TRANS_ART_LABORATORI presenta:

Confluències per a la des/educació
Alguns itineraris de col·laboració i desbordaments entre institucions d’art i d’educació

Una exposició en tres espais:
Can Felipa, Escola Miralletes i Institut Sant Josep de Calassanç
Del 18 de novembre del 2010 al 29 de gener del 2011

Confluències per a la des/educació és una exposició de Can Felipa coproduïda amb la Plataforma Trans_Art_Laboratori.
S’ha realitzat en el marc de la programació d’arts visuals de Can Felipa i del projecte Trans_Art_Laboratori/context educatiu que es desenvolupa en col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, l’escola Miralletes i l’institut Sant Josep de
Calassanç.
Crèdits
Comissariat i textos: Sinapsis (Cristian Añó i Lídia Dalmau)
Coordinació procés de treball i suport exposició:
· Can Felipa: Jordi Ribas i Joana Hurtado
· Consorci d’Educació de Barcelona: Lluís Vallbé i Helena Mullor (comunicació)
· Escola Miralletes: Eva Cuesta
· Institut Sant Josep de Calassanç: José Manuel Celorio Prieto, Sisa López Morales, Virginia Mola
Suport tècnic en els processos de l’escola Miralletes: José Antonio Delgado
Comissió de selecció de les obres i projecte de la convocatòria 2010 de Can Felipa: Carles Congost, Sinapsis, David
Santaeulària, Jordi Ribas, Mery Cuesta i Tere Badia
Suport en el muntatge de l’exposició: Iñaki Álvarez
Disseny de la difusió de l’exposició: Trini
Agraïments
A tots els alumnes i mestres que han estat implicats en els processos de treball.
A tot el personal docent i el pas que no han participat directament en el processos artístics però han fet possible la
seva realització d’una manera o altra.
També a la Vanessa Garcia, a l’Anna Soteras, a l’Helena Migueiz, a la Maite Guardiola
Suport
El projecte Trans_Art_Laboratori/context educatiu compta amb el suport de:
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona (Institut de
Cultura de Barcelona i Districte de Sant Martí).

www.trans-artlaboratori.org
www.bcn.cat/canfelipa

Des/educar és posar en qüestió allò que ja sabem. El que
ens sembla evident i inqüestionable pot estar amagant altres maneres de entendre quelcom . Des/educar és obrir
a la crítica i al dubte els processos, les metodologies de
treball i els imaginaris que hem consolidat i són la guia de
les nostres accions. Des/educar-se és posar-nos una mica, o
força, en crisis.
L’exposició planteja el concepte de deseducació en relació
a les interaccions entre art i educació i es proposa com un
espai d’interferències entre els diferents formats de treball i
els seus contextos de producció i de recepció.
La juxtaposició, la superposició i l’encavalcament de processos de treball que es presenten volen donar compte
de la complexitat i heterogeneïtat en la que es concreten
aquestes relacions, i alhora fer visible els diferents nivells en
els qual es construeixen i es desenvolupen.
Confluències per a la des/educació és la suma i el
diàleg entre:
Els artistes seleccionats en la Convocatòria 2010 de Can
Felipa en la modalitat Obra amb obres presentades sota
el lema Des/educació i que plantegen en els seus treball
lectures crítiques entorn el propi concepte d’educació.
El projecte A propòsit de nosaltres i el lloc on som
proposa un treball de llarg recorregut amb l’Escola Miralletes, l’Institut Sant Josep de Calassanç i el col·lectiu artístic Sinapsis amb l’objectiu de plantejar una projecte artístic de centre per a que mestres i alumnes treballin sobre
la seva pròpia representació.

a l’aula o a les sales d’exposicions dels centres d’art sinó
que aquestes interaccions han de plantejar-se en el marc
més ampli i ambiciós d’unes polítiques culturals i educatives comunes.
La proposta curatorial de la pròpia exposició, doncs
aquesta no és només un format de difusió dels artistes
seleccionats a la Convocatòria 2010 i del projecte A
propòsit de nosaltres i del lloc on som. És el lloc
per subratllar i crear noves significacions al voltant de la
idea central de la mostra, les interaccions entre art i educació i qüestions subsidiàries que es recullen en el full de
preguntes obertes que està disponible a l’exposició. És
important el diàleg entre els diferents treballs presents a
Can Felipa, però també ho és la seva relació amb l’espai
on es presenten. Algunes de les lectures i conclusions
que es puguin extreure tenen més relació amb el fet per
exemple, que Can Felipa és uns sala d’art contemporani
o que l’institut o l’escola són un centre d’ensenyament.
Conceptes com autoria, valor o excel·lència artística, artisticitat o educació artística depenen del context des del
qual les pensem.
I per últim, la recepció. Les diferents formes de rebre i
interpretar els continguts posats a l’abast dels visitants.
L’exposició es dirigeix, més enllà del públic en general, a
dos comunitats diferenciades: aquella que està vinculada
al món de l’art, artistes, comissaris, productors culturals,
educadors artístics o públics especialitzats i la que està
en relació amb l’àmbit de l’educació, docents, formadors,
investigadors i tècnics d’educació.

El projecte El Perro que se muerde la cola #2 seleccionat en la Convocatòria 2010 en la modalitat de Projecte en context educatiu i que es desenvolupa amb els
alumnes de 4rt d’ESO de l’assignatura de Visual i Plàstica
a l’Institut Sant Josep de Calassanç.

Cada comunitat comparteix un conjunt d’imaginaris
diferents respecte a allò que signifiquen conceptes i realitats com les d’educar, crear, aprendre, ser artista, ser educant,
obra d’art, competències, etc. que actuen de filtre entre els
continguts de l’exposició i la seva recepció.

El treball en xarxa que ha fet possible aquesta exposició.
Un procés impulsat per la Plataforma Trans_Art_Laboratori conjuntament amb el Centre Cívic Can Felipa, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Escola Miralletes i l’institut
Sant Josep de Calassanç. Un format de col·laboració entre cultures de treball diferents que permet la interacció entre art i educació a nivell institucional. No només
hem de treballar per desenvolupar processos de treball

Confluències per a la des/educació proposa un espai de
diàleg en relació a aquests imaginaris propis. Hi ha elements
en l’exposició per a que cada comunitat s’identifiqui i es reconegui. Alhora també hi ha aspectes incòmodes. Pretén
ser una invitació a aquestes comunitats a repensar els seus
imaginaris vinculats a l’art i a l’educació des del lloc de
l’altre.

A la sala
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Eulàlia Rovira Solanas (Barcelona, 1985)
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Inventari : Taules de treball

2010
11 llistats sobre paper DIN A4
11 impressions de fotografies digitals
21 x 30 cm respectivament
«Enfoco la idea de la deseducació en la mesura que l’entorn presenta
pautes a seguir que entorpeixen una manera de fer lliure. A les fotografies,
els objectes de taules de treball s’ordenen de gran a petit. La trivialitat de
la pauta banalitza els objectes i obstaculitza l’acció de treball. L’estructura
amaga el desordre natural, i fa de l’entorn de treball un material inactiu,
pur inventari.»
2

Un projecte de Sinapsis I ELS mestres i alumnes de
l’Escola Miralletes i l’Institut St Josep de Calassanç
A propòsit de nosaltres i el lloc on som. Procés de treball
2010
Instal·lació documental
A partir d’un curs-taller desenvolupat per Sinapsis juntament amb
mestres i professors dels dos centres educatius, es planteja un projecte
artístic que impulsi el diàleg entre els equipaments i amb el seu context,
i que alhora permeti als alumnes desenvolupar processos de creació que
articulin pràctiques artístiques contemporànies.
És un projecte que, a través de propostes artístiques, vol explorar i fer
visible el punt de vista dels alumnes i els mestres sobre la realitat d’una
escola i d’un institut i l’experiència emocional i social que suposa, mostrar
al barri i al conjunt de la societat una visió menys estereotipada dels centres d’ensenyament.
Es desenvolupen 3 processos de treball: Patis, Apropiacions i Identitats.
Vídeo 1.

Qui voldries ser ? Com va ser el primer dia a l’escola o
institut?

15min. 2010
Vídeo realitzat per alumnes de 3r de l’escola Miralletes i alumnes
de 2nB d’ESO de l’institut
Resultats del taller de vídeo desenvolupat per els alumnes de 3er de
primària i 4t d’ESO sobre els records d’alumnes i mestres sobre el seu
primer dia a l’escola i sobre quina persona o personatge desitjarien
ser.
Vídeo 2.

De la resistència al repte

30min. 2010
De Joan Ivern / Guillem Antequera
Vídeo documental sobre la primera fase del projecte. Memòria de les
pràctiques realitzades en el Màster Arts Visuals i Educació. Un Enfocament Construccionista de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona.
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Antonio Gagliano (CórdoBa, Argentina, 1982)

Mintegi (Bilbao, 1978)

The Neutrality Arch
2010

Educació
Tremp i tinta xinesa sobre paper cuixé
20 x 24,5 cm

Vídeo digital transferit a DVD PAL
Monocanal, color i so
Projecció en loop
Dimensions variables
“Navegant entre escenes de pel·lícules, compilats musicals dissenyats
per a alienígenes i biblioteques nacionals compostes per un sol llibre,
The Neutrality Arch traça un diagrama obert d’objectes preciosos. La
peça aborda la manera com diferents versions de la moral s’inscriuen
en els objectes i els utilitzen com a vehicles eficaços per condensar i
posar en circulació un llegat o un ensenyament”.
6

Panell fotogràfic

2010
Fotografies de Sinapsis, José Antonio Delgado i mestres i alumnes
del projecte
Panell fotogràfic i vídeo sobre els tres processos de treball desenvolupats amb alumnes: Identitats (P5 i 2on-B d’ESO), Apropiacions (P4 i 4t-A
d’ESO) i Patis (P3 i 3er-A d’ESO).
Vídeo 3.

Procés de treball

22min. 2010
Direcció: Sinapsis (Cristian Añó i Lídia Dalmau)
Muntatge: Cristina Giribets i Oscar de Gispert
Imatges de: Sinapsis, José Antonio Delgado i mestres de l’escola
Miralletes
Assaig videogràfic sobre el procés de treball amb els professors i
mestres en la preparació i disseny del projecte artístic.

P4 i 4t-A D’ESO

Apropiacions

5 sessions de treball de 1.30h amb els alumnes de P4.
5 sessions de treball de 2h amb els alumnes de 4t d’ES0.
5 maquetes de intervencions en passadissos de l’institut.
Transcripció de les entrevistes mantingudes amb els seus autors.
Recreació dels 3 itineraris que han dissenyat els alumnes de l’escola.
Fotografia, fotocòpies i àudio.
El projecte planteja treballar sobre com poden els alumnes desenvolupar estratègies d’apropiació dels espais quotidians del centre educatiu. Els alumnes de P4 proposen idear recorreguts per dins de l’escola
per aprofundir en el vincle emocional amb l’espai. En canvi, els alumnes d’ESO imaginen intervencions que des de la ironia, l’absurd i el
vandalisme reivindiquen una posició insubmisa respecte a la institució
com a tàctica per fer seu l’espai de l’institut.
7

Genderhacker. Ana Marchante Hueso (Pamplona, 1984)
3

Jordi Erola (Calafell, 1977)

Marimacho

Llistat d’insuficients

Dins el projecte Genderhacker
Tècnica: fotografia color i PVC
Mides: 100 x 15 cm
Barcelona, 2009

«L’obra pretén trencar el protocol de l’emmarcament substituint
el diploma de graduació pel llistat d’insuficients del meu historial
acadèmic; que és una crítica, també, d’un sistema educatiu que mesura amb paràmetres quantitatius la formació dels alumnes.»

“Genderhacker és un estat d’eterna transició i negació del binarisme
extrem pel qual el cos indecís ha de transitar d’una de les dues identitats permeses a l’altra, i mai no quedar-se enmig. Aquest projecte,
en conseqüència, tracta sobre el constant lliscament pendular entre la
representació i la identificació dels cossos.”

30 x 40 cm., impressió digital
+ 3 fotografies de l’expedient, 10 x 15 cm., impressió digital
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P3 i 3r-A d’ESO

Patis

4 sessions de treball de 1.30h amb els alumnes de P3
4 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ES0
Catifa de roba de 1,80 x 1,30 m
Fotografies
Plànols sobre paret i fotografies
Aquest treball planteja des de la perspectiva de nens de 4 anys i de 15
anys com abordar el coneixement i representació de l’espai del Pati, les
seves vinculacions emocionals i usos, i les estratègies per fer comunicables els seus coneixements sobre aquest context. Part del projecte
s’exposa als llocs on s’ha desenvolupat.
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P5 i 2n-B D’ESO

Identitats

5 sessions de treball de 1.30 h amb els alumnes de P5
5 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ES0
Samarretes impreses i fotografies
Bates i fotografies
Identitats pren com a punt de partida la posada en marxa de formes
de comunicar als altres com ens sentim o amb què ens identifiquem.
Treballar amb bates o en el disseny d’un marca i línia de samarretes de i
per adolescents permet introduir un cert grau de responsabilitat sobre
els mecanismes de construcció d’identitat i sobre com i què mostrem
als altres. Part del projecte s’exposa als llocs on s’ha desenvolupat.

“La fragilitat de la bondat resideix en la inconsciència amb què es
dóna i es rep. Senyalem la moral que transmet la persona que exerceix
l’ensenyament i la mal·leabilitat de l’alumne. El terme educació esdevé
així una paradoxa molt perillosa.”
10

Manel Quintana (Barcelona, 1975) i María Camila Sanjinés (Bogotà, Colòmbia, 1978). (Artistas Salchichas)

El perro que se muerde la cola #2
2010

Instal·lació final d’un projecte en sis sessions amb alumnes de 4rt
d’ESO de l’institut Sant Josep de Calassanç en el marc de l’assignatura
de visual i plàstica
“Desaprendre és gairebé més difícil que aprendre, desfer-nos de les
coses que tenim interioritzades és un exercici complex que requereix
lucidesa i espontaneïtat.
En aquest projecte prenem el concepte de deseducar com un qüestionament d’allò après, el que hem adquirit en el procés d’educació
i socialització, brindant un espai als oposats. Si deseduco alguns dels
meus comportaments, com seria el meu jo? Seria un anti-jo?”
11

Trini
594x840 mm
plegat a A4
paper reciclat “cyclus offset” 115g/m2
1+1 tintes
La proposta de difusió de la convocatòria i de l’exposició presenten un
disseny unitari que aposta per una mirada crítica al concepte de desducar que aporta una lectura irònica al plantejament de l’exposició.

TRANS_ART_LABORATORI presenta:

Confluències per a la des/educació
Alguns itineraris de col·laboració i desbordaments entre institucions d’art i d’educació

Una exposició en tres espais:
Can Felipa, Escola Miralletes i Institut Sant Josep de Calassanç
Del 18 de novembre del 2010 al 29 de gener del 2011

L’exposició presenta els resultats del projecte A propòsit de nosaltres i el lloc on som*, que hem desenvolupat conjuntament el col·lectiu artístic Sinapsis i els alumnes i professors d’aquest institut i de l’escola Mira-lletes. També les obres dels
artistes seleccionats en la Convocatòria 2010 d’arts visuals de Can Felipa en la modalitat Obra, Jordi Erola, Antonio
Gagliano, Genderhacker, Mintegi i Eulàlia Rovira Solanas i en la modalitat Projecte artístic en context educatiu la proposta
del col·lectiu Artistas Salchichas que s’ha desenvolupat amb alumnes de l’institut.
* A l’escola i l’institut es pot visitar els resultats del projecte A propòsit de nosaltres i el lloc on som, proposta que neix
d’un curs-taller en el qual hi van participar mestres i professors dels dos equipaments entre febrer i juny del 2010. A partir
d’aquí es planteja un projecte artístic que impulsi el diàleg entre els equipaments i amb el seu context, i que alhora permeti
als alumnes desenvolupar processos de creació que articulin pràctiques artístiques contemporànies.
A propòsit de nosaltres i el lloc on som És un projecte que, a través de propostes artístiques, vol explorar i fer visible el punt
de vista dels alumnes i els mestres sobre la realitat d’una escola i d’un institut i l’experiència emocional i social que suposa,
mostrar al barri i al conjunt de la societat una visió menys estereotipada dels centres d’ensenyament.

1

P3 i 3r-A d’ESO

Patis
4 sessions de treball de 1.30 h amb els alumnes de P3
4 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ES0
A l’escola: Fotografies de la Catifa de roba
A l’institut: Plànols sobre paret i fotografies
Aquest treball planteja des de la perspectiva de nens de 4 anys i de 15 anys
com abordar el coneixement i representació de l’espai del Pati, les seves
vinculacions emocionals i usos, i les estratègies per fer comunicables els
seus coneixements sobre aquest context. A l’escola el resultat es tradueix
en una catifa que reprodueix el pati i alguns elements reals o imaginats.
Aquest element servirà per treballar amb les nous alumnes el coneixement d’aquest espai. Amb als alumnes d’ESO el resultat són plànols on
podem situar el que els hi agrada i no els hi agrada de l’espai del pati de
l’institut i també un inventari d’estereotips sobre els propis alumnes que
situen en l’espai físic del pati.
2

P4 i 4t-A d’ESO

Apropiacions
5 sessions de treball de 1.30h amb els alumnes de P4
5 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ES0
A l’escola: 3 recorreguts per l’escola. Punts de vinil al terra i parets,
fotografies i àudio.
A l’institut: 5 imatges de les maquetes d’intervencions artístiques en
passadissos de l’institut i transcripció de les entrevistes mantingudes
amb els seus autors
El projecte planteja treballar sobre com poden els alumnes desenvolupar estratègies d’apropiació dels espais quotidians del centre educatiu.
Els alumnes de P4 proposen idear recorreguts per dins de l’escola per

aprofundir en el vincle emocional amb l’espai. El resultat són 3 itineraris
proposats pels alumnes. Un travessa llocs que per ells són importants
dins de l’escola. El segon itinerari condueix a un conjunt de llocs imaginats per els alumnes i reproduïts en plastilina. El tercer lloc els porta aprop de les persones que són importants per a ells. En canvi, els alumnes
d’ESO imaginen intervencions que des de la ironia, l’absurd i el vandalisme reivindiquen una posició insubmisa respecte a la institució com
a tàctica per fer seu l’espai de l’institut. Els resultats es tradueixen en
unes fotos de les maquetes en les quals reprodueixen les intervencions
artístiques que han dissenyat i una transcripció de les entrevistes que
vam realitzar amb els autors de les maquetes perquè ens expliquessin
les seves propostes i motivacions.
3

P5 i 2n-B d’ESO

Identitats
5 sessions de treball de 1.30h amb els alumnes de P5
4 sessions de treball de 2h amb els alumnes d’ES0
A l’escola: Bates i fotografies
A l’institut: Samarretes impreses i fotografies
Identitats pren com a punt de partida la posada en marxa de formes
de comunicar als altres com ens sentim o amb què ens identifiquem.
Treballar amb bates o en el disseny d’un marca i línia de samarretes
de i per adolescents permet introduir un cert grau de responsabilitat
sobre els mecanismes de construcció d’identitat i sobre com i què mostrem als altres. Els resultats són unes bates que permeten a l’alumne
enganxar-hi elements dissenyats per ells mateixos per tal de comunicar
al conjunt de la classe com estan d’ànims, què els agradaria rebre dels
seus companys... Amb els alumnes d’ESO s’ha creat una col·lecció de
samarretes que es diu “Coses d’adolescents” i que es planteja a partir
del treball amb els seus propis signes d’identitat.

On estan exposats els projectes?
A l’escola Miralletes
Planta baixa, 1r pis i 2n pis
A l’Institut Sant Josep de Calassanç
Planta baixa i 1r pis

Horaris
Horari de visita a l’Escola Miralletes:
Dilluns de 15h a 17h (excepte el 27 de desembre I el 3 de gener de 2011)
Horari de visita a l’Institut Sant Josep de Calassanç:
Dilluns de 17h a 19h (excepte el 27 de desembre I el 3 de gener de 2011)
Horaris de visita al Centre Cívic Can Felipa:
De dimarts a dissabte de 17h a 21h
C/ Pallars, 277 – 08005 Barcelona / <M> L4 - Poblenou

Confluències per a la des/educació és una exposició coproduïda entre la Plataforma Trans_Art_Laboratori i Can Felipa. S’ha realitzat en el marc del
projecte Trans_Art_Laboratori/context educatiu i en el marc de la programació d’arts visuals de Can Felipa i que es desenvolupa en col·laboració del
Consorci d’Educació de Barcelona, l’escola Miralletes i l’institut Sant Josep de Calassanç.

Crèdits
Comissariat i textos: Sinapsis (Cristian Añó i Lídia Dalmau)
Coordinació procés de treball i suport exposició:
· Can Felipa: Jordi Ribas i Joana Hurtado
· Consorci d’Educació de Barcelona: Lluís Vallbé i Helena Mullor (comunicació)
· Escola Miralletes: Eva Cuesta
· Institut Sant Josep de Calassanç: José Manuel Celorio Prieto, Sisa López Morales, Virginia Mola
Suport tècnic en els processos de l’escola Miralletes: José Antonio Delgado
Comissió de selecció de les obres i projecte de la convocatòria 2010 de Can Felipa: Carles Congost, Sinapsis, David
Mery Cuesta i Tere Badia

Santaeulària, Jordi Ribas,

Suport en el muntatge de l’exposició a Can Felipa: Iñaki Álvarez
Disseny de la difusió de l’exposició: Trini

Agraïments
A tots els alumnes i mestres que han estat implicats en els processos de treball.
A tot el personal docent i el pas que no han participat directament en el processos artístics però han fet possible la seva realització d’una manera
o altra.
També a la Vanessa Garcia, a l’Anna Soteras, a l’Helena Migueiz, a la Maite Guardiola

Suport
El projecte Trans_Art_Laboratori/context educatiu compta amb el suport de:
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona i Districte
de Sant Martí).

www.trans-artlaboratori.org

