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Cada vegada més, les exposicions s’allunyen de la presentació de
l’obra d’art com un objecte autònom, i presenten els projectes artístics
acompanyats de textos, documentació, fulls de sala, publicacions
i elements diversos que generen un context de lectura i recepció
del treball dels artistes, i en faciliten la interpretació.
Sense perdre de vista les formes més ortodoxes d’exposició
dels projectes, el CA Tarragona investiga, també, altres possibilitats
d’interacció amb el treball artístic. Així, es proposen visites guiades i
tallers que tenen la voluntat de donar cabuda a la mirada no experta,
i alhora d’oferir els textos i les experiències resultants com a elements
mediadors entre la resta de visitants i la mostra.

PROjeCTes RelACiONATs:
IrradIacIons. «BReAThiNG Time»
(Temps per respirar) /
Arxiu artistes de l’Institut Ramon Llull /
Espai del CA Tarragona a Tarragona ràdio /
Posa’t en forma amb l’art contemporani /
Presentació de la publicació
del CA Tarragona
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L’IrradIador 2013.
CONvOCATòRiA
de l’ARxiu COmissARiAT
Mireia Sallarès. «Monuments» /
Intervenció a la pantalla gegant
de l’Espai Tabacalera /
Projecció del llargmetratge
Las Muertes chiquitas
Situacions d’artista
Urbs. Laboratori urbà.
Taller de moviment intergeneracional
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diFusiÓ

iRRAdiACiONs

PRESENTACIÓ
DE LA PUBLICACIÓ 2012
Amb Quim Packard i Mireia Sallarès

El CA Tarragona presenta la publicació anual 2012, que recull,
a tall de memòria, tota l’activitat que s’ha impulsat des del Centre
d’Art i els seus respectius programes en el seu primer any
d’activitat pública.

24 d’abril de 2013
Capsa de Música
Presentació a càrrec de:
Carme Crespo,
2a tinent d’alcalde de Cultura,
Patrimoni i Festes de l’Ajuntament
de Tarragona,
i Cèlia del Diego,
directora del CA Tarragona
Centre d’Art

Amb motiu de l’acte de presentació de la publicació, es produeix
el relat en format dibuix Històries d’amor i odi de Quim Packard,
que s’emet per les xarxes socials des del 15 fins al 24 d’abril,
un projecte que se situa entre la ironia postmoderna i
l’entusiasme modern, i explora el terreny polític de la disjunció
entre l’àmbit personal i les grans narratives.
El desè capítol del projecte pren la forma del concert/
performance Cançons d’amor, odi i foc, que Quim Packard porta a
terme el dia 24 d’abril a la Capsa de Música, amb el grup Honey
Pot (Jordi Mercadé i Ryan Rivadeneyra) i la col·laboració de
Francesc Domènec i Clàudia Pagès.
Durant l’acte, també es presenta la intervenció de Mireia
Sallarès amb relació al projecte Las muertes chiquitas, concebut
específicament per a la pantalla gegant de l’Espai Tabacalera.
Una proposta que s’inscriu en el marc de l’exposició
«Monuments» que s’inaugura al Tinglado al mes següent.
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diFusiÓ

iRRAdiACiONs

IRRADIACIONS

ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS
ARTISTES DE L’IRRADIADOR
Les Irradiacions són aquelles accions de difusió que el CA
Tarragona impulsa amb els artistes del territori que formen part
de l’arxiu L’Irradiador per presentar els seleccionats més enllà
dels contextos locals, posant-los en relació amb altres agents
culturals per tal de facilitar-los vies de professionalització dins
de l’àmbit de les arts visuals contemporànies. Durant aquest
primer any, s’han portat a terme diverses accions de difusió
dels artistes seleccionats, entre les quals destaquen:

ARxiu ARTisTes.
Àlvar Calvet, Ro Caminal, Patrícia
Carles, Gemma Clofent, Jorge Conde,
Gerard Cuartero, Jordi Erola,
Ester Ferrando, Raquel Friera,
Manel Margalef, Jordi Martorell i
Lídia Porcar, Quim Packard i Núria Rion.
Tretze artistes de L’Irradiador han estat
seleccionats per ser incorporats a l’Arxiu
Artistes de l’Institut Ramon Llull. Coordinat
per l’Institut Independent de Crítica i Art
Contemporani A*DESK, l’Arxiu Artistes
és una eina de referència per promoure
el treball d’artistes vius catalans o
residents a Catalunya a comissaris, crítics
i programadors interessats, d’aquí i d’arreu.
www.arxiuartistes.cat

esPAi del CA TARRAGONA
A TARRAGONA RÀdiO.
Àlvar Calvet, Gerard Cuartero,
La Ferida, Quim Packard i Núria Rion
El CA Tarragona disposa d’un espai
mensual a Tarragona Ràdio, conduït
per Josep Suñé, en el qual es dóna veu
als seus projectes i a l’activitat d’art
contemporani del Camp de Tarragona.
Dins d’aquest espai, hi ha una secció fixa
en la qual es convida un artista de
L’Irradiador perquè expliqui el projecte
en el qual està treballant actualment.
POsA’T eN FORmA
AmB l’ART CONTemPORANi.
Patrícia Carles, Jordi Erola,
Ester Ferrando i Lídia Porcar

«BReAThiNG Time».
Maria del Mar Borrajo, Gerard Boyer,
Àlvar Calvet, Ro Caminal, Patrícia
Carles, Gemma Clofent, Jorge Conde,
Gerard Cuartero, Jordi Erola, La Ferida,
Ester Ferrando, Raquel Friera, Pau
Francesc López, Jordi Llort, Manel
Margalef, Mariona Moncunill, Quim
Packard, Ariadna Parreu, Vanessa
Pey, Fani Pizarro, Lídia Porcar i Jordi
Martorell, Núria Rion, Cristina Serra
i Gemma Valls.
siTuACiONs d’ARTisTA.
Patrícia Carles, Gemma Clofent,
Jordi Erola i Jordi Llort.

PReseNTACiÓ
de lA PuBliCACiÓ
del CA TARRAGONA.
Quim Packard
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Un context cultural geogràfic i social es comporta com una xarxa
de nodes més o menys comunicats que generen interaccions
amb entitats, comunitats i individus, i produeixen activitat i també
coneixement. Quan es desenvolupen relacions de qualitat entre
els diferents nodes, el coneixement circula amb fluïdesa i fomenta
intercanvis en totes direccions, de manera que les accions individuals
reverteixen en tot l’ecosistema cultural.
La responsabilitat pública del CA Tarragona es concreta en la seva
funció d’institució facilitadora que col·labora en l’enfortiment de
la xarxa cultural del territori i que potencia la posada en contacte,
l’intercanvi de coneixement i la producció de noves sinergies entre
projectes. Des del LABmediació també es vetlla per garantir la
sostenibilitat i l’autonomia dels projectes que sorgeixen d’aquests
processos de col·laboració.

PROjeCTes RelACiONATs:
CON/juNTAmeNT.
Workshop amb Mireia Sallarès
GRuPs de TReBAll.
L’Antena /
La Connectadora /
Xarxa de gestors i programadors
del Camp de Tarragona
immeRsiONs
a l’exposició «Monuments»
NeNes, NeNs i AlTRes mONumeNTs.
Projecte educatiu per a famílies
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PoLIèdrIca.
Espai de consulta en xarxa
POsA’T A PuNT
amb l’exposició «Monuments»
sInergIes LocaLs.
recuLL de recePtes de tarragona.
Un projecte de Ro Caminal
visiTA GuiAdA
amb Mireia Sallarès
visiTes
per a grups i escoles
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lABmediACiÓ

miReiA sAllARÈs

IMMERSIONS

A L’EXPOSICIÓ «MONUMENTS»

Les Immersions són visites guiades a l’exposició a càrrec de
diferents persones, els perfils professionals i vitals de les quals
els permeten abordar i aprofundir des de diferents punts vista els
projectes de Mireia Sallarès. L’objectiu és proposar interpretacions
diverses a l’exposició i als seus continguts que plantegin noves
reflexions, tant sobre les temàtiques que obre la mostra, com
també sobre les maneres de treballar de l’artista. El protagonisme
d’aquestes visites recau en els mediadors, que proposen els seus
codis i les seves experiències personals i professionals, diferents
de les habituals en el món artístic, per facilitar al públic altres vies
d’immersió a l’exposició.

1, 8, 15 i 22 de juny de 2013
Tinglado 2
A càrrec de:
Lluís Amiguet, Jordi Collado,
Txus García i Magí Seritjol

Des del gènere, Txus García, gestora cultural, poeta i rapsoda,
aborda les vies de reflexió que obre el llargmetratge Las
muertes chiquitas. La Immersió des de l’acció social, a càrrec de
Jordi Collado, animador sociocultural i director de la Fundació
Casal l’Amic, se centra en el projecte que Mireia Sallarès va
desenvolupar al barri marginal de Tepito: Las 7 cabronas e invisibles
de Tepito. Magí Seritjol, historiador i gestor cultural, director
del festival Tàrraco Viva, ofereix una mirada transversal a tota
la mostra des del punt de vista del patrimoni immaterial.
Finalment, Lluís Amiguet, periodista i redactor de «La contra»
de La Vanguardia, orquestra una entrevista coral a Mireia Sallarès
posant en relació les preguntes clixé de «La contra» amb les
qüestions que els assistents fan a l’artista.

CA TARRAGONA 2013

postalsA.indd 9

1 / 36

05/07/13 19:32

postalsA.indd 10

05/07/13 19:33

lABmediACiÓ

miReiA sAllARÈs

POSA’T A PUNT

A L’EXPOSICIÓ «MONUMENTS»

22 i 23 de maig, 5 i 7 de juny de 2013
Tinglado 2
A càrrec de:
Cristian Añó i Jordi Ribas

Posa’t a punt és un projecte que convida a visitar l’exposició de
Mireia Sallarès i compartir la pròpia experiència com a espectador
amb totes les altres persones que veuran la mostra. Una visita
singular durant la qual es desenvolupa un taller que la converteix
en altaveu per compartir la lectura sobre allò que agrada, impacta,
sorprèn, fa pensar o emociona.
Aquesta acció s’inscriu en el marc del curs Posa’t en forma amb
l’art contemporani i està oberta a tothom que vulgui esdevenir
mediador i oferir als públics una mirada heterogènia i diversa que
fa referència al treball de l’artista, però també a allò que hi veu el
públic que el rep.
Posa’t a punt és un retrat col·lectiu del públic quan fa de públic i que
recorda que el procés de l’experiència artística (artista - procés de
treball - obra - públic) esdevé complet quan els ciutadans entren a
les sales d’exposició i, a través del diàleg amb l’obra, converteixen
en experiència pública allò que parteix d’una experiència personal.
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lABmediACiÓ

miReiA sAllARÈs

NENES, NENS
I ALTRES MONUMENTS

UN PROJECTE EDUCATIU PER A FAMÍLIES
Nenes, nens i altres monuments és un projecte educatiu per a
famílies al voltant de l’exposició «Monuments» de Mireia Sallarès.
Els monuments són una forma de celebració i reconeixement
dels personatges històrics i famosos o de gestes glorioses que
enalteixen valors públicament reconeguts. Des d’aquest taller,
es proposa la idea de monument com una reivindicació d’altres
reconeixements. D’una banda, en relació amb les persones
«anònimes» i les seves «gestes» i, de l’altra, a les petites
accions que sustenten la societat i les maneres que aquesta té
de relacionar-se.

2, 9 i 16 de juny de 2013
Tinglado 2
A càrrec de:
Anna Cata (Auriga Serveis Culturals)

D’entre totes les relacions que fan que per a cadascú hi hagi una
o més d’una persona a qui «aixecar» un monument, aquest taller
pren com a punt de partida les relacions entre les mares, els pares
i els seus fills. Nenes, nens i altres monuments és un taller sobre la
mirada, el reconeixement i la creativitat, una proposta per treballar
al voltant de les imatges que pares i fills construeixen els uns dels
altres i imaginar possibles monuments que els representin.
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lABmediACiÓ

L’ANTENA

DIFUSIÓ DE LES ARTS VISUALS
CONTEMPORÀNIES AL CAMP DE TARRAGONA
Un projecte d’artiga. revista d’art
i pensament contemporani, La Casa
de Palla, encuentros del diari de
tarragona i CA Tarragona Centre d’Art
www.antena.cat

L’Antena és un espai web concebut per comunicar tota la
informació relacionada amb l’activitat vinculada a la creació
contemporània al Camp de Tarragona. És el resultat del grup de
treball de comunicació del projecte Obert per reflexió, impulsat pel
CA Tarragona entre els mesos d’octubre de 2011 i gener de 2012,
i té l’objectiu d’iniciar un canal de comunicació de la xarxa d’agents
culturals vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies del
Camp de Tarragona en el qual es publiqui una agenda dels actes
programats per cadascuna de les institucions i espais associats,
juntament amb una selecció d’articles, talls d’àudio o clips de vídeo
destacats dels mitjans de comunicació implicats.
Els continguts de L’Antena són inserits de manera autònoma
i independent pels mateixos centres i programadors que actuen
com a col·laboradors estables del dispositiu. Aquesta, a més
a més, utilitza i connecta els recursos i els serveis del web de
cadascun dels participants, amb la voluntat de donar a conèixer
de manera conjunta tota l’activitat, cercant arribar als usuaris
no necessàriament especialitzats, tant de dins com de fora
del territori, al mateix temps que es genera un arxiu virtual
d’informació fàcilment recuperable i es treballa per augmentar
el reconeixement social de l’activitat del sector artístic del territori.
El procés de treball d’aquest grup es pot seguir a traves del bloc
labmediaciogrupsdetreball.wordpress.com.
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lABmediACiÓ

iRRAdiACiONs

XARXA

DE GESTORS I PROGRAMADORS
D’ARTS VISUALS CONTEMPORÀNIES
DEL CAMP DE TARRAGONA
La Xarxa de Gestors i Programadors d’Arts Visuals
Contemporànies del Camp de Tarragona és un grup de treball
que neix en el marc de l’Obert per reflexió, impulsat pel CA
Tarragona entre els mesos d’octubre de 2011 i gener de 2012.
La Xarxa treballa per impulsar un espai de treball i comunicació
entre els gestors vinculats amb les pràctiques artístiques
contemporànies del Camp de Tarragona. Els seus objectius són
promoure la visibilitat dels projectes que es desenvolupen al
territori, vetllar per la formació continuada d’aquelles persones que
gestionen espais o programes de cultura contemporània al territori,
fomentar projectes conjunts i experimentar models de coproducció.
És en aquest marc que sorgeix «Breathing time» (‘temps per
respirar’), a cura de Cecília Lobel i Aureli Ruiz. Un projecte
expositiu que mostra el treball de vint-i-sis artistes del Camp de
Tarragona en deu espais que programen de manera continuada o
puntual art contemporani arreu del territori, a Cambrils, l’Espluga
de Francolí, Reus, Tarragona, Valls i el Vendrell. La proposta cerca
difondre, de manera conjunta, les programacions dels diferents
espais, així com el treball dels artistes seleccionats mitjançant la
convocatòria L’Irradiador 2012.
Des del CA Tarragona s’ha dirigit el vídeo documental sobre
l’exposició, a càrrec de Mar Joanpere, Blanca Peirats i Josep M.
Llauradó, que es pot visionar en aquest espai.
El procés de treball d’aquest grup es pot seguir a través del bloc
labmediaciogrupsdetreball.wordpress.com, i el projecte expositiu, a
breathingtime2013.wordpress.com.
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lABmediACiÓ

LA CONNECTADORA
PLATAFORMA DE PROCESSOS
ARTÍSTICS I COL·LABORATIUS
La Connectadora és un grup de treball que neix en el marc de
l’Obert per reflexió, impulsat pel CA Tarragona entre els mesos
d’octubre de 2011 i gener de 2012. El grup té la voluntat de
consolidar-se com una estructura estable que fomenti l’acollida
i el desenvolupament de processos artístics en context, i posi
en relació àmbits professionals artístics i altres espais socials
(entitats veïnals, escoles, organitzacions culturals i juvenils, espais
comercials, equipaments socioculturals, etc.). L’objectiu de La
Connectadora és fomentar les pràctiques de treball en procés
basades en dinàmiques de col·laboració, articulades des d’un punt
de vista ètic i rigorós, i que generin formes de relació sostenibles.
Aquests marcs de relació seran, per definició, horitzontals,
equitatius i produiran beneficis per a les dues parts, a més de tenir
una finalitat pedagògica i crítica.
El grup potencia diferents estratègies que provoquin reaccions
en els col·lectius amb els quals es col·labora, a partir de diferents
espais de mediació centrats en tres eixos: la recerca, la facilitacióconnexió i la formació. Aquests es concreten en: un espai de debat
amb trobades mensuals obertes i un fòrum en línia; tallers que
tenen com a objectiu facilitar la investigació qualitativa
i quantitativa, per tal de fomentar noves visions en el camp de
la investigació i producció artístiques, i, al mateix temps, reflexionar
sobre la pràctica mateixa; la Incubadora, eina de disseny,
desenvolupament i promoció de col·laboracions entre artistes i
agents dels diferents contextos (socials, culturals, empresarials
i altres sectors professionals).
El procés de treball d’aquest grup es pot seguir a través dels blocs
labmediaciogrupsdetreball.wordpress.com i connectador.wordpress.com.
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lABmediACiÓ

POLIÈDRICA

ESPAI DE CONSULTA EN XARXA

Polièdrica és un espai de consulta en xarxa amb vocació crítica
i pedagògica. El seu objectiu principal és facilitar a diferents
comunitats d’usuaris l’accés a coneixements produïts al voltant de
les pràctiques artístiques, produccions i polítiques culturals que
desenvolupen metodologies col·laboratives i estratègies de treball,
amb l’accent posat en la mediació i la producció de retorn social.

A cura de:
Cristian Añó i Helena Migueiz
(Sinapsis) i Javier Rodrigo
(Transductores)
www.poliedrica.cat

El projecte pren la forma d’un espai web organitzat per facilitar la
consulta a persones de diferents àmbits d’interès i expertesa, però
també perquè aquestes s’hi vinculin aportant continguts, ja sigui a
títol individual o a través de la col·laboració d’entitats i institucions.
Fins ara, s’ha treballat el contingut des de les disciplines següents:
arts visuals, teatre, dansa, música, arquitectura i urbanisme,
pedagogia crítica, performance, comissariat col·laboratiu i
polítiques culturals, incloent referències comentades de material
bibliogràfic editat (publicacions, articles, tesis, etc.), documentació
no publicada, vídeos i fotografies sobre projectes artístics i
culturals, i un glossari específic.
Polièdrica, a més a més de ser un web de consulta, també és
un procés de treball en xarxa amb el qual se cerca generar
dinàmiques de col·laboració entre professionals d’aquests àmbits
de treball i altres professionals o usuaris. L’espai web, el seu
procés de creació i la seva dinamització posterior són el motor per
promoure eines que ajudin a la reflexió, la formació i la visibilitat
de les pràctiques de mediació disseminades pel territori català i
les relacionades amb altres referents situats, també, a Espanya
i a Europa. D’aquesta manera, es persegueix el reconeixement i la
legitimitat de les pràctiques artístiques col·laboratives per, a mig
termini, incentivar la promoció de polítiques culturals que facilitin
el desenvolupament d’aquest tipus de pràctiques.
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Un context cultural geogràfic i social es comporta com una xarxa
de nodes més o menys comunicats que generen interaccions
amb entitats, comunitats i individus, i produeixen activitat i també
coneixement. La creació de valor i significació de la pràctica artística
en relació amb un context social o territori s’activa de manera eficient
quan es promou la producció de projectes artístics vinculats a un
entorn concret i es treballa estretament amb les xarxes de relació
existents, amb les seves entitats i comunitats. Són processos de
col·laboració on la participació de la ciutadania fa emergir mirades
singulars i genera nous imaginaris sobre l’actualitat i la quotidianitat
de les persones i la seva realitat propera.
El CA Tarragona té la voluntat de contribuir a afegir al patrimoni
cultural del Camp de Tarragona nous relats contemporanis fruit
d’aquest tipus de processos de treball que articulen relacions amb
la ciutadania, impulsar-ne de nous, reforçar els existents i donar
visibilitat a uns i altres.

PROjeCTes RelACiONATs:
CONTexTAdOR 2013.
Convocatòria per a la producció
d’un projecte artístic en context
hisTòRies d’AmOR i Odi.
Un projecte de Quim Packard
sInergIes LocaLs. recuLL de
recePtes de tarragona.
Un projecte de Ro Caminal
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siTuACiONs d’ARTisTA.
Assaborint l’hemisferi dret.
Una proposta de Jordi Llort /
Càmeres condicionades
o la construcció de paisatge(s).
Una proposta de Gemma Clofent /
L’acció com a miracle.
Una proposta de Patrícia Carles /
Topografia energètica de l’art i la creativitat.
Una proposta de Jordi Erola
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PROduCCiÓ

CONTEXTADOR 2013

CONVOCATÒRIA PER A LA PRODUCCIÓ
D’UN PROJECTE ARTÍSTIC EN CONTEXT

El Contextador és la convocatòria de producció artística destinada
a donar suport a projectes artístics en context. La convocatòria
s’adreça a creadors i creadores que desitgen desenvolupar
un projecte de creació artística que comporti un procés de
treball col·laboratiu, que es vinculi amb les comunitats del Camp
de Tarragona i que tingui una incidència en el context social,
més enllà de les arts visuals. El CA Tarragona en promou la
producció, acompanya el procés i la relació amb el context i
facilita la presentació del projecte resultant. La convocatòria té
el doble objectiu de difondre unes metodologies de treball que
generen noves interseccions entre art i societat i de reforçar el
reconeixement social de les pràctiques artístiques.

Del 27 d’octubre de 2012
al 17 de gener de 2013

Projectes preseleccionats:
Aida Bañeres i Marta Rodes
Col·lectivitzem l’aprenentatge!,
de Montserrat Cortadellas
Aquí/Ahir/Ara, de Pau Faus
Tres voltes rebel, del col·lectiu Maixap TV
Projecte seleccionat:
Sinergies locals, de Ro Caminal

La primera edició es va obrir entre novembre de 2012 i gener de
2013. Una comissió formada per Gaspar Maza, Universitat Rovira
i Virgili; Mikel Morlas, Arnolfini; Laurence Rassel, Fundació Antoni
Tàpies; Cristian Añó (Sinapsis), LABmediació del CA Tarragona i
Jordi Ribas, CA Tarragona, va preseleccionar cinc projectes d’entre
els vint presentats, i va acabar escollint el projecte a produir.
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PROduCCiÓ

SINERGIES LOCALS

RECULL DE RECEPTES DE TARRAGONA

Sinergies locals és el projecte seleccionat a la convocatòria
Contextador 2013. El treball suposa un procés d’interrelació i
col·laboració participativa transversal entre un grup de persones
de diferents orígens culturals procedents del teixit social de
la ciutat (població immigrada i autòctona) i l’artista, que actua
com a mediadora i dinamitzadora del procés de treball. Aquest
grup treballa per a l’elaboració d’un llibre de receptes de cuina
representatiu del teixit social real de la ciutat, que serà presentat
com a receptari local i que situa a un mateix nivell les receptes
típiques de tota la vida i les receptes aportades per la població
immigrada. Aquest, a més a més, incorpora les narracions
personals dels participants vers el seu procés d’integració en
el teixit de la ciutat.

Un projecte de Ro Caminal
De febrer a juliol de 2013

El procés de treball és en si mateix un espai de diàleg i negociació
entre els participants. La posterior presentació del llibre a la
ciutat té la finalitat de fer extensiu aquest diàleg i la reflexió que
comporta a la resta de la ciutadania de Tarragona.
El procés de treball d’aquest projecte es pot seguir a través
del bloc sinergies-locals.blogspot.com.es.
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L’itinerari de consolidació d’un artista visual és un procés dialògic
entre la necessitat de formació, la recerca d’una identitat artística
pròpia i la construcció d’una trajectòria; premis, beques i mencions
col·laboren a legitimar el valor del seu treball i a apropar-lo al
mercat i a les institucions artístiques. Amb l’objectiu de col·laborar
en el desenvolupament, la professionalització i la projecció dels
artistes del Camp, el CA Tarragona ofereix propostes de formació
complementàries a les de les institucions educatives i impulsa tot
tipus d’accions i col·laboracions que garanteixin la difusió dels seus
projectes dins i fora del territori.
També es realitzen propostes de formació per a tots els públics que
van més enllà del format clàssic de curs i tenen l’objectiu de fomentar
la participació i estimular el desenvolupament de la capacitat creativa
i crítica dels participants.

PROjeCTes RelACiONATs:
AGeNTs dOBles.
Itineraris de doble direcció
entre art i context
BieNNAl de veNÈCiA.
Viatge organitzat
CeNTRes d’ART, CulTuRA
i sOCieTAT. miTes i CeRTes.
Tres converses i un fòrum
CON/juNTAmeNT.
Workshop amb Mireia Sallarès
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de lA xARxA A les xARxes.
Eines de promoció, podcast, vídeo i drets
d’autor
POsA’T eN FORmA
AmB l’ART CONTemPORANi.
Curs d’introducció a l’art contemporani
siTuACiONs d’ARTisTA
urbs. LaboratorI urbà.
Taller de moviment intergeneracional
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FORmACiÓ

AGENTS DOBLES

ITINERARIS DE DOBLE
DIRECCIÓ ENTRE ART I CONTEXT
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Agents dobles és un curs de formació adreçat a creadors, gestors
culturals i professionals d’altres àmbits de treball (educació, acció
social, innovació, antropologia, etc.), interessats a aprofundir en les
pràctiques culturals i artístiques que interaccionen amb el context
social, i, al mateix temps, treure’n profit per als seus entorns de treball.

Del 30 de gener al 2 de març de 2013
Espai Jove Kesse

A càrrec de:
Mikel Morlas (arnolfini)
i Cristian Añó (sinapsis)

Les sessions estan dedicades a quatre àmbits temàtics: la
innovació social i les noves tecnologies; el codi obert i la cultura
lliure, eines per compartir el coneixement; la comunicació i les
pràctiques documentals, la importància del procés i la seva
visualització, i les estratègies d’intervenció i mediació en contextos,
hibridació disciplinària i metodologies col·laboratives.
El curs s’estructura en sis sessions presencials i un entorn virtual,
amb l’objectiu de permetre desenvolupar una aproximació crítica a
diferents projectes i pràctiques, tenint en compte els quatre eixos
plantejats. Aquest és, sobretot, el punt de partida per conèixer
eines i metodologies que permetin a cada assistent plantejar un
projecte aplicable al seu context laboral, en sintonia amb la seva
trajectòria i el seu desig de recerca i innovació, o ampliar l’horitzó
dels seus coneixements i interessos.
Aquest curs està vinculat a la convocatòria Contextador 2013
i a les dinàmiques del grup de treball La Connectadora.
A CÀRReC de:
Mikel Morlas. Amb titulacions superiors
i especialitzacions en els àmbits dels
recursos humans (Universitat Rovira
i Virgili), l’art (Escola d’Art i Disseny
de Tarragona) i l’educació amb noves
tecnologies (Universitat Oberta de Catalunya
i Stanford University), la seva trajectòria en
l’àmbit artístic reflecteix aquesta mateixa
interdisciplinarietat. Ha realitzat funcions de
coordinació i comissariat de projectes d’art
relacional, tant de producció (El dispositiu,
2009-2010) com d’educació (Cicle Carello,
2008 i 2009, i Game Camp, 2010 i 2011) en
programes públics de cultura i joventut de
l’Ajuntament de Tarragona.
Amb Arnolfini i altres col·lectius, ha
codirigit diverses produccions presentades
en exposicions i festivals, des de les arts
visuals a les arts escèniques (BAC’07 i
‘08, TRAFIC 2008, 3th HUFF, SCAN 2009,
XVIa FiraTàrrega, etc.), i ha codissenyat
i facilitat projectes formatius al voltant
de la democratització de la comunicació
a l’educació primària i secundària, en
col·laboració amb el Projecte Montcada i
el govern autonòmic d’Aragó (Frontveres,
2009-2010), a centres cívics de Tarragona,
així com a tallers dedicats a nous formats
en la creació audiovisual a l’Escola d’Art
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i Disseny d’Amposta (2006-2008), en el
marc d’STROBE Festival d’arts digitals.
Ha col·laborat en projectes d’hibridació
art-empresa a la convocatòria 2011
de Conexiones improbables i també a
l’EkintzaLab 2012 (Ajuntament de Bilbao),
vinculat a aquella. També ha col·laborat
amb l’ONG Mediterrania-CIE en el disseny
d’un videojoc educatiu (premi Tinet 2010) i,
recentment, amb Médicos Sin Fronteras en
el disseny d’un nou entorn d’aprenentatge.
Cristian Añó / Sinapsis. Coordina el
LABmediació del CA Tarragona. Entre els
projectes desenvolupats, destaquen el taller
de cocreació per a entitats de l’àmbit social
En relació, conjuntament amb Marta Ricart, o
l’Obert per reflexió. Laboratori de treball en xarxa
i producció cultural i artística, conjuntament
amb Javier Rodrigo (2011-2012).

(2011-2012); Trans_Art _Laboratori. Context
educatiu, en col·laboració amb el Consorci
d’Educació de Barcelona, Centre Cívic Can
Felipa, Escola Miralletes i Institut Sant Josep
de Calassanç, Barcelona (2009-2011):
procés de treball que inclou una recerca,
una publicació, un projecte resident, una
residència artística i una exposició; Punt de
partida (procés per reflexionar entorn a la
programació d’arts visuals de Terrassa),
Ajuntament de Terrassa (2008); Trans_
Art_08. Laboratori de pràctiques artístiques.
Context sanitari (recerca, publicació i
residències artístiques de les artistes Tanit
Plana i Laia Solè a l’Hospital de Sant Pau),
Barcelona (2008-2009); Trans_Art_06.
Laboratori de pràctiques artístiques. Context de
realització: Illa Fort Pienc, en col·laboració
amb el Districte de l’Eixample, Barcelona
(2005-2007): sis residències.

Altres projectes són: Baumannlab. Laboratori
de creació jove. Disseny, posada en marxa
i gestió, conjuntament amb Laura Fusté
(tècnica del Servei de Joventut), Ajuntament
de Terrassa (2010-2012); Aula a la deriva.
Pràctiques d’aprenentatge en 8 contextos,
conjuntament amb Oriol Fontdevila, La
Fundició, Javier Rodrigo i Sitesize
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FORmACiÓ

iRRAdiACiONs

POSA’T EN FORMA
LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor suspendisse et molestie lectus. Nunc mauris
lacus, sagittis nec bibendum vitae, luctus in neque. Aliquam
facilisis elementum sollicitudin. Sed semper fringilla metus. Donec
scelerisque venenatis nibh in vulputate. Morbi sagittis ligula et
rhoncus suscipit. In at ligula vel mauris imperdiet dictum a auctor
tellus. Duis tincidunt, ipsum et mattis cursus, mi quam sollicitudin
arcu, sit amet aliquam quam sem sit amet mi. Vestibulum
imperdiet mollis euismod. In vestibulum risus a ipsum fermentum,
ut posuere orci ullamcorper.
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FORmACiÓ

iRRAdiACiONs

CON/JUNTAMENT

WORKSHOP AMB MIREIA SALLARÈS

Es tracta d’una aula taller de formació específica adreçada
a conèixer l’experiència d’una artista i, al mateix temps,
desenvolupar vies de treball a partir de les metodologies i les
temàtiques que planteja la seva obra.

Del 6 de juny al 4 de juliol de 2013
Escola d’Art i Disseny de la Diputació
a Tarragona i Tinglado 2
A càrrec de:
Dolors Juárez
(Experimentem amb l’Art)
i Mireia Sallarès

El workshop està orientat a totes aquelles persones interessades a
conèixer el treball de Mireia Sallarès, especialment artistes, estudiants
d’art, crítics, gestors, educadors, etc. El taller aprofundeix en els
diferents àmbits de la seva pràctica artística (temàtiques, processos,
estratègies de comunicació, etc.) i posa l’accent en l’anàlisi dels
agents implicats en els seus projectes, les dinàmiques de treball i la
formalització dels resultats. Tres eixos que acoten les coordenades
des d’on apropar-se al treball de la Mireia Sallarès, enfocant, alhora,
altres discursos i aproximacions per conèixer pràctiques artístiques
contemporànies que focalitzen el seu interès cap a la vessant social.
El workshop pretén dialogar amb el treball artístic de Mireia
Sallarès, entrellaçant les metodologies i els formats de treball
amb els diversos eixos conceptuals que centren la seva obra (la
pluralitat d’històries individuals narrades en primera persona;
temes essencials com la violència, la mort, el sexe, la legalitat o la
veritat; la crítica dels discursos dominants, etc.).
S’establiran tres rutes des d’on articular aquest diàleg:
Ruta 1 > Agents: el rol de l’artista i dels agents i les institucions
implicades, la col·laboració amb l’altre, les negociacions,
els conflictes, etc. Ruta 2 > Dinàmiques: la importància del
procés, l’obra fragmentada, la diversitat de llenguatges, la
transdisciplinarietat, la història oral, l’ús de l’espai públic, etc.
Ruta 3 > Resultats: l’autoria, la des/objectualització del producte
artístic, el valor estètic i el valor social, les expectatives i les
avaluacions, la relació amb els públics, etc.
Les sessions tenen la voluntat de compartir eines i recursos, teòrics i
pràctics, que permetin generar punts de contacte entre altres àmbits
professionals vinculats a la creació artística, així com explorar contextos
i accions que vinculen pràctiques artístiques amb l’espai social.
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A CÀRReC de:
Dolors Juárez. Doctora en belles arts
per la Universitat de Barcelona (2005).
Llicenciada en belles arts (1996) i
postgraduada en museus i educació
(1997) per la Universitat de Barcelona. Des
del 1997, treballa en diversos projectes
culturals i interdisciplinaris, que entrellacen
diferents camps d’acció com la recerca,
l’educació, la creació, el comissariat, la
gestió i la producció artístiques. Ha realitzat
projectes artístics, educatius i participatius
desenvolupant diverses tasques (gestió
i coordinació de projectes; comissariat,
coordinació i muntatge d’exposicions;
disseny d’activitats i programes; direcció
de jornades i cursos, etc.). També ha
exercit com a educadora en diverses
propostes artístiques i de mediació cultural.
Actualment, és codirectora d’Experimentem
amb l’ART, on treballa en diferents projectes
artisticoeducatius vinculats a l’espai EART,
a l’Escola EART i altres serveis externs
(www.experimentem.org).
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Mireia Sallarès. Llicenciada en belles arts
a la Universitat de Barcelona, amb estudis
cinematogràfics a la New School University
i a la Film & Video Arts de Nova York.
Treballa com a realitzadora independent
de documentals, col·laboradora del
CEDOC del MACBA i viu en trànsit entre
Barcelona, Ciutat de Mèxic i altres ciutats
estrangeres, en les quals desenvolupa
els seus projectes d’investigació artística.
La condició d’estrangeria és un registre
indispensable en el seu treball. Ha
exposat a la Fundació Miró de Barcelona,
al Museo de Arte Carrillo Gil de Mèxic,
a l’America’s Society de Nova York, a
l’Organización Nelson Garrido de Caracas,
al Centro Cultural Montehermoso de
Vitòria, al Círculo de Bellas Artes i a la
Casa Encendida de Madrid, al Laznia
Contemporary Art Center de Gdansk de
Polònia, a la Galleri Image d’Arhus de
Dinamarca, a l’OK Centrum de Linz a
Àustria, a la Capella de Barcelona, entre
d’altres (www.mireiasallares.com).

1 / 36

05/07/13 19:33

postalsA.indd 37

05/07/13 19:33

El CA Tarragona treballa per documentar i difondre, tant al Camp
de Tarragona com al conjunt del territori nacional, metodologies de
treball que fomentin les pràctiques de mediació i col·laboratives en
l’àmbit de les polítiques de proximitat i la producció artística i cultural
contemporànies. Tot i que el punt de partida del Centre d’Art són
les arts visuals, també es tenen en compte la resta de disciplines
artístiques, així com l’heterogeneïtat d’interaccions amb altres entorns
de treball com l’àmbit educatiu, el social, etc.

PROjeCTes RelACiONATs:
L’IrradIador.
Arxiu comissariat d’artistes
del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

PuBliCACiÓ ANuAl 2012
PuBliCACiÓ ANuAl 2013

PoLIèdrIca.
Espai de consulta en xarxa

CA TARRAGONA 2013

postalsA.indd 38

1 / 36

05/07/13 19:33

dOCumeNTACiÓ

L’IRRADIADOR

ARXIU COMISSARIAT D’ARTISTES DEL
CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
L’Irradiador és un servei per a professionals de les
arts visuals que reuneix informació d’una selecció
d’artistes del territori. Aquest arxiu comissariat està
destinat a donar suport i visibilitat als creadors que
han nascut, viuen i/o treballen al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre. El projecte respon a l’interès
d’ambdós centres per enfortir el context cultural local,
per afavorir un marc de creixement i consolidació
professional per als creadors del territori i per
fomentar un espai de comunicació i intercanvi entre
aquests i altres contextos.
La primera edició es va portar a terme l’any passat
seguint el model de convocatòria oberta. Formaren
part de la comissió de selecció: Àlex Nogueras, Galeria
Nogueras Blanchard; Martí Peran, crític d’art; Francesc
Perramon, Escola d’Art i Disseny de Tarragona; Antonio
Salcedo, Aula d’Art de la Universitat Rovira i Virgili;
Eva Sòria, Institut Ramon Llull; Cristian Añó (Sinapsis),
LABmediació del CA Tarragona, i Cèlia del Diego,
direcció del CA Tarragona. Van seleccionar vint-i-quatre
artistes amb els quals es va iniciar l’arxiu.

Aquest any s’ha convocat la segona edició de L’Irradiador,
convidant Lo Pati per tal d’ampliar l’arxiu, també, a les
Terres de l’Ebre. La comissió ha estat conformada per:
Leonardo Escoda, artista visual; Cecília Lobel (gestora
cultural i comissària) i Aureli Ruiz (artista visual),
comissaris del projecte «Breathing time»; Frederic
Montornès, crític d’art i comissari; Cèlia del Diego,
directora del CA Tarragona, i Blai Mesa, director de Lo
Pati. Enguany, el format de la convocatòria ha estat
diferent, i han estat els mem- bres de la comissió de
selecció els responsables de proposar els artistes que
s’incorporen a l’arxiu compartit pels dos centres. La
primera llista d’artistes preseleccionats va ser compartit
amb la resta de membres de la comissió per acabar
escollint els artistes que s’incorporen a l’arxiu. L’arxiu
es pot consultar al web dels dos centres.

llistat d’artistes seleccionats:
Tamar Bolea, Maria del Mar Borrajo, Gerard Boyer, Àlvar Calvet, Ro Caminal, PatrÍcia Carles, Tom Carr, Jordi Castells, Jep Cerdà, Joaquim
Chancho, Gemma Clofent, Jorge Conde, Gerard Cuartero, David Curto, Jordi Erola, Asbel Esteve, Jordi Fosch, La Ferida Produccions,
Ester Ferrando, Ester Fabregat, Pere Falcó, Mònica Figueres, Raquel Friera, Pau Itarte, Josep Juan, Salvador Juanpere, Pilar Lanau, Pau
Francesc López, Jordi Llort, Albert Macaya, Rafael Marcos, Manel Margalef, Jordi Martorell, Vicent Matamoros, Rufino Mesa, Mariona
Moncunill, Oriol Nogués, Ekain Olaizola, Quim Packard, Ariadna Parreu, Marcel Pey, Vanessa Pey, Fani Pizarro, Àngel Pomerol, Lídia Porcar,
Alfred Porres, Lluc Queralt, César Reglero, Unai Reglero, Núria Rion, Anton Roca, Jaume Rocamora, Francesc Roig, Josep Salmeron,
Cristina Serra, Alba Sotorra, Isabel Tomàs, Anna Urioste, Gemma Valls, Lluís Vives.
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dOCumeNTACiÓ

PUBLICACIÓ
ANUAL 2012
Aquesta publicació recull, a la manera de memòria,
tota l’activitat que s’ha impulsat des del Centre d’Art
i els seus respectius programes en el seu primer any
d’activitat pública.
En primer lloc, es poden trobar les accions més
significades del programa de difusió: les dues
exposicions portades a terme al Tinglado 2 del Moll de
Costa, «Wet feet» de Bouchra Khalili i «Habeas corpus.
Funcions i disfuncions de la figura del testimoni», i
«RAW // REC», la instal·lació de Marcel Pey musicada
per Don Simón i Telefunken i Teatre Magnètic, fruit de
la col·laboració amb el REC Festival Internacional de
Cinema de Tarragona.
En segon lloc, es detallen les propostes
desenvolupades pel LABmediació, amb la intenció
de valoritzar els processos d’aprenentatge compartit
assolits que donen resposta al seu mandat. El
LABmediació dóna eines al Centre d’Art per enfortir
els seus vincles amb el territori, i ho fa a través de
projectes que tenen l’objectiu d’impulsar l’emergència
d’espais transversals de treball, sobretot amb
institucions i entitats que no són específicament del
camp artístic. En aquest sentit, des del LABmediació
s’ha donat suport als projectes dels grups de treball
resultants de l’Obert per reflexió, de la mateixa manera
que s’han generat activitats com tallers, projectes
educatius, etc., en relació amb cadascuna de les
mostres. Destaquen el taller de cocreació En relació,
que obre la col·laboració amb diferents agents
vinculats a l’acció social de la ciutat de Tarragona, i
també el projecte D’històries i testimonis, amb el qual
s’inicia una línia d’acció amb els agents educatius del
Camp de Tarragona. D’altra banda, lidera processos
de recerca pràctica que tenen l’objectiu d’aprofundir
i desenvolupar les metodologies de la mediació, entre
els quals sobresurt Polièdrica, un espai de consulta
en xarxa fruit d’un procés col·laboratiu amb diferents
agents culturals i artístics del país.
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Pel que fa a la formació, el CA Tarragona desenvolupa
una varietat de propostes formatives enteses de
manera àmplia que sobretot es concentren en el mes de
juliol, en el marc de l’Escola de calor. D’aquesta manera,
s’ofereixen no només cursos i tallers pensats per a
diferents àmbits professionals, sinó també una proposta
escènica per reflexionar sobre la condició de públic i un
viatge a la dOCUMENTA (13) de Kassel, amb la finalitat
d’aproximar, a aquelles persones interessades, les
tendències internacionals de l’art contemporani.
Respecte a les accions de documentació, es
presenta la primera selecció dels artistes del Camp
de Tarragona que conformen L’Irradiador, fruit d’una
primera convocatòria pública. Un arxiu en contínua
actualització i creixement concebut per difondre el seu
treball dins i fora del territori.
Aquesta publicació té la finalitat de valoritzar la
importància d’un projecte com el CA Tarragona per al
territori, sobretot per totes les relacions personals i els
convenis institucionals que es gesten en cada una de
les accions i que les fan possibles.
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CRÈDITS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Pellentesque neque mi, accumsan ac commodo id, faucibus quis
mi. Pellentesque sit amet pellentesque arcu. Phasellus ornare
metus ut porta pretium. Morbi tempor aliquet libero quis blandit.
Nam quis volutpat orci. Nunc turpis mauris, placerat fringilla orci
eu, vulputate fringilla velit. Proin viverra elit massa, nec aliquet
leo hendrerit ut. Nullam a pharetra arcu. Nullam libero est,
pellentesque accumsan malesuada ut, ornare volutpat lectus.
Nullam convallis mauris at erat luctus scelerisque. Phasellus
consequat enim lacus, a mattis nulla cursus sit amet. Fusce ornare
enim velit, nec tincidunt elit pellentesque et. Duis sit amet porttitor
nibh. Suspendisse commodo fermentum purus et mattis. Proin
feugiat consectetur quam at semper. Ut at justo auctor, varius
libero consectetur, consectetur quam.
Vestibulum consequat nunc dui, a interdum turpis pellentesque
sit amet. Praesent id pulvinar velit, ut ultricies velit. Suspendisse
diam arcu, fermentum in porta dignissim, tincidunt eget sem.
Aenean euismod dolor lectus, quis hendrerit tortor pretium
tristique. Suspendisse condimentum nulla nec velit hendrerit, ut
placerat neque aliquet. Suspendisse ac odio at dui varius volutpat
quis quis diam. Ut ultrices nisl vel nisl dignissim, eget lobortis orci
volutpat. In sit amet pulvinar dolor. Nam quis laoreet sem. Aliquam
pulvinar, ligula a mattis tincidunt, tortor nibh pulvinar lectus,
vitae consectetur mi orci non tortor. Donec justo velit, facilisis a
eros nec, tristique posuere odio. Duis ac lacus lectus. Quisque
fermentum felis ac odio tincidunt imperdiet. Suspendisse euismod
tellus ut sagittis pharetra. Nunc condimentum posuere pulvinar.
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