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Investigació, creació i promoció de les  
banderes que representen valors universals
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Una mica d’història de la bandera

L’element “bandera” neix a la Xina al voltant de l’any 2000 a.C. 
paral·lelament a la invenció de la seda, un teixit lleuger que 
permetrà que l’element onegi, i que serà el tret distintiu.

L’aristocràcia Europea fou la primera a apropiar-se d’aquest 
element i utilitzar-lo per identificar els seus dominis.  
És posteriorment que començarà a representar països,  
col·lectius, organitzacions, clubs esportius, etc.

I, no és fins a ben finals del segle XX quan comencen a aparèixer 
les primeres banderes que representen valors universals: 
la bandera de la pau, de la terra, de la sostenibilitat…

Flag Lab es proposa com a laboratori per a l’estudi  
i la reflexió de la bandera del segle XXI

La idea d’aquest projecte sorgeix quan ens proposem recuperar 
un màstil situat a la façana d’un edifici catalogat, que va ser una 
escola, i reactivar-ne l’ús civil.

La singularitat de la ubicació, a la Plaça del Sol del barri  
de Gràcia a Barcelona, és clau per proposar Flag Lab com una 
activitat cultural que s’integri a l’espai públic i la bandera com un 
element cultural actiu per a la reflexió i la creació.

Flag Lab té 2 fases

Laboratori 
Es proposa un cicle comissariat amb un eix temàtic.  
Convidem a un art líder a fer l’equip que participarà  
en la reflexió i la creació de les noves banderes.

Els participants-creadors inclouran professionals del 
sector i una escola de referència  ad-hoc que treballarà  
a l’aula la temàtica i l’objecte.

Exposició 
Acció performativa d’hissat de la bandera, seguint el 
calendari del programa i exposició de la bandera a l’espai 
públic perquè formi part del programa cultural de la ciutat. 

Es convida a la ciutat a participar i reflexionar sobre l’ús 
de la bandera com objecte social.

Localitzacions

FLAG LAB té el màstil insignia a la Plaça del Sol.

Tenim identificades més de 60 localitzacions:
- 141 a La Vila Olímpica
- Xarxa d’hotels.
- Xarxa de clubs de la Federació Catalana de Vela. 
- 4 a l’encreuament Passeig de Gràcia Diagonal.
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Cicle en curs: La Bandera de l’Agenda 2030 

Durant el 2021/2022, es treballarà al voltant de l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides amb els seus 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible aprovats per 193 països que constitueixen el full de 
ruta global cap a un nou món, recolzat per administracions, 
entitats socials i econòmiques. 

És una òptima raó per treballar sobre l’existència d’una bandera 
que  representi aquest repte global i subscrit unànimement.

La disciplina vehicular per al Cicle és el Disseny Gràfic i l’art 
líder i comissari és el Mario Eskenazi qui completarà l’equip de 
participants i creadors amb l’escola EINA i 3 estudis professionals.

Flag Lab hem signat un conveni amb l’escola EINA de Barcelona 
per introduir aquest projecte en el programa d’estudi dirigit per 
Pilar Górriz del curs 2021/2022  amb el compromís de poder 
hissar 6 dissenys de banderes que romandran hissades seguint el 
calendari, en el màstil de la Plaça del Sol.

Per a la conceptualització del temari comptem amb la 
col·laboració de Bibiana Crespo, doctora i catedràtica de la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

+ HITS

# activitat a l’espai públic 

# descentralització de la cultura 

# cultura de barri

# activitat gratuïta

# activitat visible 24 hores al dia 

# innovació 

# recuperació element arquitectònic patrimonial 

# activitat participativa

# comunicació 

# acció social 

# creació 

# reflexió 

# pensament 

# cultura 

# art 

# coneixement 
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Comunicació

Flag Lab crearà comunitat a travès de les xarxes socials. 

El cicle Agenda 2030, inclou eseveniments als quals 
convidarem als mitjans de comunicació:
· Presentació oficial a la Fundació Suñol.
· Presentació a l’escola EINA.
· Presentació de les banderes als bars de la Plaça del Sol.
- Hissada de bandera.

Suports corporatius físics:
· Tótem informatiu proper al màstil insignia.
· Xapa identificativa en els locals col.laboradors.
- Flyers….

Exposició i presentacions: Novembre 2121 - Juny 2022

Màstil insignia de Flag Lab

Plaça del Sol

Bar Kamoma

Bar Eldorado

Bar Woody
Bar Joali

Bar Sol de Nit

Bar Marcelino

Café del Sol

Bar Sol Soler

Carr
er 

del P
lan

eta

Carr
er 

de M
asp

on
s

Carrer del Canó

Carrer de la Virtud

Plaça del Sol

Bar Nina



© SpY - FLAGS -  Barcelona, 2017
Installation of six flags displaying currency representations of banknotes 
from Russia, Arab Emirates, China, Japan, US and Europe



Plaça Voluntaris, Barcelona

Càmping Delfín Verde, Girona

04/01 - Braille
14/01 - Lògica 
17/01 - Neu 
21/01 - Abraçada
24/01 - Educació
30/01 - Pau i no Violència
04/02 - Conra el Càncer
04/02 - Fraternitat
01/03 - Darwin
14/02 - Sant Valentí
01/03 - No discriminació
08/03 - Dona
20/03 - Felicitat
20/03 - Color
21/03 - Poesia
22/03 - Aigua
03/04 - Arc de Sant Martí
13/04 - Petó
15/04 - Art
21/04 - Creativitat i Innovació
22/04 - Mare Terra
23/04 - Llibres i drets d’autor
27/04 - Codi Morse
29/04 - Dansa
30/04 - Jazz
01/05 - Amor
02/05 - Riure
03/05 - Llibertat de premsa
15/05 - Famílies
15/05 - Astronomia
17/05 - Reciclatge
18/05 - Museus
20/05 - Abelles
03/06 - Bicicleta
05/06 - Medi Ambient

08/06 - Oceans 
10/06 - Modernisme
21/06 - Musica 
28/06 - Arbre
11/07 - Població
20/07 - Amic
21/07 - Gossos
30/07 - Amistat
01/08 - Alegria
06/08 - Cervesa
12/08 - Jovent
19/08 - Fotografia
23/08 - Hashtag
31/08 - Solidaritat
15/09 - Democràcia
18/09 - Platges
19/09 - Aperitiu
21/09 - Pau
22/09 - “Mimos”
15/09 - Democràcia
26/09 - Llengües
27/09 - Turisme
01/10 - Cafè
04/10 - Arquitectura
09/10 - Astronomia
18/10 - Protecció de la natura
24/10 - Nacions Unides
25/10 - Justícia
04/11 - UNESCO
16/11 - Tolerància
18/11 - Filosofia
20/11 - Nens
10/12 - Drets Humans
20/12 - Solidaritat

Flag Lab també vol créixer en idees (els dies D) i en localitzacions: Dia del / la...



© Flags of Hope and Unity - Jeff Koons, Laurie Anderson, Carmen Herrera 
y Marina Abramović son algunos de los creadores de las banderas que 
celebran la recuperación de Nueva York ante el envite del coronavirus. 
Rockefeller Center, 2020.



Flag Lab Barcelona es suma a una tendència internacional en l’us cultural de la bandera

Draw me a flag, Fondation Cartier.  
Christian Boltanski, Buenos Aires.

Unión Europea, una nueva vieja Europa. 
Rem Koolhaas.

SOS Color Code.  
Normal Studio, Chicago.

Nazionalismo Doméstico. Mateo Maté,  
Galleria Nazionales d’Arte Moderna  
e Contemporanea, Roma.

The meaning of Things. 
Matt Mullican, Como Italia.

From Periphery to Center.  
Odili Donald Odita, Sculpture Park, Ferguson.



© Andy Goldsworthy - Red Flags - Rockefeller Center, Nueva York, 2020
109 banderas de tela manchadas con tierra extraída de cada uno de los 
cincuenta estados de EE. UU. Unidos, mostrando una variación notable desde 
el rojizo hasta el óxido y el pardo. Red Flags salva las divisiones ideológicas 
que definen nuestro presente político al ofrecer un retrato de los Estados 
Unidos como una nación diversa de tierras compartidas.
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Flag Lab team som:

Gianni Ruggiero i Natalia Foguet, professionalment 
molt arrelats al barri de Gràcia. Gianni, arquitecte 
a Toolstudio (i president de la comunitat de veïns). 
Natalia curadora de Safia, galeria d’art oberta al públic 
durant més de 25 anys.

Mail: hello@flaglab.org
Ig: @flaglab.bcn

Associació de 
Comerciants de 
la Plaza del Sol

Juli Capella, Mario Eskenazi, Pilar Gorriz,  
Bibiana Crespo, Jaime Ripoll, Valeria Dubin, 
A.A.A.Pedagogium, Josep Bohigas.

El projecte Flab Lab va ser el guanyador de l’edició 2021 
del Premis Talent de la Cambra de Comerç de Barcelona 
en la categoria Educació i Valors

Natalia Foguet Plaza

;) you
Amics de Flag Lab:

Ens han premiat!

Amb el suport de:  

Amb la col·laboració de:

Districte
de Gràcia

Patrocinat per:
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Flaglab.org
Hissant banderes per al segle XXI


