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La publicació que teniu a les mans recull l’activitat impulsada pel
CA Tarragona Centre d’Art al llarg del primer semestre de 2013 i
fins al 31 de juliol. Durant aquests set mesos, s’acaben de desplegar
les línies d’acció del Centre d’Art corresponents als programes
de difusió, mediació, formació, producció i documentació de les
pràctiques artístiques contemporànies al Camp de Tarragona. D’altra
banda, també es consoliden processos de treball de llarg recorregut
que havien estat activats mesos enrere, en el marc del laboratori
de treball en xarxa Obert per reflexió, i que permeten desenvolupar
l’encàrrec d’especialitzar-se en mediació que l’equipament rep per
part de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
Així, doncs, en primer lloc, es pot trobar l’acció de difusió més destacada
de la temporada, l’exposició individual de l’artista Mireia Sallarès que
porta per títol «Monuments». Al voltant d’aquesta mostra es presenta
el llargmetratge Las muertes chiquitas al Museu d’Art Contemporani de
Barcelona i a CaixaForum Tarragona, i es produeix una intervenció a
l’espai públic pensada específicament per a la pantalla gegant de l’Espai
Tabacalera, que recull una selecció de citacions extretes de la pel·lícula.
A més a més, es realitzen diverses accions de difusió dels projectes
artístics dels artistes inclosos en l’arxiu comissariat L’Irradiador, com
ara impulsar la seva inclusió a arxiuartistes.cat de l’Institut Ramon Llull o
bé donar-los veu a l’espai radiofònic mensual amb què compta el CA
Tarragona a Tarragona Ràdio.
En segon lloc, s’inventarien les accions programades des del
LABmediació. Totes aquestes es desenvolupen establint relacions
transversals amb els altres programes i impulsant el desplegament
de metodologies de treball des de les pràctiques col·laboratives i la
consegüent recerca pràctica. D’una banda, es proposen accions en
relació amb la mostra, com ara la visita guiada a l’exposició de la mà
de Mireia Sallarès o bé les Immersions portades a terme per part de
professionals aliens al sector artístic, però vinculats d’una manera o altra
al treball de l’artista (una poeta, un animador sociocultural, un historiador,
un periodista); la visita-taller Posa’t a punt o el projecte educatiu per a
famílies Nenes, nens i altres monuments, amb els quals s’experimenten
formats de mediació dins l’espai expositiu. De l’altra, tres dels grups de
treball que apleguen diversos agents del territori que treballen en xarxa
per aconseguir uns objectius comuns prenen forma amb projectes com
L’Antena, la pàgina web per a la difusió de les arts visuals contemporànies
al Camp de Tarragona; la Xarxa de Gestors i Programadors, i la seva
primera proposta expositiva en deu espais disseminats pel territori, o
la plataforma de processos artístics La Connectadora. En aquesta línia,
l’espai de consulta en xarxa Polièdrica comença a definir les accions que li
permetran la continuïtat i la sostenibilitat.
La publicació és, també, testimoni de la implementació del programa
de producció, associat als processos de treball col·laboratiu, i la
vinculació dels projectes artístics amb comunitats. Aquest s’ha
materialitzat en la convocatòria del Contextador i el projecte seleccionat
a la mateixa, Sinergies locals, de l’artista Ro Caminal.
Pel que fa a la formació, des del CA Tarragona es proposen diverses
línies d’actuació, amb el doble objectiu de complementar la formació
d’artistes, gestors i professionals de les arts visuals fent especial
èmfasi a les pràctiques artístiques en context (Agents dobles), així com
oferir cursos d’aproximació a l’art i als artistes contemporanis per a
la ciutadania en general (Posa’t en forma amb l’art contemporani). Les
accions proposades abracen el format d’aula-taller (Con/juntament) i
les dinàmiques de curs (De la xarxa a les xarxes), d’espais de conversa i
debat (Centres d’art, cultura i societat), o bé de propostes més lúdiques com
Situacions d’artista, el taller de moviment Urbs amb la coreògrafa Àngels
Margarit i la videoartista Núria Font i el viatge a la Biennal de Venècia.
Novament, l’oferta formativa del Centre d’Art es concentra al llarg del
mes de juliol amb motiu de l’edició d’enguany de l’Escola de calor.
Pel que fa a la documentació, es realitza una segona edició de
L’Irradiador, amb la qual s’amplia el nombre d’artistes inclosos a
cinquanta i s’expandeix cap a les Terres de l’Ebre, amb la incorporació
al mateix de Lo Pati Centre d’Art. Finalment, l’edició de la memòria
2012 i la present publicació es complementen amb la resultant de
l’Obert per reflexió i deixen registre de l’activitat generada en aquesta
primera etapa del Centre d’Art de Tarragona.
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Des del programa de difusió es promouen accions de divulgació de
la creació artística del Camp de Tarragona i se’ls convida a compartir
els seus projectes als espais expositius del territori, a la ràdio, dins de
l’aula o en situacions d’aprenentatge més lúdiques.
Pel que fa a les exposicions, cada vegada més 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 oferir,
alhora, 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
L’IrradIador 2013.
Convocatòria
de l’arxiu comissariat
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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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PRESENTACIÓ
DE LA PUBLICACIÓ 2012
Amb Quim Packard i Mireia Sallarès

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,
Cèlia del Diego, directora del
CA Tarragona Centre d’Art

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.
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
en relació amb el 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

mIreIa SallarèS

MIREIA
SALLARÈS
MONUMENTS

Del 18 de maig
al 28 de juliol de 2013
Tinglado 2

A cura de Cèlia del Diego
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Els treballs de Mireia Sallarès apleguen una pluralitat d’històries
individuals narrades en primera persona que fan referència a temes
tan essencials com la violència, la mort, el sexe, la legalitat o la veritat.
D’aquesta manera erigeix monuments col·lectius que incorporen la
singularitat de cada experiència específica amb els quals qüestiona la
univocitat dels aparells de construcció dels discursos dominants en la
nostra societat.
«Allò que a primera vista sembla igual, tot just és similar»; com
els autors de l’Enciclopèdia dels morts de Danilo Kiš, l’artista cerca
mecanismes que li permetin patrimonialitzar la dessemblança,
subratllar allò que les vides dels altres té de particular i irrepetible.
Segons Mireia Sallarès, «la UNESCO hauria de declarar allò que
cadascú ha fet, amb el que la vida li ha donat o li ha pres, patrimoni de
la humanitat». Així, fa bocins la idea de monument que imposa una
única lectura de la història per realçar-ne d’altres que incorporen
l’heterogeneïtat que el primer oblidava als marges. És per aquest
motiu que en els seus projectes l’entrevista té un paper cabdal, en tant
que és un format que li permet dibuixar escenaris miscel·lanis que
escapen a la representació simplificada per a la memòria i en els quals
la diversitat i la complexitat hi són benvingudes.
D’altra banda, així com els projectes artístics que conformen la mostra
interaccionen amb el seu context, el material i els recursos que fan
visibles els processos que hi ha al darrere permeten l’accés a altres
capes i registres d’informació i, per tant, encara a més possibilitats
d’interpretació, reflexió i crítica de les realitats a què fan referència.

Las 7 cabronas e invisibles de Tepito.
Mèxic, 2009

Mi visado de modelo II.
Estats Units, 2003-2005

Se escapó desnuda, un proyecto sobre la verdad.
Venezuela, 2011-2012

Per als habitants del barri de Tepito, considerat un
dels més perillosos i conflictius de Mèxic DF, ser una
«cabrona» és un afalagament que remet a la capacitat
que tenen algunes dones de ser dissidents i enfrontarse a les injustícies que el sistema patriarcal i polític
comet vers el seu gènere i el seu territori. El projecte
que Mireia Sallarès desenvolupa en el marc de la
mostra «Obstinado Tepito», a cura de Yutsil Cruz, recull
les converses de l’artista amb set dones del barri i
dóna veu a l’acció subversiva d’exercir el matriarcat en
una societat masclista. Set heroïnes, amb nom propi,
que esdevenen, ara, anònimes amb la finalitat de bastir
una llegenda indisciplinada i edificar un monument a
aquesta comunitat de rebels; un pedestal sobre el qual
tothom pot convertir-se en «cabrona» per uns instants.

Mireia Sallarès viatja als Estats Units, on coneix
Zaloa, a qui estava a punt d’expirar el visat al cap
de pocs mesos. Coincideixen, doncs, a Nova York,
Zaloa, obligada a cercar recursos per construir una
professió falsa amb la qual poder aconseguir un
visat de residència, i Mireia, acabada d’arribar a la
gran metròpoli amb la intenció d’escriure un guió
cinematogràfic. El resultat és aquest documental
sobre com la cambrera basca aconsegueix el visat de
model sense haver-ho estat mai. De fet, sobre com ho
fa sense ni tan sols disposar de les aptituds físiques
que podrien fer més versemblant la història. Plegades
construeixen un personatge, una identitat falsa per a
Zaloa que els permetrà, a ella sortejar els obstacles
que li brinda el sistema de tramitació de visats nordamericà, i a l’artista ordir una crítica que destrama
les flagrants incoherències que el fonamenten. «Un
monólogo tan de verdad para una realidad tan de
mentira», reflexiona la protagonista. Una constant
negociació entre realitat i ficció, amb la qual, altre
cop, Mireia Sallarès s’apropia d’una vivència aliena i
patrimonialitza una experiència que, tot i ser única, no
cessa de repetir-se.

El més recent i encara en procés treball de Mireia
Sallarès persegueix prendre el pols a un concepte tan
en descrèdit com la recerca de la veritat. Escriu, així, el
primer dels capítols d’un projecte d’abast conceptual
i geogràfic més ampli que ella es planteja com una
trilogia. Convidada per l’Organización Nelson Garrido
(ONG), l’artista es desplaça a una ciutat conflictiva
políticament com és Caracas per explorar la idea de
veritat; d’altra banda, un concepte difícil de copsar
i amb no gaire bona premsa entre els veneçolans.
Novament recorre a les possibilitats que li brinda
l’entrevista per esbrinar com els habitants de la ciutat
es relacionen amb la veritat. A més a més, realitza
intervencions documentades de la instal·lació il·legal
de dotze plaques de marbre entre els desperfectes del
paviment de l’espai públic a les perifèries de la ciutat.
Dotze làpides que constitueixen un únic monument,
desmembrat i extraoficial, a la veritat. Sobre aquestes
s’inscriu la frase «Se escapó desnuda», deutora
del poema narratiu La desnudez del loco, del també
entrevistat poeta veneçolà Armando Rojas Guardia,
que al seu torn parafraseja el versicle sobre la presa
de Jesús a l’Evangeli de sant Marc. El projecte deixa al
descobert la vulnerabilitat del concepte, nu i en trànsit,
al llarg de les dotze entrevistes i les corresponents
cròniques sobre el monument desmembrat.

Le camion de Zahïa,
conversations après le paradis perdu.
França, 2002-2005

Zahïa és una dona algeriana que regentava un camió
de venda ambulant de pizzes a la plaça Montelivet de
Valence, al sud de França. La residència amb ajut a
la producció que Mireia Sallarès estava fent al Centre
d’Art Contemporani Art3 coincidí amb l’adveniment
d’una nova ordenança municipal que prohibia
l’estacionament d’aquest tipus de vehicles a la ciutat,
d’acord amb un pla de remodelació del centre urbà
en centre comercial. És en aquest marc que l’artista
concep el projecte com un testimoni de l’estil de vida
nòmada d’un col·lectiu amb pocs recursos condemnat
a desaparèixer en mans del poder del capitalisme i el
consumisme sedentaris. I ho fa alçant un monument
deslocalitzat i transportable a aquesta comunitat
políticament invisible, que té com a eix central
l’enregistrament de les converses nocturnes entre la
propietària, els clients i ella mateixa.
El resultat havia de ser presentat a Valence amb una
intervenció a l’espai públic que utilitzava el camió com
a suport de projecció. Això no va ser possible perquè el
centre d’art considerà que amb la videoinstal·lació es
generava un conflicte d’interessos respecte als seus
patrocinadors i no l’autoritzà. Posteriorment, per a la
presentació del projecte al desaparegut Espai Zer01
d’Olot, l’artista dissenyà un rètol lluminós amb la frase
«Savoir que j’existais, voilà!» (‘Saber que jo existia, vet
aquí!’) com a tribut a la comunitat desapareguda, i a les
seves possibilitats d’existir. Avui, en el si de l’exposició
del CA Tarragona al Tinglado 2, sobre un camió que
ret homenatge a aquell que un dia regentà Zahïa, llueix
novament aquest rètol que l’artista ha instal·lat ja en
diverses ocasions en espais amenaçats de deixar de
ser en essència allò que encara són.

Las muertes chiquitas.
Mèxic, 2006-2009

«Muerte chiquita» és l’expressió col·loquial amb la qual
a Mèxic es coneix l’orgasme. Una locució descriptiva
que, tot i fer referència al clímax de l’excitació sexual,
conté en ella mateixa l’imaginari associat amb la
mort. Aquests són, també, els viaranys que prenen
les narracions de les dones amb què Mireia Sallarès
s’entrevista durant tres anys. Les seves confessions
més íntimes parteixen de la relació amb el plaer, i
també amb el dolor, per, gairebé com un pretext que
els permet estirar del fil, emprendre relats fragmentats
de les seves vivències particulars que, d’una manera o
altra, van imbricant-se amb el context històric i social
col·lectiu en el qual estan immerses.

ACCIONS RELACIONADES
INtERVENCIó A LA pANtALLA gEgANt.
Un projecte de Mireia Sallarès
Del 24 d’abril al 18 de juliol,
Espai Tabacalera.
POSA’T A PUNT AMB L’EXPOSICIÓ
A càrrec de Cristian Añó (Sinapsis) i Jordi Ribas
22 i 23 de maig, 5 i 7 de juliol,
Tinglado 2.
pROJECCIó DEL LLARgMEtRAtgE
LAS MUERTES CHIQUITAS
presentació a càrrec de Mireia Sallarès
25 de maig i 1 de juny,
Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
29 i 30 de juny,
CaixaForum Tarragona.
IMMERSIONS A L’EXPOSICIÓ
DES DEL gÈNERE, L’ACCIó SOCIAL,
EL pAtRIMONI IMMAtERIAL
I EL pERIODISME D’ENtREVIStA
A càrrec de Lluís Amiguet,
Jordi Collado, txus garcía i Magí Seritjol
1, 8, 15 i 22 de juny,
Tinglado 2.
NENES, NENS I ALTRES MONUMENTS
pROJECtE EDUCAtIU pER A FAMÍLIES
A càrrec d’Anna Catà (Auriga Serveis Culturals)
2, 9 i 16 de juny,
Tinglado 2.
CON/JUNTAMENT
WORKSHOP AMB MIREIA SALLARÈS
A càrrec de Dolors Juarez
i Mireia Sallarès
Del 6 de juny al 4 de juliol,
Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona.
VISItA gUIADA
AMB MIREIA SALLARÈS
29 de juny,
Tinglado 2.
VISItES gUIADES
pER A gRUpS I ESCOLES
Amb concertació prèvia,
Tinglado 2.

El llargmetratge documental que recull i fa pública
aquesta pluralitat de veus, i del qual a l’espai expositiu
només es pot accedir al tràiler, es pot visionar
íntegrament als auditoris del Museu d’Art Contemporani
de Barcelona i al CaixaForum Tarragona els darrers caps
de setmana de maig i de juny de 2013, respectivament. En
relació amb aquest projecte, la mostra inclou, també, una
intervenció a l’espai públic concebuda específicament per
a la pantalla gegant de l’Espai Tabacalera que presenta
una selecció de citacions extretes de la pel·lícula.

Ca TarraGONa 2013

quadriptics.indd 2

1 / 36

10/07/13 12:00

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
De l’iNsTiTUT RAMON llUll.
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.
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
(vegeu postal 19 / 25)

«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.
(vegeu postal 11 / 25)
siTUACiONs D’ARTisTA.
Patrícia Carles, Gemma Clofent,
Jordi Erola i Jordi Llort.
(vegeu postal 21 / 25)

PReseNTACiÓ
De lA PUBliCACiÓ
Del CA TARRAGONA.
Quim Packard
(vegeu postal 3 / 25)
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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

nenes, nens I aLtres monuments.
Projecte educatiu per a famílies

VisiTA GUiADA
amb Mireia Sallarès

GRUPs De TReBAll.
L’Antena /
La Connectadora /
Xarxa de gestors i programadors
del Camp de Tarragona

PoLIèdrIca.
Espai de consulta en xarxa

VisiTes
per a grups i escoles

ImmersIons
a l’exposició «Monuments»

sInergIes LocaLs.
recuLL de recePtes de tarragona.
Un projecte de Ro Caminal
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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
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.
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lABMeDiACiÓ

MiReiA sAllARès

POSA’T A PUNT

AMB L’EXPOSICIÓ «MONUMENTS»

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.

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

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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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 Catà

D’entre totes les relacions que fan que per a cadascú hi hagi una
o més d’una persona a qui es voldria alçar 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
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.

Bloc de procés dels grups de treball:
labmediaciogrupsdetreball.wordpress.com

El procés de treball d’aquest grup es pot seguir a través del bloc
dels grups de treball.
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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.

Bloc del projecte «Breathing time»:
breathingtime2013.wordpress.com.

Bloc de procés dels grups de treball:
labmediaciogrupsdetreball.wordpress.com

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.

Documental de «Breathing time»
vimeo.com/66654798

Des del CA Tarragona s’ha dirigit el vídeo documental
sobre l’exposició, a càrrec de Mar Joanpere, Blanca Peirats
i Josep M. Llauradó.
El procés de treball d’aquest grup es pot seguir a través del bloc dels
grups de treball, i el projecte expositiu, al bloc de «Breathing time».
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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.).

Bloc de procés de La Connectadora:
connectador.wordpress.com

Bloc de procés dels grups de treball:
labmediaciogrupsdetreball.wordpress.com

L’objectiu de La Connectadora és ajudar a consolidar al Camp
de Tarragona les pràctiques de treball en procés basades en
dinàmiques de col·laboració; tant en l’àmbit de la creació i la
cultura, com en altres àmbits on aquests mètodes d’abordar
la intervenció en un context o comunitat poden esdevenir
catalitzadors de noves sinèrgies i narracions sobre una realitat
concreta. A més a més de tenir una finalitat pedagògica i crítica,
aquest tipus de pràctiques es despleguen mitjançant unes maneres
de fer i de relacionar-se que posen l’èmfasi a generar marcs de
relació horitzontals, equitatius i que produeixin beneficis per a les
dues parts.
Per aconseguir els objectius plantejats es defineixen tres eixos:
potenciar la recerca, promoure la formació i facilitar la connexió
entre agents, àmbits i sectors. Algunes de les accions que es volen
desenvolupar són: 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 del bloc
conjunt dels grups de treball i del de La Connectadora mateix.
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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)
Javier Rodrigo (Transductores)
poliedrica.cat

Una part del projecte pren la forma de wiki, és a dir, s’organitza
per facilitar la consulta a persones de diferents àmbits d’interès
i expertesa, però sobretot perquè aquestes es vinculin aportant
i editant els continguts, ja sigui a títol individual o a través de la
col·laboració d’entitats i institucions. Polièdrica es desplega articulant
relacions en xarxa amb institucions, entitats i projectes, i és des
d’aquesta xarxa que es desenvolupen els nous continguts de la wiki
i les informacions per a la plataforma de notícies que permeten
convertir Polièdrica en una eina gestionada col·lectivament.
Els continguts no estan limitats a cap disciplina o àmbit específic
i s’amplien en funció de les propostes de les entitats o els editors
que hi col·laboren. Actualment, s’hi poden trobar continguts de les
disciplines següents: arts visuals, teatre, dansa, música, arquitectura
i urbanisme, pedagogia crítica, performance, comissariat
col·laboratiu i polítiques culturals, gestió cultural, 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 és una eina amb una doble vessant. Així, a més a més de
ser una wiki, és també una plataforma que aplega, inventaria i difon
endreçadament notícies i informacions sobre projectes i pràctiques
culturals col·laboratives. Té l’objectiu de promoure 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.
CA TARRAGONA 2013
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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

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

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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PRODUCCiÓ

CONTEXTADOR 2013

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

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.

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.
La primera edició s’obre 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, preselecciona cinc projectes d’entre els vint
presentats, i acaba 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.

De febrer a juliol de 2013
Un projecte de
Ro Caminal

Bloc del projecte Sinergies locals:
sinergies-locals.blogspot.com.es

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 es pot seguir a través del bloc del projecte.
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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

con/juntament.
Workshop amb Mireia Sallarès

BieNNAl De VeNèCiA.
Viatge organitzat

de La xarxa a Les xarxes.
Eines de promoció, podcast,
vídeo i drets d’autor

centres d’art, cuLtura
I socIetat. mItes I certeses.
Tres converses i un fòrum

Posa’t en forma
amb L’art contemPoranI.
Curs d’introducció a l’art contemporani
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FORMACiÓ

AGENTS DOBLES

ITINERARIS DE DOBLE
DIRECCIÓ ENTRE ART I CONTEXT

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

A càrrec de:
Mikel Morlas (Arnolfini)
Cristian Añó (Sinapsis)

CA TARRAGONA 2013

postalsA.indd 31

18 / 25

10/07/13 11:41

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.
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 (Arnolfini). 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 Mediterrània-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 sobre 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 Solé 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
AMB L’ART CONTEMPORANI

Posa’t en forma amb l’art contemporani és un curs que té l’objectiu
de donar eines teòriques i pràctiques a tothom qui tingui interès
a entrar en contacte amb la creació contemporània. El curs va
adreçat a persones majors de 16 anys que, sense una formació
prèvia, tenen curiositat pel món de la contemporaneïtat artística. El
curs consta de quatre sessions de dues hores cada una.

Del 6 al 27 de febrer de 2013
Biblioteca Pública de Tarragona
Del 26 de febrer al 19 de març
Sala Portal del Pardo del Vendrell
Del 4 al 25 d’abril
Centre de Lectura de Reus

Durant les quatre sessions es fa referència a diferents aspectes de
la creació contemporània. Per exemple, es plantegen les fites d’una
cronologia de l’art contemporani (1960-2012) i també de la primera
i segona avantguardes de l’art del segle XX; s’apunten algunes de
les reflexions que determinen la creació contemporània, posant
especial èmfasi en les darreres tendències (l’actitud d’avantguarda,
la desaparició de l’autor, l’aura escampada, l’obra oberta, les
noves tecnologies i la proliferació de la imatge o la proliferació de
llenguatges i tendències artístiques); es proposa una aproximació
als sistemes de l’art contemporani i als seus escenaris
determinants (la política, el mercat, la crítica, etc.); es proposa
una reflexió sobre el protagonisme del/s públic/s i els seus rols i
eines per entendre la complexitat del vocabulari que utilitza l’art
contemporani; es presenten eines i recursos a l’abast, amb la
voluntat de situar els espais d’art més propers, tant al Camp de
Tarragona com a Catalunya, i també per donar protagonisme als
contextos de formació, biblioteques i espais de documentació més
assequibles, entre d’altres.

Del 4 al 25 de juny
Biblioteca Pública de Tarragona

A càrrec de:
Jordi Ribas

És important destacar que la tercera sessió es comparteix amb un
artista de L’Irradiador que, a partir de la presentació del seu treball i
dels seus referents, planteja temes oberts de debat i reflexió, alhora
que proposa estratègies lúdiques d’aproximació a l’obra d’art.
El 2013 es porten a terme quatre edicions del curs: dues a la
Biblioteca Pública de Tarragona, una a la Sala Portal del Pardo del
Vendrell i una altra al Centre de Lectura de Reus. Des de la primera
edició del curs al Museu de Valls (novembre 2012) fins a la darrera, el
curs ha anat transformant-se i adaptant-se a cada lloc.
A la primera edició del curs a Tarragona, hi participa l’artista Jordi
Erola i s’incideix en el fons documental de la mateixa Biblioteca.
CA TARRAGONA 2013
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A CÀRReC De:
Jordi Ribas. Llicenciat en història de l’art
per la Universitat de Barcelona (1992-1997).
Ha col·laborat en diferents projectes
educatius al voltant de l’art contemporani
per a l’associació Experimentem amb
l’Art, per a Es Baluard de Palma, per al
Laboratori de les Arts de la Fundació ”la
Caixa” i per a la Diputació de Barcelona. Ha
estat professor d’educació visual i plàstica
a secundària i ha realitzat, també, cursos
de formació per a mestres d’educació
visual i plàstica. Actualment, i des del 2012,
treballa com a responsable de comunicació i
mediació al CA Tarragona Centre d’Art.

Al mateix temps, es genera una versió educativa del curs, afegint
un itinerari paral·lel pensat per a mestres, anomenada Posa’t en
forma amb l’art contemporani i emporta-te’l a l’escola, que suma tres
sessions més a les quatre primeres i genera, també, una pràctica
per treballar a l’aula. Aquesta adaptació compta amb el suport
docent de Cristian Añó i la col·laboració del Centre de Recursos del
Tarragonès i l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona.
L’edició del curs del Vendrell es desenvolupa amb la presència de
l’artista Ester Ferrando i amb la col·laboració de l’Escola Municipal
d’Art Apel·les Fenosa. En l’edició de Reus, es compta amb la
presència de l’artista Patrícia Carles i es treballa la relació del Centre
de Lectura de Reus amb l’art contemporani a partir del seu fons d’art.
En la nova edició de Tarragona, l’artista Patrícia Carles s’implica
encara més en el programa del curs i aporta nous coneixements al
voltant de l’experiència estètica. Planteja alguns interrogants sobre
l’obra, sobre l’espectador/a, sobre la trobada i el diàleg que es
produeix entre tots dos, sobre el procés d’interpretació/significació
que hi té lloc (què és el que fa que un artefacte sigui considerat
una obra d’art? Quin és el paper de l’espectador/receptor? Com
s’esdevé el mecanisme a través del qual intentem «copsar» el
sentit de l’obra?).
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FORMACiÓ

MiReiA sAllARès

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, a
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
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’estableixen 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 relacionen pràctiques artístiques i espai social.

CA TARRAGONA 2013
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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
(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 (mireiasallares.com).
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URBS. LABORATORI URBÀ
TALLER DE MOVIMENT INTERGENERACIONAL,
JOCS D’ESPAI I COS, ARQUITECTURES
DOMÈSTIQUES I SOCIALS
Del 18 al 21 de juliol
Teatre Metropol
A càrrec de:
Àngels Margarit / Cia. Mudances
Núria Font / Nu2’S
«L’espai és un dels elements essencials del
meu treball, on la dansa com a arquitectura
efímera i orgànica, com a traç de moviment i
trama de situacions expressa un pensament
físic, una estètica, una manera d’estar
i habitar l’escena.» Àngels Margarit

Urbs és un projecte comunitari, transgeneracional, que treballa
al voltant de la idea de ciutat, arquitectures urbanes i domèstiques.
Urbs és un projecte obert que pren diferents formes segons el lloc i
la gent que hi participa. Parteix de l’observació dels espais públics
i privats que habitem, i de les coreografies espontànies que s’hi
produeixen, de la manera com cada lloc estructura i organitza les
nostres relacions. El moviment és qui crea l’espai, l’espai és allò
que modifiquem amb els nostres actes, construint relats físics en
aquesta interacció.
Aquest taller és un laboratori escènic en què es balla i es juga
amb propostes de moviment molt senzilles que tothom pot fer,
per adonar-se que la dansa i la coreografia formen part de les
nostres vides i que, finalment, sempre estem ballant o interpretant
o prenent part en coreografies molt més complexes. El vídeo
es converteix, també, en una eina de recerca, documentació i
memòria d’aquest projecte.
A Urbs/Tarragona es proposa realitzar una sèrie de tres tallers
dirigits a grups específics: el primer, el dijous 18 de juliol, dirigit
a gent gran; el segon, el divendres 19 de juliol, dirigit a famílies
o grups familiars (avis, pares, tiets, germans, amics i tots aquells
que considerin que la seva relació és de família); el tercer, el
dissabte 20 de juliol, dirigit a persones de totes les edats a partir
de 7 anys, i el quart i últim dia, diumenge 21 de juliol, es troben tots
els participants i també amics, familiars i tots aquells interessats a
observar la ciutat i els seus habitants des d’una òptica visual física,
coreogràfica, cinematogràfica i antropològica, i presentar
un document visual i altres anotacions sorgides d’aquest procés.

BIENNAL DE VENÈCIA
VIATGE ORGANITZAT

Del 25 al 28 de juliol

Després de l’èxit obtingut l’any passat amb el viatge a la
dOCUMENTA (13) de Kassel, el CA Tarragona organitza enguany
un viatge a Venècia per visitar una altra de les exposicions
internacionals de referència que es porta a terme cada dos anys
en aquesta ciutat, La Biennale.

FOrmaCIÓ

IrraDIaCIONS

ESCOLA
DE CALOR
PROGRAMA DE FORMACIÓ
Del 2 al 28 de juliol de 2013

El viatge aplega un grup de trenta persones interessades a conèixer
un esdeveniment al qual la majoria no ha anat mai. Durant tres dies
s’acompanya el grup a fer una visita a la Biennale pels pavellons
nacionals que es distribueixen entre els Giardini, l’Arsenale i altres
palaus de la ciutat, fent especial èmfasi als projectes presentats als
pavellons català i espanyol. Aquest any, vuit països més s’incorporen
a aquesta cita biennal: són les Bahames, Bahrain, Kosovo, les
Maldives, Kuwait, Costa d’Ivori, el Paraguai i Nigèria.

El CA Tarragona proposa un programa de formació per al mes de juliol
amb unes jornades de debat, un parell de cursos, un viatge i un taller
de moviment. Un nou ventall de recursos, continguts i accions amb
els quals es puguin explorar altres formats d’aprenentatge en relació
a la creació contemporània, la seva gestió i comunicació, i que cerquin
també la interacció i la implicació del públic.
Ca TarraGONa 2013
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CENTRES D’ART,
CULTURA I SOCIETAT.
MITES I CERTESES
TRES CONVERSES I UN FÒRUM
Del 2 al 13 de juliol
Torre de l’Antiga Audiència
i Torre del Pretori
A càrrec de:
Indigestió
Converses amb:
Rubén Martínez
Jorge Luis Marzo
Lluc Mayol
Participants al fòrum:
Rubén Martínez, Jorge Luis Marzo,
Lluc Mayol, Alfred porres,
Sara Sans, Aida Sánchez
de Serdio, Berta Sureda, Nei torrell
i Francesc Vidal
Amb la col·laboració especial de:
gerard gil

a CàrreC De:
Rubén Martínez Moreno. Investigador
i formador a la UOC, la UB/IL3 i l’ESDi.
Entre 2002 i 2011 va codirigir Yproductions,
productora des de la qual van fer aportacions
per desenvolupar una crítica a l’economia
política de la cultura. Actualment, forma part
de ZZZINC i de l’Observatorio Metropolitano
de Barcelona, i realitza la seva tesi a l’IGOP
sobre l’articulació i tensió entre polítiques
que fomenten la innovació social i processos
de gestió comunitària de recursos.

Ca TarraGONa 2013
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Catalunya compta amb una xarxa de centres d’art que, amb
diferents models de gestió, fa un grapat d’anys que facilita la
creació artística, i també la difon arreu del territori. Aquests
centres s’han explicat, principalment, des de la necessitat mateixa
dels creadors de disposar de recursos i llocs de trobada per a
desenvolupar el seu treball, i també des de la defensa del benefici
d’aquesta activitat per al conjunt de la societat.

DE LA XARXA
A LES XARXES

Jorge Luis Marzo. Historiador de l’art,
comissari, escriptor i professor a BAU i a
l’Escola Massana. Ha comissariat exposicions
destacades com «El d_efecte barroc.
Polítiques de la imatge hispana» (2010-2011)
al CCCB, «Low-Cost. Lliures o còmplices»
(2009), «Spots electorals. L’espectacle
de la democràcia» (2008), entre d’altres.
Recentment, ha publicat el llibre L’era de la
degradació de l’art: Poder i política cultural a
Catalunya (El Tangram, 2013).

Lluc Mayol i palouzié. Llicenciat en belles
arts i màster en arts visuals i educació.
Treballa en cultura, principalment en l’àmbit
de les arts visuals, que entén com un camp
per a l’acció política des de la recerca,
l’educació, la comunicació, la gestió i la
pràctica artística. Actualment, és responsable
del projecte municipal UNZIP Arts Visuals
al Prat i ha estat impulsor d’iniciatives
independents com ara Saladestar, La
Fanzinoteca Ambulant i ArtDoules.

D’ARTISTA

EINES DE PROMOCIÓ,
PODCAST, VÍDEO I DRETS D’AUTOR
Del 8 a l’11 de juliol
Campus Catalunya
de la Universitat Rovira i Virgili
A càrrec de:
Jaione Bonilla, Víctor De Francisco,
Abel garriga i Jordi Martorell

La idea principal d’aquestes jornades és aprofundir en aquesta
qüestió del paper dels centres d’art en la societat. Es fa tant des
del debat teòric, atenent al mateix discurs artístic però també a
la seva inserció en reflexions més generals sobre les funcions
i necessitats de la cultura, com també des de la mirada sobre
actuacions artístiques concretes i la seva repercussió en persones
i territoris específics.
Les jornades s’estructuren en dues parts. D’una banda, els dies
2, 3 i 4 de juliol es proposen tres sessions de treball al voltant
de les relacions entre els centres d’art i el seu context artístic,
institucional i ciutadà. Durant les tres sessions es combina
la reflexió sobre l’experiència concreta dels participants amb
l’emmarcament teòric de diverses qüestions apuntades.
De l’altra, el 13 de juliol hi ha una trobada més oberta, en què
persones amb diferents perfils exposen les seves idees sobre
les qüestions plantejades.

SITUACIONS

a CàrreC De:
Jaione Bonilla. Realitzadora audiovisual a
ESCIVI (Escola de Cine i Vídeo d’Andoain)
de Guipúscoa (1996-1999), estudis de
fotografia general a CEV (Escola Superior
d’Imatge i So) de Barcelona (1999-2000),
amb graduat en fotografia general a l’IEFC
(Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)
de Barcelona (2000/2004), entre altres
cursos d’especialització en fotografia,
vídeo i animació. Ha treballat en fotografia
i vídeo tant en publicitat com en mitjans de
comunicació. Ha col·laborat en diversos
projectes en la realització dels visuals en
directe (Espai La palmera, Tarragona, 2011;
Festival Arte, Tarragona, 2011; Festival
Aftersun, Maspujols, 2012; Eufonic, Mostra
d’Art Sonor i Visual de les Terres de l’Ebre,
Amposta, 2012). Imparteix diversos tallers
de fotografia digital i fotografia amb càmeres
estenopeiques per a diferents tipus de públic.
Víctor De Francisco. Llicenciat en
empresarials i especialitzat en management
internacional. Màster en finances i màster en
Internet management per l’ICT. És professor
de cursos de màrqueting digital i comerç
internacional en més de trenta organismes.
Actualment, dirigeix el Màster en màrqueting
digital internacional a ESCI-UPF i l’empresa
REEXPORTA, Think About Export, consultora
d’accions de màrqueting digital internacional.
Va ser el primer professional autoritzat
per Google a impartir els seminaris oficials
d’AdWords a tot Espanya (2007).

És un programa de formació específica dedicat, principalment,
als recursos comunicatius que ofereix la xarxa virtual. Les sessions
—teòriques i pràctiques— es dediquen a l’edició del so amb finalitats,
sobretot, comunicatives, les possibilitats dels telèfons de nova
generació per a la creació de vídeo amb objectius comunicatius,
les eines que permeten optimitzar les accions comunicatives dels
projectes culturals a la xarxa i els límits de la propietat intel·lectual
a la xarxa. Les sessions van dirigides, bàsicament, a professionals
de la gestió cultural de tots els àmbits (arts escèniques, música,
patrimoni, biblioteques, etc.), tant del sector públic com privat,
responsables de la gestió i comunicació d’equipaments culturals,
d’empreses, organitzacions o projectes culturals; també a totes
les persones interessades en la gestió i comunicació cultural que
vulguin ampliar els seus coneixements i les seves habilitats.
Abel garriga. Advocat en exercici des
del 1995. És especialista en drets d’autor
i propietat industrial, i assessora aquelles
empreses i institucions culturals que utilitzen
béns intangibles per a la seva activitat,
com ara productores, editorials i agències
de publicitat, així com museus, fundacions
i autors, tant en l’àmbit analògic com en
el digital. En aquest darrer camp, i com a
conseqüència de la popularització de les
noves tecnologies, el seu interès se centra en
la investigació per adaptar el marc legal de la
propietat intel·lectual que el canvi tecnològic
està comportant en la forma de producció,
circulació i consum de béns intangibles. La
seva activitat en aquest àmbit es desenvolupa,
tant en el pla de la recerca i la investigació de
les noves formes de reproducció i circulació
de continguts i la seva interacció amb el marc
legal vigent, com en l’assessorament en
iniciatives emergents que tenen la xarxa com
a eina principal de treball. Combina la seva
activitat professional amb l’activitat docent i la
participació en conferències i seminaris sobre
la matèria (UOC, Elisava, Eina), i és membre
de l’Asociación Literaria y Artística para la
Defensa de los Derechos de Autor (ALADDA).
Jordi Martorell. Artista audiovisual i
dinamitzador cultural. Des de l’any 2010
dirigeix i realitza, amb Lídia Porcar, el
programa de ràdio d’art i cultura La Casa
de Palla, produït per La Veu Jove de la
Conca, que es pot escoltar i descarregar

a laveujovetv.cat i antena.cat. Desenvolupà
el seu treball inicial en l’àmbit de la
pintura i, posteriorment, en els camps de
l’audiovisual i el multimèdia i, actualment,
en el terreny dels projectes d’interacció
artística en els àmbits social, econòmic i
cultural. Partint de l’experiència plàstica
del collage, en aquest procés evolutiu, la
intencionalitat del treball ha anat passant
de l’interès per la imatge a l’objecte,
d’aquest al medi, i d’aquest a l’enginyeria
social: el conjunt de condicions,
possibilitats, relacions i sinèrgies que
provoca l’articulació i implementació
d’una idea en un entorn social, cultural i
econòmic específic. En els darrers anys
ha desenvolupat els projectes Arxiu virtual
de memòria local de la Conca de Barberà i la
Baixa Segarra (arxiu audiovisual en format
web), La lluita antifranquista i la transició a
la Conca de Barberà (treball de recerca de
memòria històrica en format radiofònic i de
videodocumental) i el Taller de vídeo teatre
Ubú Rei, amb els usuaris de l’Associació
Prodisminuïts Psíquics de la Conca de
Barberà (APRODISCA). Tots els projectes
s’han realitzat amb l’Associació Cultural
La Veu Jove de la Conca, codirigits amb
Lídia Porcar. Ha coordinat la creació de
l’espai web antena.cat amb el grup de
treball de comunicació de l’Obert per reflexió
organitzat pel CA Tarragona Centre d’Art.

Del 8 a l’11 de juliol
Espai Jove Kesse, Fòrum de la Colònia,
IES Pons d’Icart i els marges del riu Francolí
A càrrec de:
patrícia Carles, gemma Clofent,
Jordi Erola I Jordi Llort

L’acció com a miracle, de Patrícia
Carles. L’artista proposa una aproximació
a la idea i la pràctica del moviment com
a motor d’acció, i ho fa a partir d’una
lectura creuada entre alguns dels aspectes
fonamentals del pensament de Hannah
Arendt —l’acció—, de H. G. Gadamer
—l’experiència estètica com un continu
ser-actiu-amb, com a diàleg— i alguns
conceptes referents al moviment: acció,
improvisació, impuls. Som moviment pertot,
i tota vertical se’ns decanta. La sessió
compta amb la col·laboració de Roser Zaura.
Càmeres condicionades o la construcció
de paisatge(s), de Gemma Clofent.
L’artista proposa fer una ruta fotogràfica
amb càmeres digitals com si fóssim turistes
despistats, per després poder compartir
les imatges captades i construir de nou la
ruta a partir de l’acumulació d’instantànies.
El recorregut fotogràfic està marcat per
uns condicionants previs que, alhora,
condicionaran l’obtenció de les imatges,
i fins i tot ens porta a qüestionar-les (el
no-lloc, la incomoditat, les repeticions, els
retorns, el gir de càmera, etc.).
Topografia energètica de l’art i
la creativitat, de Jordi erola. Les
muntanyes i les regions més elevades del
planeta han estat llocs de peregrinació
religiosa i també artística: molts creadors
han trobat en la solitud de les alçades, lluny
del bullici, el lloc perfecte per al retir i la
inspiració. L’artista proposa un recorregut
per temes com la geofísica, el taoisme,
la medicina xinesa, la telefonia mòbil,
l’arquitectura religiosa o l’alimentació, i
també per un seguit de figures com Jujol,
Verdaguer, Santa Teresa de Jesús i els
ioguis de l’Índia, amb l’objectiu de desxifrar
«la fórmula de la creativitat».

L’Escola de calor ha convidat quatre artistes de L’Irradiador perquè
proposin una situació d’aprenentatge diferent. Una proposta lúdica
que mostra quines són les seves maneres de treballar i com aquestes
es poden compartir amb qualsevol persona amb ganes i inquietuds
per conèixer l’art contemporani, els seus temes, registres i formats.
Assaborint l’hemisferi dret, de Jordi
llort. Un taller sorprenent que descobreix
la mirada de l’artista i els secrets per
(re)interpretar l’entorn en un espai
singular. S’activa l’hemisferi dret de la
ment mitjançant exercicis senzills de dibuix,
i experimentarem la sensació de treballar
amb aquest espai cognitiu. Per participar
en la sessió, no cal saber dibuixar.
a CàrreC De:
patrícia Carles. Tècnica superior en arts
aplicades al mur (Escola d’Art i Disseny de la
Diputació a Tarragona) i llicenciada en teoria
de la literatura (Universitat de Barcelona)
i en filologia catalana (Universitat Rovira i
Virgili). Treballa en l’àmbit de l’edició. Entre
altres projectes artístics, destaquen Aquí
no ancoraré (dins la col·lectiva «Breathing
time», Centre d’Art Cal Massó, Reus, 2013);
Les quatre carreteres són un espai còsmic
objectiu? (Strobe Festival de vídeo i art digital
2012, Lo Pati Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre, Amposta), l’exposició individual «Estic
intentant, intentant, estic procurant entendre»
(18è premi Telax 2010, Galeria Antoni Pinyol,
Reus) i el projecte de disseny i intervenció
permanent sobre la tanca del Teatre romà de
Tarragona (Museu Nacional Arqueològic).
gemma Clofent. Llicenciada en belles arts
per la Universitat de Barcelona (1989) i
doctorada, també, per la mateixa universitat
(1998). Des del 1994 no ha deixat d’exposar
arreu. Entre les seves exposicions
individuals destaquen «Sota el pont»,
Capella de Sant Roc de Valls (2010), Sala
de l’Antic Ajuntament de Tarragona (2006)
i Galeria ProjecteSD de Barcelona (2004).
Ha participat en exposicions i projectes
col·lectius com ara «Breathing time»
(Centre de la Imatge Mas Iglesias, Reus,
2013), «Nulles 05. Representacions rurals
contemporànies» (Nulles, 2005), Biennal de

Valls (Museu de Valls, 2005), Biennal de Vic
(2004), BIAM 2004 (Museu del Montsià,
Amposta, 2004), «Límits de la percepció»
(Fundació Miró, Barcelona, 2002),
«Generación 2001» (Cajamadrid, Casa de
América, Madrid, 2001), entre d’altres.
Jordi Erola. Artista visual i llicenciat en
geografia per la URV. Des del 2004 ha
anat exposant de manera regular. Ha pogut
mostrar públicament la seva obra a la Sala
d’Art Jove, Arxiu Rosselló Tàrraco, Nau
Ivanow, Künstainer, Niu, Serveis Territorials
de Cultura de la Generalitat a Tarragona,
Sant Andreu Contemporani, Can Felipa, Sala
Fortuny, Centre de la Imatge Mas Iglesias,
entre d’altres. Ha estat seleccionat al cicle
Art Emergent (2008), per a l’exposició «Cos
i ànima» (2009); Sant Andreu Contemporani
(2010); Can Felipa Arts Visuals (2010) i a
les Jornades Art Emergent (2010).
Jordi Llort-Figuerola. Tècnic superior
en il·lustració i en disseny gràfic (Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona).
Ha treballat de creatiu en empreses de
disseny i també en l’àmbit de la gestió
cultural. Ha obtingut els premis d’Art
Efímer Repsol YPF 2005, 2006, 2009, i
el premi Cicle Carello 2009 de Tarragona,
amb la performance White crisis. Ha estat
seleccionat per Territoris Creatius d’Art
Emergent 2011. Entre altres projectes
artístics, destaquen un taller de videoart de
l’Strobe Festival de vídeo i art digital 2005
a ESARDI, Amposta; l’exposició d’obra
i llibres d’artista als Serveis Territorials
de la Generalitat de Catalunya (2012); la
realització dels Display (2012), i l’exposició
de llibres d’artista al Centre de Lectura
de Reus i a la Sala Portal del Pardo del
Vendrell, dins del projecte «Breathing time»
(2013).
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Des del programa de documentació es recopila, s’actualitza i es
posa a l’abast del públic la informació dels creadors inclosos a
l’arxiu comissariat L’Irradiador. També es vetlla per incorporar noves
informacions al web i per publicar els dispositius que permetin fer
accessible la documentació que es genera de les actuacions del
Centre d’Art, així com aquella que permet contextualitzar els projectes
que s’hi desenvolupen.
El CA Tarragona treballa per documentar i difondre, tant al Camp 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

PoLIèdrIca.
Espai de consulta en xarxa

WeB catarragona.net
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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 del
del CA Tarragona Centre d’Art i Lo Pati Centre d’Art
Terres de l’Ebre 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.

catarragona.net

Aquest any es convoca la segona edició de L’Irradiador,
convidant Lo Pati per tal d’ampliar l’arxiu, també, a les
Terres de l’Ebre. La comissió està 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 és diferent,
i són els membres de la comissió de selecció els
responsables de proposar els artistes que s’incorporen
a l’arxiu. La primera llista d’artistes preseleccionats és
compartida 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.

lopati.cat

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 i Lluís Vives.
CA TARRAGONA 2013
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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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WEB
CATARRAGONA.NET
El lloc web del CA Tarragona permet accedir a la
informació, la documentació i les novetats en relació
amb els seus projectes, tant al territori com més enllà
d’aquest. En aquest es detalla tota la informació al
voltant dels objectius i la programació del Centre d’Art
(exposicions, cursos de formació, tallers, etc.). És,
també, una de les eines que permet donar a conèixer
processos de treball de mig o llarg termini que d’altra
manera, possiblement, restarien més invisibles (com
ara els processos de treball de la Xarxa de Gestors,
del grup de comunicació o de La Connectadora, les
accions de difusió dels artistes de L’Irradiador, etc.).
El web creix i es desplega per projectes. Aquests es
mostren de dues maneres: d’una banda, detallant-ne
la informació bàsica, els objectius, els processos i les
activitats; de l’altra, vinculant les diverses accions de
cadascun dels projectes als objectius dels diferents
programes (difusió, LABmediació, producció, formació
i documentació), amb la voluntat de subratllar la
transversalitat de les propostes que configuren la
programació del CA Tarragona.

La pàgina compta, també, amb un apartat de premsa
que permet descarregar-se les notes de premsa dels
projectes més destacats, així com llegir els articles
publicats a la premsa escrita, els mitjans virtuals, la
ràdio o la televisió.
L’espai virtual del CA Tarragona empra, també, tots els
recursos del web 2.0 per tal de dinamitzar la creació de
continguts de la mateixa pàgina, com ara l’enllaç a opcions
d’streaming, als blocs de procés dels projectes, etc., i
aprofita les diverses xarxes socials d’Internet —Facebook,
Twitter, Vimeo, etc.— per disposar de més possibilitats per
oferir continguts dins i fora del mateix web.
Aquesta és una eina en contínua actualització que
també disposa de versió adaptada per a smartphones,
fet que facilita encara més l’accés als seus continguts
de manera ràpida i senzilla.

catarragona.net
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