ARTEMERGENTJORNADESDE
DEBAT
"En cos i ànima, debats entorn de l'art emergent" és un
espai de reflexió on participen artistes i teòrics del Camp de
Tarragona. També és un espai de trobada amb representants destacats en l'àmbit de l'art contemporani i els nous
creadors a Catalunya. La voluntat de la jornada rau a dinamitzar
un debat reprenent el fil conductor de l'exposició "Cos i ànima",
resseguint les connexions entre art i identitat. Partint de la idea
que l'art ha esdevingut un dels espais més íntims del diàleg amb
nosaltres mateixos, un aparador de l'ànima, un indicador del
bategar dels temps.
A través de presentacions de treballs d'artistes, l'anàlisi de
curadors i professionals vinculats a l'educació i la producció en arts visuals, volem apropar una reflexió pausada
entorn del que ha passat a la demarcació en l’última
dècada. Identificar quines són les marques distintives de
l'art que s'ha realitzat aquests darrers anys en l'escena
emergent. I contraposar aquesta visió de la realitat pròxima
amb una mirada més àmplia.
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“En cos i ànima,
debats entorn de l’art emergent”
Jornada de presentacions i debat

23 d’octubre de 2010
Casa de la Generalitat
C/ Major 14, Tarragona

"En cos i ànima, debats entorn de l'art emergent" és un
espai de reflexió on participen artistes i teòrics del Camp de
Tarragona. També és un espai de trobada amb representants destacats en l'àmbit de l'art contemporani i els nous
creadors. La voluntat de la jornada és dinamitzar un debat
reprenent el fil conductor de l'exposició "Cos i ànima",
resseguint les connexions entre art i identitat. Partint de la
idea que l'art ha esdevingut un dels espais més íntims del
diàleg amb nosaltres mateixos, un aparador de l'ànima, un
indicador del batec dels temps.
A través de presentacions de treballs d'artistes, l'anàlisi de
curadors i professionals vinculats a l'educació i la producció en arts visuals, volem apropar una reflexió pausada
entorn d’allò que ha passat a la demarcació en l’última
dècada. Identificar quines són les marques distintives de
l'art que s'ha realitzat aquests darrers anys en l'escena
emergent. I contraposar aquesta visió de la realitat pròxima
amb una mirada més àmplia.

Programa
11 h. Presentació de la
jornada a càrrec d’Adam
Manyé, director dels Serveis
Territorials de Cultura i
Mitjans de Comunicació a
Tarragona.

17.15 h. Taula rodona:
Oriol Fontdevila (curador
independent), Jesús Villamajor (productor i curador
independent) i Albert LopezAmor (curador independent).

11.15 h. Conferència inaugural 18.40 h. Valoració i conclua càrrec de Francesc Perramon sions de la jornada:
(historiador i professor EADT). Blai Mesa (coordinador del
cicle Art Emergent).
11.45 h. Projectes artístics:
Ariadna Parreu, Jordi Erola i
19 h. Cloenda:
Roger Caparó.
presentació de la publicació
En cos i ànima, debats entorn
12.45 h. Taula rodona:
de l’art emergent, a càrrec
Joan Rom (professor EADR i
d’Adam Manyé, director dels
artista), Albert Macaya
Serveis Territorials de Cultura
(professor URV i artista) i Unai i Mitjans de Comunicació a
Reglero (activista i dissenya- Tarragona (se’n lliurarà un
dor gràfic).
exemplar als inscrits).
14 h. Dinar de germanor
(Cal reservar prèviament.
Preu: 15 euros).
16 h. Projectes artístics:
Alba Sotorra, Lluc Queralt i
Cristina Juncosa.

Inscripcions:
Preu: gratuït
Termini: fins al 21 d’octubre,
a través de correu electrònic a
osubirats@gencat.cat
o per telèfon al 977 25 14 83.
Preu tiquet menjador:
15 euros (opcional)
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