Eixample

Setembre 2006 - Febrer 2007

Fase 2 Gener - Febrer 2007
Exposició Trans_art_06.
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Artístiques. Resultats.
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Reflexió.
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ARC DE TRIOMF
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Fase 1 Setembre Octubre 2006
Sis projectes
en procés

Presentació pública del projecte
Dimarts 19 Setembre 18.30h
a la Sala d’Exposicions del Centre Cívic Fort Pienc

CONTEXT

L’Illa Fort Pienc reuneix en un conjunt
arquitectònic un seguit d’equipaments
públics -un centre cívic, una biblioteca,
una residència de gent gran i centre de
dia, un mercat municipal, una escola
bressol i una escola d’infantil i primària.
La proposta també compta amb la
participació de l’Espai Jove de
l’Eixample. La convivència d’aquests
serveis en un espai comú genera una
riquesa de relacions i dinàmiques socials
que els projectes artístics prenen com
a context de treball.

Trans_art_06 facilitarà
el coneixement entre
equipaments i usuaris
per tal d’afavorir la
cohesió i articulació
social.

Artistes
participants

Laboratorium
a la Residència de
Gent Gran Fort Pienc

Txuma Sánchez
al Mercat Municipal
Fort Pienc

Sitesize
Cada artista
treballarà en
col·laboració amb
un equipament i
els seus usuaris.

al Centre Cívic
Fort Pienc

De setembre a octubre de 2006 es desenvolupa la Fase 1 amb la
realització dels sis projectes artístics i de gener a febrer de 2007 la Fase
2 amb l’exposició dels resultats de l’experiència.

Fase1 Taller Obert Sala d’exposicions del Centre Cívic Fort Pienc

4 setembre - 15 d’octubre 2006
Durant aquest temps la Sala d’exposicions del centre cívic es
converteix en el taller dels artistes participants de Trans_art_06.
Es pot veure l’evolució dels processos de treball que s’estan
realitzant als diferents equipaments de l’Illa. És també un lloc
de reunió dels artistes i un espai que vol facilitar la comunicació
i l’intercanvi directe amb els usuaris i els públics que visitin el
Taller obert.

Pau Faus
a la Biblioteca
Fort Pienc

A partir de les
intervencions artístiques
es vol donar visibilitat als
usos i vivències que
conformen el dia a dia
dels equipaments per
construir una nova mirada
cap a l’illa.

TRANS_ART_06.LABORATORI DE PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES és
un projecte que té lloc a l’Illa Fort Pienc i a l’Espai Jove de l’Eixample
de setembre de 2006 a febrer de 2007. Sis artistes o col·lectius de
diverses disciplines creatives -fotografia, arquitectura, art sonor, pel·lícules
d’animació, art col·laboratiu…- desenvolupen un procés de treball ideat
per aquest context social. Tant els usuaris dels equipaments presents
a l’Illa com els veïns del barri poden col·laborar-hi i convertir-se en part
activa de la proposta.

Experimentem amb l’art
a l’Escola Bressol
i al Ceip Glòries Catalanes

Riccardo Massari
a l’Espai Jove de l’Eixample

EDiTA Espai de documentació i informació

CURS D’INICIACIÓ EN ART CONTEMPORANI

Vestíbul del Centre Cívic/Biblioteca
Maig 2006 – Febrer 2007

Dates: els dijous de 20h – 21:30h | Inici: 28
setembre
Hores: 15 hores | Lloc: Centre Cívic Fort Pienc
Adreçat: tots els públics | Professors: Cristian Añó
i Lídia Dalmau

En aquest espai de consulta es pot trobar
informació sobre els projectes artístics de
Trans_art_06, sobre els artistes i propostes
similars realitzades en altres indrets. També
es pot consultar documentació de l’Illa Fort
Pienc i del barri.
Un espai que s’anirà ampliant durant aquest
temps amb altres fonts documentals,
bibliografia, pàgines web, articles, etc. Un
conjunt d’eines que poden afavorir la reflexió
al voltant del projecte.

Inscripcions: 12 – 29 setembre. Telf. 93 232 78 27

Aquest curs vol ser una aproximació a l’art
contemporani per conèixer tant les últimes
tendències com els referents històrics dels
quals provenen. Algunes de les sessions
seran visites a exposicions que tinguin lloc a
la ciutat.

