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Una fundació internacional que busca generar connexions entre l’art, la ciència i 
la tecnologia a través del treball en comú de professionals en aquests camps. 
Busquem aportar valor a la societat i a la cultura incentivant la creació de projectes 
interdisciplinaris i innovadors.

Objectius

Difondre idees i coneixement científics a través de l’art.

Donar a conèixer el treball d’artistes que desenvolupen la seva obra 
en la intersecció de l’Art i la Ciència.

Oferir una plataforma on artistes i científics poden conèixer-se i 
desenvolupar xarxes col·laboratives.

Contribuir a l’educació d’una societat responsable, orientada cap a 
un futur més sostenible a través de la difusió i foment de recerques 
artístic-científiques.

www.quoartis.org

@quoartis
@quoartis
@quoartisfoundation
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The Zero-Gravity Band 

Idea i conceptualització: Albert Barqué-Duran i Marc Marzenit.

Una instal·lació immersiva de llum amb so en 360º que recrea un ambient de gravetat zero.
+

Una exhibició de materials per realitzar creacions plàstiques i musicals en situació de gravetat 
zero i uns prototips de vestits intel·ligents “espacials”.

Col·laboradors científic

Amb el suport de

Entitats col·laboradores

Mitjans col·laboradorsAltres col·laboradors
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1. Presentació
Estem enmig de la revolució tecnològica espacial amb l’objectiu final d’enviar als humans a viure 
fora del planeta Terra. És hora de fer recerca i experimentar les seves potencials implicacions 
culturals. Com canviarà l’art i la seva percepció quan no estem restringits a les lleis físiques que 
el planeta Terra ens imposa?.

El document a continuació presenta el projecte artístic-científic The Zero-Gravity Band. Un 
projecte que pretén: reflexionar i teorizar sobre com la producció artística i la percepció estètica 
es veuen influïdes per les forces gravitatòries del planeta Terra; investigar i dissenyar materials 
per a la realització de creacions plàstiques i musicals en situació de gravetat zero i uns vestits 
intel·ligents “espacials” i, finalment, postproduir una creació artística-immersiva de llum amb so 
360º.

L’experimentació per a la posterior realització de la creació artística-immersiva i del disseny de 
prototips s’han realitzat en un “vol parabòlic”. En aquest tipus de vols, l’avió vola a una altitud de 
6000 a 8000 metres. Durant el vol, els pilots realitzen entre 15 i 45 paràboles, durant la quals 
els passatgers es troben en microgravetat durant 22 segons. Cada fase de microgravetat és 
precedida i seguida d’una fase de hipergravetat, de 20 segons cadascuna, on els passatgers són 
sotmesos a prop del doble del seu pes (1,8 g).

El projecte artístic-científic TZGB ha estat conceptualitzat pels artistes Dr. Albert Barqué-Duran 
(investigador i artista a la City, University of London) i Marc Marzenit (músic, compositor, productor 
musical i enginyer de so) amb la participació a nivell científic, del mateix Albert Barqué-Duran i 
de la Dra. Elisa R. Ferrè, directora al VeME Lab (Vestibular Multisensory Embodiment de la Royal 
Holloway University of London). Les recents recerques de la Dra. Elisa R. Ferrè, sobre com els 
humans perceben i experimenten l’estètica en condicions de microgravetat, han motivat en part 
aquest projecte. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració d’investigadors i 
artistes de centres científics, tecnològics i artístics d’Alemanya, Estats Units i Regne Unit.

TZGB és una producció de la Fundació QUO ARTIS, entitat sense ànim de lucre que busca generar 
connexions entre l’art, la ciència i la tecnologia a través del treball en comú de professionals en 
aquests camps. Des de Quo Artis busquem aportar valor en la societat i a la cultura incentivant la 
creació de projectes interdisciplinaris i innovadors. 

Més enllà del projecte “The Zero-Gravity Band”, la Dra. Elisa Ferrè i l’Albert Barqué-Duran, han 
impulsat la sol·licitud a l’Agència Europea Espacial (ESA) per realitzar un vol parabòlic científic. 
Aquesta proposta de recerca és el primer intent de crear un model neurocientífic sobre 
l’experiència estètica basat en la influència de la gravetat en la percepció i l’avaluació estètica. 
Amb això es pretén afavorir la creació d’un programa de recerca multidisciplinària de dimensió 
europea en el qual està previst que participin laboratoris de: neurociència bàsica (Royal Holloway 
University of London, Regne Unit), Ciència cognitiva (City, University of London, Regne Unit), 
psicologia estètica i filosofia (Humboldt-Universtät zu Berlin, Alemanya) i tecnologia aplicada 
(Nautilus Immersive, Espanya).
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2. Conceptualització
“La gravetat zero té algunes desavantatges [...]. Moltes persones es maregen. La manera per 
sentir-te millor és deixar-te anar i convèncer el teu sistema visual que “cap amunt” és qualsevol 
punt cap a on apunti el teu cap, i “cap avall” és on siguin els teus peus”.

L’astronauta nord-americana Marsha Ivins expressa molt bé l’estranyesa produïda per la micro 
gravetat. La gravetat forma part de l’experiència de cada individu des que es forma el seu 
sistema nerviós. Allunyar-se de l’atracció de la Terra representa un canvi sense precedents. I 
també implica (exigeix, segons Ivins) un canvi radical en com es mira la realitat.

L’espai exterior s’ha vist sempre com un lloc inhòspit per a la vida: no hi ha gravetat, ni oxigen, ni 
protecció de la radiació. Tanmateix, aquesta percepció està canviant. L’Univers podria ser ple de 
racons més o menys acollidors.

El 1967 es van descobrir els primers organismes “extremòfils”, capaços de viure a la boca d’un 
volcà o a les profunditats oceàniques, en condicions semblants als de certs llocs del Sistema 
Solar. Els darrers anys, s’han acumulat evidències de la presència de molècules orgàniques en 
llunes de Júpiter i Saturn. El 1995 es va descobrir el primer “exoplaneta”, un planeta extern al 
Sistema Solar. Des de llavors, se n’han descobert milers, alguns dels quals molt semblants a la 
Terra.

El físic Stephen Hawking porta anys exhortant la humanitat a buscar-se un planeta nou, per salvar-
se del canvi climàtic. L’empresari Elon Musk confia combatre’l amb els seus cotxes elèctrics Tesla. 
Però, si aquest pla falla, té un as a la màniga: deixar la Terra amb els seus coets SpaceX.

Poden semblar plantejaments esperpèntics, però són paral·lels a d’altres més realistes: viatges 
espacials turístics, missions per explotar els recursos de planetes i cometes, etcètera. Tot apunta 
a una major presència humana l’espai.

Quins impactes culturals tindrà aquest fet? Com canviarà la nostra manera de mirar la realitat? 
El projecte “The Zero Gravity Band” posa aquestes preguntes des d’un punt de vista bàsic i 
a la vegada tremendament original. Com canvia la percepció estètica en condicions de micro 
gravetat? Com es modifica la producció artística en aquell entorn?

Per exemple, la gravetat sembla afectar la percepció de la verticalitat. Identifiquem com a vertical 
allò que s’alinea amb la gravetat. És més, en condicions normals tenim una clara predilecció per 
les línies verticals, segons estudis de la neurocientífica i integrant del projecte Elisa Ferrè.

La investigadora ha comprovat que aquesta predilecció – que es manifesta des dels obeliscs 
egipcis fins a les línies ortogonals de Mondrian – es pot fer desaparèixer manipulant el sistema 
vestibular. És a dir, el conjunt de sensors interns a l’orella, que vehiculen al cervell el senyal de 
la gravetat, entre d’altres. El projecte pretén estirar d’aquest fil i comprovar què passa quan la 
gravetat queda pràcticament eliminada, en un vol en micro gravetat.

El projecte “The Zero-Gravity Band” va molt més enllà, al proposar un procés de creació sencer. 
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L’anàlisi dels seus resultats promet ser inspiradora.

A més, també tindrà quelcom a dir sobre coses de la Terra (com passa sempre amb la investigació 
espacial). Entendre millor els mecanismes d’orientació i equilibri podria il·luminar el misteriós 
fenomen del mareig produït per la realitat virtual, que afecta el 80% dels seus usuaris, encara 
que no hi hagi moviment real. Reduir la nàusea és també un dels reptes destacats de l’indústria 
del cotxe autònom.

Finalment, el projecte permetrà reflexionar sobre els límits de l’exploració humana de l’espai: 
barreres biològiques avui infranquejables, que potser només es podran superar amb la 
tecnologia cyborg.

3. Objectius
L’objectiu de “The Zero-Gravity Band” és el d’apropar a un públic, el més ampli possible, la 
reflexió sobre com serà la vida de l’home fora del planeta Terra i, concretament, sobre quines 
implicacions culturals i artístiques tindrà. Així mateix pretén crear un diàleg, entorn a aquest tema, 
entre investigadors de disciplines tan diferents com ara l’artística, la científica, la tecnològica, la 
humanística o la filosòfica.
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4. Descripció: Instal·lació i material exposat al 
SÓNAR+D. 

El projecte creatiu The Zero-Gravity Band consta d’una instal·lació immersiva i una exposició. 

La instal·lació immersiva, creada per Marc Marzenit i Albert Barqué-Duran, en col·laboració 
amb Playmodes, és una creació sonora-lumínica que té com a objectiu d’explorar la interacció 
audiovisual-vestibular, tractant d’induir al públic sensacions similars a les de gravetat zero a 
través de l’estimulació visual i auditiva. 

La mostra consta d’un audiovisual informatiu del projecte i una exhibició dels prototips “S A V N 
A C” i “TELEMETRON”, pensats i dissenyats per crear art i música en gravetat zero, dins de naus 
espacials o en el buit de l’espai; i dels els vestits intel·ligents espacials, dissenyats seguint els 
criteris de conceptualització de la percepció estètica en gravetat zero.

INSTAL·LACIÓ CREATIVA

  

 Instal·lació immersiva sonora-lumínica 
A càrrec dels artistes i ideòlegs: Albert Barqué-Duran i Marc Marzenit, en col·laboració amb 
Playmodes.

L’experiència es desenvolupa a l’interior d’un dom d’11 metres de diàmetre – creat per Portable 
Multimedia Solutions i Eurecat– i que té unes característiques de so 3D sense precedents.

Dom, Portable Multimedia Solutions i Eurecat 
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Aquesta creació sonora-lumínica parteix de 
la composició musical realitzada per Marc 
Marzenit amb un sistema de so 3D i ha estat 
inspirada, mesclada i enriquida, a partir de 
la creació que el músic va realitzar durant un 
vol parabòlic en situació de micro gravetat. 

La creació lumínica, dissenyada per 
Playmodes a partir dels protocols realitzats 
per Albert Barqué-Duran, explora una sèrie 
d’impulsos audiovisuals que interaccionen 
amb la percepció humana i el sistema 
cognitiu amb l’objectiu de crear sensacions 
flotants. Aquesta, s’integra en les arestes 
del dom generant un patró geomètric que 
juntament amb la creació sonora embolcalla 
a l’espectador.

Ambdues creacions prenen com a inputs dades de variables físiques i corporals recollides durant 
el vol parabòlic mitjançant sensors.

El disseny creatiu d’ambdues ha estat motivat per la hipòtesi científica d’estimulació vestibular 
que investiga el laboratori de ciències cognitives VeME Lab - Vestibular Multisensory Embodiment 
Lab al Royal Holloway, University of London.

Esbós instal·lació lumínica
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EXHIBICIÓ

 “S A V N A C”, un prototip especulatiu per experimentar creacions artístiques en 
 gravetat zero. Dissenyat i realitzat per: Albert Barqué-Duran.

Sorgeix amb l’objectiu de repensar una col·lecció 
d’equips/materials d’art clàssic i dissenyar-los per 
manipular-los i exhibir-los específicament en un 
entorn de microgravetat.

La proposta de l’investigador i artista Albert Barqué-
Duran és la construcció d’un prototip batejat amb el 
nom de “S A V N A C”, que neix de la paraula “canvas” 
posada del revés. Aquest prototip pretén ser un llenç 
clàssic redissenyat en 3D, adaptat per ser manipulat i 
percebut en un entorn flotant de 360˚ i que permet a 
l’artista produïr una obra d’art efímer en moments de 
gravetat zero.

 
 ”TELEMETRON”, un instrument dissenyat per a ser utilitzat dins de naus espacials o
 en el buit de l’espai. Dissenyats per: Nicole L’Huillier i Sands Fish.

El Telemetron és una manera única d’interpretació 
musical que aprofita la poètica de la gravetat zero i 
obre un nou camp de creativitat musical. El projecte 
intenta expandir l’expressió més enllà dels límits 
dels instruments i executants basats a la terra. 
Aprofitant sensors, transmissió i captura de dades 
(per a rendiment després de vol), així com la seva 
experiència com a compositors i intèrprets, Sands 
Fish i Nicole L’Huillier exploren un nou llenguatge 
corporal per a la música.

El Telemetron es va experimentar per primera 
vegada durant el vol inaugural Zero G de la 
Iniciativa d’Exploració Espacial de Media Lab. 
Aquest instrument és una càmera clara del dodecaedre que conté “campanes” personalitzades 
que contenen giroscopis. Les campanes emeten la seva telemetría mentre giren i col·lisionen. 
Els sensors registren la posició, direcció i gir de cada campana. Aquests elements creen la 
composició. Els intèrprets toquen l’instrument movent-ho a l’espai, sacsejant-ho, col·lisionant-
ho. El resultat es pot gravar per experimentar-ho a la terra o usar-ho com a instrument en viu 
durant futurs vols espacials. L’instrument es pot experimentar dins de naus espacials o en el buit 
de l’espai sense el benefici de les ones de so. 
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Traje Albert Barqué-Duran

Traje Marc Marzenit

Traje Elisa Ferrè

 Prototips de vestits intel·ligents dissenyats per ser portats en gravetat zero.
Dissenyats per: Denise Graus, Toni Sobrino i Masha Novikova, exalumnes del Títol Superior 
en Disseny de Moda i del BA (Hons) in Fashion Design, sota la tutorització de Francesc Grau 
i Tatiana de la Fuente. IED Barcelona Escola Superior de Disseny.

SOFT WEARABLE per detectar, monitorar i aportar dades de l’estat fisiològic: Paul 
Lacharmoise, Rosa Rodríguez, Joan García i Fabián García. Eurecat

Els vestits han estat dissenyats per ser utilitzats en situació de gravetat 
zero prenent com a referència la tesi “L’estètica de la verticalitat: una 
contribució gravitacional a la preferència estètica” (Gallagher i Ferrè, 
2018). Els seus dissenys s’han concebut des d’una perspectiva estètica 
en 360 graus, aportant diferents i suggeridores siluetes i formes segons 
les condicions de gravetat en les quals es trobin. Per aconseguir-ho, 
han utilitzat textures, volums i transparències que aporten dinamisme 
a les peces i alteren la percepció d’elles en moviment.

Materials tècnics i futuristes es barregen amb uns altres més terrenals 
com a ràfies, palla, llavors o flors seques per evocar el binomi terra / 
espai i aportar una malenconia terrestre tecnològica als artistes. Per 
a això, s’han manipulat els teixits incorporant aquests petits records 
terrestres que permetran a més, si és possible, crear vida a un altre 
planeta. Així mateix, també han dissenyat estampats inspirats en 
diferents elements propis del planeta blau com l’aigua, la contaminació 
lumínica de les grans ciutats o les zones industrialitzades.

Aquests vestits porten incorporats un dispositiu, realitzat per Eurecat, 
que ha estat dissenyat específicament per monitorar i informar 
l’estat fisiològic de la persona que el porta. Combina dos sensors 
diferents que mesuren la freqüència cardíaca i la taxa de respiració en 
condicions dinàmiques durant els exercicis físics.

La corretja consisteix en una àrea funcional, on els sensors i els 
connectors estan fixats, i el cinturó d’ajust. Les dades recopilades 
s’envien sense fil a un telèfon intel·ligent, una tablet o ordinador, de 
manera que l’individu té una lectura precisa en temps real. El dispositiu 
està alimentat per una bateria recarregable, amb un adaptador de 
paret extern, connectat mitjançant un cable micro USB.

El resultat final del projecte de vestit intel·ligent és fruit d’un projecte 
col·laboratiu entre IED Barcelona Escola Superior de Disseny i Eurecat 
(Centre Tecnològic de Catalunya).
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 Vídeo informatiu-explicatiu del projecte TZGB

El vídeo informatiu, en format tipus documental, explicarà la motivació i l’experiència creativa i de 
recerca d’aquest projecte amb l’objectiu d’acostar al públic la reflexió sobre com serà la vida de 
l’home fora del planeta Terra i quines implicacions culturals i artístiques tindrà. El vídeo intentarà 
incitar al diàleg i discussió entorn del futur de la humanitat i la seva possible vida fora de la 
Terra des de perspectives i disciplines tan diferents com l’artística, la científica, la tecnològica, la 
humanística o la filosòfica.
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5. Públic Potencial
The Zero-Gravity Band pretén arribar tant al públic internacional, propi del Sónar, com 
al públic de Catalunya i la resta del món que assisteixin tant al festival com a les futures 
itineràncies. Tenint en compte que els dos artistes són de Mollerussa (Lleida) està previst fer 
la primera itinerància a la ciutat Lleida, amb activitats paral·leles a Mollerussa.

La nostra intenció és la d’apropar el projecte a totes aquelles persones interessades en l’art 
però també en el futur de la humanitat i en les noves tendències mundials en la ciència i la 
tecnologia de manera atractiva, espectacular i propera.

Dades Sónar 2017

+123.000 
Assistents

5500 Professionals acreditats 
De 64 països

3242 Empreses participants
De les indùstries creatives

258 Total d’activitats
Congress, Exhibicion, Experiencias AV 
i Networking

30 Stands MarketLab
En Startup Garden

1244 Trobades de networking  
Entre Meet the Expert, The Investor,                      
Mentoring forStartups i Artists Wanted 

46 Conferencias
Amb més de 90 participants de 15 paÏsos
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6. Equip

Marc Marzenit 

Músic, compositor, productor musical i 
enginyer de so. La precocitat en el techno 
té el seu millor i més recent representant 
amb en Marzenit. A l’edat d’11 anys, 
mentre estudiava música clàssica en una 
acadèmia de música, va adquirir el seu 
primer sintetitzador i a 14 anys passejava 
ja pel festival de música electrònica Sónar 
a la recerca d’emocions electròniques. Un 
any després, va crear el seu primer segell. 
Paradigma Musik, que compte amb diversos 
artistes internacionals.

A més d’aquestes impecables credencials 
el talent d’en Marc té un aspecte personal, 
sense precedents, que el distingeixen de 
molts altres artistes talentosos: portar música 
electrònica més enllà de la pista de ball amb 
projectes com la seva “Suite on the Clouds”, 
un show visual en 3D amb 8 violinistes, 1 arpa, 
percussió simfònica, diversos sintetitzadors i 
un piano de cua. Aquests projectes es basen 
en la seva formació clàssica i mostren una 
visió integrada de la música electrònica: 
combinant instruments acústics, analògics i 
digitals en el mateix espectacle.

Albert Barqué-Duran, PhD

L’Albert és investigador Postdoctoral en 
Ciències Cognitives a la City, University 
of London i artista contemporani. La seva 
recerca tracta de nous enfocaments teòrics 
per a la presa de decisions humanes i 
sistemes cognitius. Les seves obres d’art i 
espectacles s’inspiren en la seva recerca i 
combinen tècniques clàssiques de belles 
arts, com ara pintura a l’oli, dades, arts 
digitals i música electrònica experimental.

Dirigeix projectes disruptius en la intersecció 
entre l’art i la investigació amb l’objectiu 
de trobar nous formats de generació de 
coneixement científic per reflexionar sobre 
qüestions contemporànies i futuristes i les 
seves implicacions culturals. Ha exposat 
i actuat a Sónar+D (Barcelona). Creative 
Reactions (Londres, Regne Unit) Cambrigde. 
Neuroscience Society (Cambridge. Regne 
Unit) Max Plank (Berlin, Alemania) SciArt 
Center (Nova York, EEUU).
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Directora del Vestibular Multisensory Embodiment Lab 
i professora de Psicologia Biològica, en el Departament 
de Psicologia, de la Universitat Royal Holloway de 
Londres, on hi és des de 2015. Anteriorment va ser 
becària postdoctoral en l’Institut de Neurociència 
Cognitiva de la University College de Londres. El 2012 
va completar el seu PhD a la Universitat de Pavia.

La seva recerca se centra en com el cervell calcula la 
gravetat, però també com la gravetat dóna forma al 
comportament humà. En aquests moments part de la 
seva  investigació està enfocada en com la gravetat 
influeix en l’experiència estètica. El seu laboratori està 
sostingut, entre d’altres, per l’European Low-Gravity  
Research Association i l’Agència Espacial Europea.

Prototip instrument “espacial”

Nicole L’Huillier 

Artista transdiciplinar, música i arquitecte. 
Actualment està com a PhD investigant al 
Laboratori MIT Media Lab, Opera of the 
Future group. La seva investigació se centra 
en explorar l’experiència espacial, percepció 
i la relació entre so & espai. Actualment està 
creant entorns immersius multi-sensorials, per 
obrir el debat sobre futurs possibles, redefinir 
com percebem el nostre món, i sobretot crear 
connexions de proximitat i empatia entre 
humans i agents no humans.  

Sand Fish

És un artista, dissenyador i enginyer amb seu 
a Cambridge, Massachusetts, EE.UU. on forma 
part del projecte d’Iniciativa d’Exploració 
Espacial del MIT Media Lab. Treballant a partir de 
la intersecció d’art, disseny i tecnologia, Sands 
explora les representacions de poder i com 
els processos creatius i estratègies de disseny 
especulatiu poden intervenir o complicar 
aquestes relacions. Utilitza el llenguatge de 
les interfícies i dispositius, especulant com els 
humans crearan i interactuaran amb les seves 
eines i com aquestes estaran implicades en la 
creació del nostre futur.

Elisa Ferrè, PhD
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Creació dels vestuaris “espacials” Disseny de la creació lumínica

Playmodes és un estudi de recerca 
audiovisual. Un equip híbrid d’enginyers, 
músics i dissenyadors que dóna vida a 
instruments lumínics i sonors que ells 
mateixos desenvolupen. Aquest luthierisme 
digital els ha portat a aplicar la seva creativitat 
a instal·lacions immersives, escenografia o 
mapatge de vídeo-projeccions, en un viatge 
fora dels marcs quadrats de les pantalles 
tradicionals. 

Equip de disseny:
Toni Sobrino, Masha Novikova i Denise 
Graus, dissenyadors
Francesc Grau i Tatiana de la Fuente, tutors
 
El IED Barcelona Escola Superior de Disseny 
és l’escola de disseny més internacional 
d’Espanya en les disciplines del Disseny, la 
Moda, la Comunicació Visual i el Management 
per a Empreses Creatives. Des de la seva 
obertura a Barcelona en 2002 han estudiat a 
les aules alumnes de més de 100 nacionalitats 
diferents i, cada any, el 65% dels estudiants de 
l’escola provenen de països com Colòmbia, 
Suècia, Mèxic, Islàndia o Rússia proporcionant 
un ambient multicultural i cosmopolita.
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7. Crèdits del projecte

The Zero-Gravity Band és un projecte organitzat per la Fundació Quo Artis de Barcelona amb 
el suport de la Diputació de Lleida - Ara Lleida, l’Ajuntament de Mollerussa i la Universitat 
de Lleida.

El projecte es presentarà en el Sónar+D entre el 13 i el 16 de juny de 2018 i està previst que 
faci la primera itinerància a Lleida (falta concretar dates i espai)

Idea i conceptualització
Albert Barqué-Duran, Phd en Ciències Cognitives i artista contemporani

Marc Marzenit, músic, compositor, productor musical i enginyer de so

Assessora científica
Elisa R. Ferrè, Phd, Professora de Psicologia Biològica. Directora del Laboratori VeME (Royal 

Holloway University, University of London)

Fundació Quo Artis
Tatiana Kourochkina, presidenta 

Direcció del projecte
Teresa Roig

Creació sonora
Marc Marzenit

Creació lumínica
Albert Barqué-Duran, protocols perceptius

Playmodes, disseny

Creació “S A V N A C”
Albert Barqué-Duran

Creació prototip instrument “espacial”
Nicole L’Huillier, PhD en el MIT Media Lab in the Opera of The Future group

Sands Fish, MIT Media Lab Space Exploration Initiative

Creació dels vestuaris “espacials”
IED Barcelona Escola Superior de Disseny 

Toni Sobrino, Masha Novikova i Denise Graus, dissenyadors
Francesc Grau i Tatiana de la Fuente, tutors

Coordinació producció i muntatge
Claudia P. Machuca Santibáñez
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Assessor de tecnologies audiovisuals
Adan Garriga

Disseny carpa SFËAR i assessor de producció
Andrés Llopis

Assessors audiovisuals
Mike Pfau

Guillermo Barguñó

Organitza i produeix




