O Alg-A Lab é un laboratorio de experimentación cultural posto en marcha no 2008 pola comunidade
de artistas Alg-a (2003), en colaboración por unha banda co arquitecto e activista Santiago Cirugeda,
facilitador de 2 contedores habilitados para vivenda dentro do seu proxecto Recetas Urbanas (xermen
da actual rede Arquitecturas Colectivas), e doutra cun particular da parroquia de Valadares (Vigo),
quén ofreceunos unha leira de 3000m2 en réximen de cesión por 10 anos, onde están na actualidade
instalados os contenedores.

A idea básica desta iniciativa é ofrecer o Alg-A Lab cómo recurso a disposición dunha rede distribuida
de diferentes persoas, comunidades e organismos interesadxs no espazo para o seu uso e xestión
cooperativa, co fin de contribuir a paliar a carencia de espazos independentes abertos á
experimentación colaborativa artística, sociocultural e micropolítica, particularmente na contorna da
Galicia e Norte de Portugal.

Durante 3 anos de funcionamento levamos adiante diferentes actividades relacionadas coa arte,
filosofía, permacultura, educación, open tech e desenvolvemento comunitario, en forma de
residencias artísticas, talleres, proxectos de intercoperación ca parroquia, encontros, hackmeetings,
ferias e festivais.

Relación de actividades 2009-2012

A nivel (auto)organizativo procuramos dar un paso máis aló do colectivo coma fin en sí mesmo,
tratando de experimentar e aprender outros xeitos máis distribuidos de autoxestión, particularmente
inspirados na cultura hacker e as redes sociais 2.0.
O conxunto de proxectos específicos realizadas ate agora enmarcámolos en 5 programas ou liñas de
acción principais: o Furancho Cultural, a Horta Dixital Copyleft, Verbenas Periféricas, a Feira
Imaxinaria Contemporánea e o Schizolab TV.

++ FURANCHO CULTURAL:
o Furancho (lugar tradicionalmente habilitado para dar saída aos excedentes de viño o ano despois da
colleita) está enfocado coma unha sorte de espazo “libertario” contemporáneo, plantexándonos
dende un principio propiciar e deixar espazos en branco máis que programar ou deseñar unha serie
de contidos ou actividades previas, na liña das antigas e actuais escolas libertarias, e tamén
inspirados nas chamadas “accións de ferrado” (“ztas” de autoaprendizaxe propiciadas por emigrantes
retornados á aldea con novos coñecementos, ideas, recursos, etc).
Esta dinámica responde a unha necesidade de articular mecanismos de autoorganización que poidan
albergar e dixerir a efervescencia, multidireccionalidade e imprevisibilidade propias das redes
distribuidas.

++ VERBENAS PERIFÉRICAS
Verbenas Periféricas é un laboratorio de cooperación social e tecnolóxica que ten coma obxetivo
potenciar a producción social do entorno de Valadares a través principalmente da arte, a educación e
a tecnoloxía, orientándoa nun sentido cooperativo, creativo e de exploración de relacións entre
diferentes comunidades e persoas da parroquia.

Interésa-nos especialmente a reinterpretación do territorio contemporáneo, unha especie de espazo
público e psicológico “editable” onde se poidan pór en relación diferentes imaxinarios, tecnoloxías e
formas de vida, o que denominamos Antropoloxía Imaxinaria.
+ info verbenasperifericas.wordpress.com

++ FEIRA IMAXINARIA CONTEMPORÁNEA
A Feira Imaxinaria plantéxase coma un encontro transdisciplinar en torno á produción cultural
contemporánea na Galiza, no que convídase a diferentes asociacións, empresas, colectivos e
particulares a compartillar os seus traballos, analizar a situación na que estamos e a repensar, en
definitiva, posíbeis saídas e propostas. Deste xeito a Feira é un convite aberto a pasar unhas sesións
intensivas de traballo na contoran da cultura contemporánea no Eixo Atlántico.
As condicións de habitabilidade do Alg-a lab préstan-se a plantexar a Feira coma unha convivencia de
varios días (4 días) nos que procuramos gañar intensidade nas temáticas a traballar relacionándoas
ademáis coas nosas formas-de-vida; evidenciando a ligazón que hai entre éstas e a nosa
produción/consumo de cultura, e de qué seito poderían mellorar.
Paralelamente a Feira Imaxinaria ten outra versión nómade/off que percorre diferentes lugares da
xeografía galega compartillando un espazo de convivencia, festa e creatividade, unha especie de CSA
en movemento.

+ info feiraimaxinaria.tumblr.com

++ HORTA DIXITAL COPYLEFT
A Horta Dixital é unha iniciativa enmarcada nun programa de xestión sustentábel do Alg-a Lab,
coordinado conxuntamente pola Asociación Caleidoskopio, o CSA A Cova dos Ratos, a Rede de Hortas
Urbanas d Vigo, a Asociación de Permacultura Eiras do Miño e o arquitecto Alex Mikelinos.
Específicamente, a Horta Dixital é un espacio que explora a convivencia entre diferentes tecnoloxías
relativas á agricultura sostível por unha banda e á tecnoloxía dixital libre por outra.
A primeira fase do proxecto, actualmente en execución, consiste na equipaxe dunha estación
meteorolóxica que por medio de diferentes sensores e dispositivos (arduinos )suministra datos dixitais
utilizados como materia prima para manipular con diferentes aplicacións livres (Pure Data)
A Horta Dixital Copyleft pertence á rede de Ecolabs creada a partir da experiencia do Ecolab de
Plataforma Cero (Laboral, Xixón) e diversos espacios similares no Principado de Asturias.

++ SCHIZOLAB TV (en construción)
Plató Dixital (40 m2) equipado con webcams, sensores, arduinos, kinnect e computadoras para
exploracións relacionadas coas artes escénicas, corpo e tecnoloxía. Espazo para talleres de
programación creativa, pedagoxía aural, hardware libre, streaming, cinema en directo, Vjing ,etc.

