exclusiu que li permeti 
gaudir de forma segura de les obres de realitat virtual.
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Cóm 
participar

Seu VR Lounge Mataro

La visita atorga accés a tot el programa per un període 
d’1 hora als visitants que, hauran de reservar prèviament 
la seva entrada gratuïta en www.lavs.cat/tickets o en la 
recepció del Ca Palauet (Carrer d’A Palau, 32
08301 Mataró, Barcelona). També es podrà accedir sense 
prèvia reserva i visionar l’experiència de tercers a través 
dels monitors instal·lats

Seu VR Lounge Espronceda

ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture està donant 
accés a tot el contingut per un període d’1 hora als 
visitants que compraran anticipadament una entrada 
amb preu de 10 euros. 

Les entrades estan disponibles al lloc web de 
ESPRONCEDA a través d’Eventbrite.

Animem als visitants a preparar la seva experiència 
seleccionant prèviament els treballs de Realitat Virtual 
que els interessin, podran veure’ls amb anticipació en 
el programa publicat i per facilitar l’accés durant la seva 
visita seran atesos en tot moment per un mediador.

Totes les obres de la selecció estan restringides a 
espectadors de 14 anys o més.
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Seu Barcelona ESPRONCEDA - Institute of Art & 
Culture.

Els horaris de visita són: 
Del 2 al 8 de setembre, de 12 h a 
22 h (Última entrada a les 21 h ) 
Del 9 al 12, de 12 h a  18 h (Última entrada a les 17 h)

Adreça : Nave 4 y 5, C. d’Espronceda, 326, 08027
 Barcelona

Seu Mataró (Del 4 al 12 de setembre)
Els horaris de vista són:
De dilluns a divendres de 17h a 20h, Dissabtes de 11h a 
14h i de 17h a 20h i diumenges tancat.
Adreça: Ca Palauet Museum, Carrer d’A Palau, 32. 08301 
Mataró, Barcelona

Horaris 
de visita
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Sobre
Espronceda

ESPRONCEDA - Institute of Art & Culture
va ser fundat el 2013 a Barcelona com un centre 
innovador i plataforma internacional per a l’Art 
contemporani, l’educació i la difusió cultural.
La seva missió és proporcionar un entorn multidisciplinari 
i una plataforma per a la creació que promogui el diàleg 
internacional entre artistes, curadors, crítics, galeristes, 
col·leccionistes, institucions culturals i amants de l’art 
i la cultura, creient també en la importància de les 
sinergies de l’art, la ciència i tecnologia, va crear el 2019 
el projecte IMMENSIVA, que és una plataforma d’Art i 
Tecnologies Avançades. www.immensiva.com

Contactes de premsa :

Alejandro Martín alejandro@espronceda.net
Renata Procópio renata@espronceda.net

Adreça :

Carrer d’Espronceda 326, nave 4. 08027 Barcelona.
Metro Navas.

Espronceda a les xarxes socials :
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Socis : 

mailto:alejandro@espronceda.net
mailto:renata@espronceda.net
https://www.facebook.com/esproncedabcn/ 
 https://www.instagram.com/esproncedabcn/
https://www.linkedin.com/in/espronceda-institute-of-art-and-culture-9a40151a3/
https://www.youtube.com/channel/UCmNd-u76iI0ztWgk_asVHFg 
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