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usted está aquí. 20 años de Recetas Urbanas
Un proxecto comisariado por Recetas Urbanas e Elvira Dyangani Ose
Do 19 de xuño ao 18 de novembro na Fundación Luis Seoane, A Coruña.

Como se produce un espazo arquitectónico e que fai da devandita produción un feito colectivo?
Que oportunidades ofrece a arquitectura como tekné, como plataforma para a interrogación da
regulación e a xestión do público que ofrecen varios marcos administrativos e institucionais? E
como pode entenderse ese exercicio como a formulación dun coñecemento colectivo? 

Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971) e o seu estudio Recetas Urbanas responden desde fai máis de 20
anos a estas preguntas a través da xeración de espazos de produción do social. A súa arquitectura
é o resultado da constante defnición e redefnición do público, con proxectos que cuestionan a
xestión,  o  uso,  e  a  constitución  do  devandito  espazo.  Os  seus  proxectos  xiran  ao  redor  de
reivindicacións políticas de interese educativo, económico, sanitario, cultural ou contracultural. O
seu modus operandi é o da estratexia subversiva, amparada en ámbitos de resolución legal, ilegal
ou  -como  eles  manifestan,  alegal,  que  se  revela  case  sempre  como  parte  dun  diálogo  entre
individuos, organizacións, administracións públicas e comunidades de toda índole. En ocasións,
as  súas  receitas  preséntanse  como  resposta  crítica  ante  a  negación  duns  dereitos  que



descoñecemos  como  cidadáns  e  que  non  sempre  son  garantidos.  A  través  de  máis  de  dúas
décadas  de  traballo,  Recetas  Urbanas  fxo da  autoconstrución,  a  reutilización  de  materiais,  a
participación  cidadá  e  o  deseño  colectivo  as  principais  ferramentas  dos  seus  procesos  e
protocolos arquitectónicos.  

Nestas e noutras cuestións céntrase a exposición usted está aquí, unha proposta coproducida pola
Fundación Luis Seoane e o MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de León que se inaugurará nos
meses  de  xullo  e  outubro  respectivamente,  e  que  estará  comisariada  polo  estudio  Recetas
Urbanas e Elvira Dyangani Ose, senior curator de Creative Time e profesora de Culturas Visuais no
Goldsmiths de Londres. O proxecto desenvolveráse en ambas institucións durante o presente ano
e ilustrará a metodoloxía deste estudio de arquitectura, na que os procesos de análise, estudo e
desenvolvemento dun concepto cobran tanta importancia como o resultado fnal do mesmo, e no
que  a  reutilización  de  materiais,  a  reciclaxe  e  a  participación  de  toda  sorte  de  cidadáns,
organizacións, administracións e institucións públicas e privadas xogan un papel fundamental. 

A proposta que acollerá a Fundación Luis Seoane non se concibe como unha exposición ao uso,
senon como un dispositivo orgánico de utilidade pública. A través dun exercicio de indagación, o
proxecto pretende situar ao usuario no contexto, tempo e espazo dunha experiencia colectiva. A
devandita  experiencia  ten como punto de  partida  e  investigación a  propia  sede  que  acolle  o
proxecto, os seus estatutos, a súa misión institucional. Deste xeito, sitúase ao individuo dentro
desa institución, na cidade que a acolle, a provincia, a comunidade autónoma, etc. Isto prodúcese
desde a perspectiva do marco xurídico no que se amparan as entidades da xestión pública do
colectivo,  poñendo  a  disposición  dos  cidadáns  unha  serie  de  ferramentas  e  recursos  que  lles
permitan  ampliar  a  súas  habilidades  e  competencias  para  dar  resposata  a  necesidades  e
problemáticas concretas en relación coa súa contorna; fomentando ao mesmo tempo a creación
dunha comunidade temporal e propiciando un debate no que participen audiencias de diferentes
disciplinas, artísticas ou non.  

Para iso,  levaráse a cabo unha intervención nas salas da Fundación na que se reproducirá  un
espazo central que fará as veces de estudio de Recetas Urbanas, xunto ao que se exhibirán e se
porán a disposición dos usuarios material audiovisual e documentación diversa -planos, fchas de
montaxe,  libretas  de  apuntamentos,  correspondencia  con varios  axentes,  dossiers  de  prensa,
orzamentos,  invitacións,  debuxos,  fotografías,  etc.-,  en  versión  orixinal  e  facsímile,  de  varios
proxectos que constitúen a traxectoria de máis de vinte anos de práctica arquitectónica.  usted
está aquí presenta ademais o material correspondente a catro casos de estudo, catro proxectos
recentes que ilustran a metodoloxía de traballo de Recetas Urbanas: el Aula de Convivencia do
CEIP Europa en Dos Hermanas, Sevilla; o proxecto Habitar el Aire para as Naves de Matadero de
Madrid;  Basilea, un proxecto colectivo para a edición deste ano da feira de arte Art Basel e  La
Montaña  Verde en  De  Coninckplein,  Amberes.  Concibidos  con  obxectivos  moi  diferentes  e
atendendo ao contexto local no que se sitúan, os devanditos proxectos presentan unha ollada
introspectiva ao modus operandi  do estudio, permitiendo ao espectador, ao usuario, explorar os
varios aspectos do proceso de formulación, produción e execución de cada proxecto, pero tamén



como a arquitectura de Recetas Urbanas, é unha proposta de desenvolvemento de coñecemento
colectivo, no que os xeitos de facer, aprender e disfrutar son inseparables os uns dos outros. 

[+ información no documento anexo]
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usted está aquí. 20 años de Recetas Urbanas
Anexo Proxectos

Aula de Convivencia. CEIP Europa en Montequinto. (Dos Hermanas. Sevilla, 2014-2017)

O proxecto do Aula de Convivencia dun colexio en Montequinto, na localidade sevillana de Dos
Hermanas, nace da necesidade dos alumnos de contar cun comedor entre as súas instalacións.
Ata o momento usábase de maneira temporal e por quendas a biblioteca do centro, impedindo
deste xeito o seu uso como tal. 

Ante a negativa da Junta de Andalucía de construír un comedor novo, varias nais co apoio do
AMPA e a dirección do colexio contactaron co estudio co obxectivo de construír un comedor que,
abaratando los costes iniciales, involucrase a toda a comunidade educativa no proceso.

Como é común na súa traxectoria, tratando de dar resposta á necesidade dunha comunidade que
se ve desatendida por unha autoridade pública,  Recetas Urbanas diseñou un proxecto que se
construiría mediante un programa de obradoiros, que contaría coa participación de alumnos, nais
e pais -mesmo avós. O proxecto fnal conseguiu o apoio do Concello de Dos Hermanas e ampliou
o seu uso de comedor ao de aula de convivencia, abrindo así o espazo a todos os veciños do barrio
de Montequinto.

Habitar el Aire. Naves del Matadero (Madrid, 2018)

O proxecto Habitar el Aire comezou coa construción colectiva dunha casa suspendida sobre unha
estrutura de seis patas no interior do teatro dunha das naves do Matadero de Madrid. A casa,
construída  entre  Recetas  Urbanas  e  membros  de  varios  colectivos  feministas  mediante  un
programa  de  obradoiros,  serviu  posteriormente  como  lugar  onde  acoller  diversas  actividades
culturais, á vez que se ofreceu como vivenda aos creadores das devanditas actividades: Llorenç
Barber e Montserrat Palacios, Ignacio Marín Bocanegra, Vértebro e Los Bárbaros.

Despois da súa desmontaxe en Matadero, a reconstrución e o uso da casa será coxestionado polas
asociacións  GENERA  -Rede  de  Mulleres  Feministas  pola  Equidade  de  Xénero  no
Desenvolvemento-, Amalgama, -Asociación de Mulleres Cofundadoras da Rede Latinoamericana
e  O  Caribe  contra  a  violencia  de  xénero-  e  Trabe,  todas  elas  especializadas  en  procesos  de
integración.  O obxectivo é  que a  casa,  autoxestionada polos  colectivos  que participan na súa
construción,  funcione  como  un  espazo  dinámico  e  interseccional  de  investigación,  refexión,
creación e acción transformadora que recupere a memoria colectiva dos suxeitos ausentes na
representación socio-comunitaria maioritaria.  A casa instalaráse primeiro no barrio de Tetuán,
para adaptarse despois a outros distritos da cidade de Madrid.



Basilea. ArtBasel. (Basilea, 2018)

O proxecto Basilea, realizado en Messeplatz durante Art Basel 2018, propuxo unha intevención da
praza contigua ao edifcio do conxunto feiral  apelando tanto a residentes como visitantes,  co
obxectivo de promover a toma de conciencia sobre a capacidade que temos como cidadáns para
intervir  e  cambiar  o espazo urbano.  Desde unha  perspectiva  tanto individual  como colectiva,
Basilea fomentou debates sobre o uso, a xestión e a titularidade do espazo público. 

Para Basilea o estudio construiu colectivamente con voluntarios locais e internacionais, durante
as tres semanas previas á feira, unha estrutura cívica de uso público cun deseño o sufcientemente
versátil como para potenciar unha multiplicidade de funcións. Desta maneira a estrutura -e o seu
proceso- serviron non só como un espazo de coñecemento e intercambio entre os voluntarios e o
equipo  de  Recetas  Urbanas  durante  a  súa  construción,  senon  que  unha  vez  rematada,  se
converteu tamén nun espazo aberto a todos onde se albergaron debates, reunións, performances
e obradoiros. 

Montaña Verde. De Coninckplein. (Amberes, 2018)

Como pode o natural mellorar a vida urbana? Con esta pregunta como punto de partida o estudio
deseñou o proxecto  Montaña Verde para a praza Coninkplein en Amberes. Coa colaboración do
departamento de Medio Ambente do Concello e o Museo Middleheim, elixiuse este lugar para
realizar un proxecto en cooperación cos veciños do barrio que implicase o uso de vexetación para
a rexeneración urbana e social, ao ser un área de gran concentración urbana e alta densidade de
tráfco. 

A metodología de traballo consistiu na construción dunha primeira estrutura básica proposta polo
estudio, cuxo deseño fnal foi debatido con veciños e colectivos locais conforme evolucionaba o
proceso  constructivo.  Ata  o  outono  de  2018,  a Montaña  Verde albergará  reunións  veciñais,
obradoiros, concertos, coloquios e diálogos con colectivos e asociacións locais, durante os que se
decidirá  o  posterior  uso  e  distribución  dos  diversos  elementos  da  Montaña unha  vez  sexa
desmontada. 


