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PROGR AMA

ACREDITACIONS I BENVINGUDA
INAUGURACIÓ Dijous 25, 9:30 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
De la mà de Pilar Lanau i Vicent Fibla.

NFT I ARTS PERFORMATIVES, ON QUEDEN?
PRESENTACIÓ Dijous 25, 10 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
En un món cada vegada més digitalitzat, un fenomen ha sacsejat el món de l’art: peces que
es compren i es col·leccionen únicament a Internet amb transaccions milionàries que han
revolucionat els processos tradicionals de compravenda i col·leccionisme d’art. El fenomen,
però, va més enllà, i s’amplia a tot allò que és digital. Waelder és doctor en Ciències de la
Informació i Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), on treballa com a
professor consultor en els Graus d'Art i Humanitats, i Disseny i Creació Multimèdia; i professor del Màster Oficial en Comissariat de New Media Art (ESDi. Escola Superior de Dissseny,
Barcelona). Imparteix els cursos Curating New Media Art. Procés, interacció, virtualitat i
navegació pel mercat de l'art en línia a NODE Curatorial Studies Online de Berlín.
Amb la participació de Pau Waelder.

MEMÒRIA BOTÀNICA, BIOART I MÉS VERD, SI US PLAU
TAULA RODONA Dijous 25, 10:30 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Volem parlar de jardins i museus de la memòria botànica, de bioart i pràctiques ecoartístiques, de relacions entre els dos mons. A Eufònic 2022 hi haurà Arnau Casanovas, que ha
estat treballant amb les plantes del Delta durant la residència a Balada; la peça de Henley &
Lévesque, que recopila plantes aparegudes en videojocs durant 20 anys, es veurà a Matadero per New Art Foundation: la relació entre les pràctiques artístiques contemporànies i la
botànica mai ha estat tan potent i ha generat tantes preguntes com fins ara.
Amb la participació de Laurent Lévesque i Christian Alonso.
Modera Marta Oliveres.

CULTURA Y CIUDADANÍA
PRESENTACIÓ PROJECTE Dijous 25, 11:45 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Coordinador del programa "Cultura y Ciudadania" del Ministerio de Cultura y Deportes, Sanz
parlarà de pràctiques artístiques en entorns rurals i el nou pla d’ajudes inserit dins del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència que té com a objectiu dotar als agents culturals que
desenvolupen la seva activitat en el territori -particularment fràgils per la seva condició
perifèrica i atomitzada- d'un flux de recursos que els permeti consolidar la seva estructura i
enfortir el seu teixit professional, millorar la seva competitivitat i l'ocupabilitat en el sector i
fomentar estratègies.
Amb la participació de Rafael Sanz.

MOIS MULTI / SCAM
PRESENTACIÓ PROJECTE Dijous 25, 12:15 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Dues entitats molt diferents: una és un espai de producció i un festival, un lloc d'expressió de
les mutacions que agiten les pràctiques artístiques contemporànies fomentant la innovació i
la presa de riscos, amb un programa que dona suport a la recerca, creació i difusió de les arts;
l'altra és una entitat de gestió nascuda el 1981 amb beques i ajuts per a artistes, amb qui
hem rellançat la beca Pierre Schaeffer.
Amb la participació de Mélanie Bédard (Mois Multi / Recto-Verso) i Fanny
Viratelle (LaScam).

TALENT HUNTERS
TAULA RODONA Dijous 25, 12:45 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
De la "capital del món" a França passant per Holanda. El talent no té fronteres ni entén
d'estils. Però sí que entén de perseverança, d'experimentar contínuament per anar endavant;
de noves oportunitats, de pràctiques artístiques sense cotilles. En definitiva, de què implica
treballar en arts contemporànies quan es desdibuixen les fronteres entre els gèneres.
Amb la participació de Nadine Roestenburg, Clément Thibault.
Modera Antònia Folguera.

VERMUT I VISITA GUIADA AMB DIEGO PAONESSA
VERMUT B2B Dijous 25, 13:45 h
Museu de Tortosa
Llicenciat en Belles Arts per l’Institut Universitari Nacional d’Art del seu Buenos Aires natal i doctorat
en Pintura en l’era digital per la Universitat de Barcelona, Paonessa ha centrat els seus projectes en
la recerca de la relació entre producció artística i tècniques de producció. Va ser premiat a la Biennale
Kosice Latin American Edition del 2014, ha realitzat residències artístiques a Variable (Brussel·les),
a Stuttgart i a l’Hangar de Barcelona, i ha exposat al Centre d’Art Santa Mònica, La Capella, Buenos
Aires i Honk Kong. Al magnífic edifici modernista que acull el Museu de Tortosa, l’antic escorxador
de la ciutat, presenta "Música per a electroimants": a partir de la composició "Music for Pieces of
Wood" (1973) del compositor nord-americà Steve Reich, Diego Paonessa ha creat una instal·lació
sobre les bigues de fusta de l’antic escorxador, una peça de "micro percussió electromagnètica" que
activa musicalment l'edifici i explora la materialitat de la seva estructura arquitectònica.
Amb la participació de Diego Paonessa i Arnau Horta (comissari).

RICE AGAINST THE MACHISM
PRESENTACIÓ PROJECTE Divendres 26, 9:30 h
Arrossars. Ullals de Baltasar
Artista multidisciplinari i agitador cultural del territori, estaran presentant “Rice against the
machism”, un projecte col·laboratiu en diversos jornals d’arròs del Delta de l'Ebre. Vidal, que
ha desenvolupat part de la seva recerca en diàleg amb el territori com a espai natural i agrari,
en aquest cas aborda la pràctica feminista vinculada a l'entorn. Un seguit de dones es troben
i decideixen cultivar juntes un camp d'arròs a través dels seus propis criteris.
Amb la participació de Jaume Vidal Arasa i Dones Arrossaires de Dones del
Món Rural.

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES ON THE EDGE
TAULA RODONA Divendres 26, 10:30 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
De què parlem quan parlem de pràctiques artístiques que no acaben d'encaixar en les
etiquetes habituals? Performances de veu on la tecnologia té més a dir que la persona que
la programa; instal·lacions artístiques que vinculen llum i espai amb dades del canvi climàtic;
espais i equipaments que dilueixen les fronteres entre les performances, les exposicions i les
instal·lacions.
Amb la participació de Jaume Ferrete, Maya Mouawad & Cyril Laurier i Lucia
García. Modera Antònia Folguera.

L’ART SERVEIX PER A MOLT MÉS
XERRADA Divendres 26, 11:30 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Tupac Martir és artista multimèdia i fundador de Satore Studio. El seu treball abasta els
camps de la tecnologia, la il·luminació, la projecció i el vídeo, el disseny de so, la música i la
composició, així com la coreografia i vestuari. Vogue l'ha descrit com "el dissenyador visual i
director creatiu darrere d'alguns dels esdeveniments més importants del món", i ha treballat
amb artistes de la magnitud de Beyoncé o Alexander Wang, entre molts altres. Parlarà amb
Antònia Folguera de connotacions socials en l'art, de com incidim en la realitat des de les
pràctiques artístiques.
Amb la participació de Tupac Martir en conversa amb Antònia Folguera.

GESTIÓ CULTURAL EN FEMENÍ DES DE LA PERIFÈRIA
XERRADA Divendres 26, 12:00 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Clara Albacete. El projecte D.A.R.(Dones Artistes Rurals) treballa amb el desenvolupament
professional i personal de les dones artistes de les comunitats rurals per tal d’incentivar el talent
de les dones artistes i la integració de gènere per partida doble, tant en l’art com en el medi rural.
Estan treballant amb la Mancomunitat de la Serrania que engloba 12 municipis de València.
Maya-Marja Jankovic . Artista multimèdia, investiga la relació entre individu i societat i integra
problemàtiques actuals de diferents àmbits socials entrellaçant temps i espai. És membre
fundador de Creative Connector i directora de Kúbico, espai d'art contemporani. A més,
desenvolupa projectes universitaris de formació artística multidisciplinària tant a València
com a Castelló. S’encarrega de la coordinació i de la direcció artística del projecte Display per
a la Universitat Jaume I.
Amb la participació de Clara Albacete i Maya-Marja Jankovic.

TRANSPATRIMONI QUEER NACIONAL
TAULA RODONA

Divendres 26, 12:30 h

Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Què deu voler dir "transpatrimoni"? Si la revisitació de la tradició, el folklore, la memòria
històrica i el patrimoni immaterial està a l'ordre del dia, ens queda una última frontera: com
ens apropem a revisar la tradició des d'una perspectiva queer, transfeminista i decididament
dissident? Els guardians de la rància moral, suportaran que el món avança i ells es queden
enrere?
Amb la participació de Jero Férec i Daniel Gasol.
Modera Marta Oliveres.

A CEL OBERT / ARTERIA
PRESENTACIÓ PROJECTE Divendres 26, 13:15 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
Cristina Bestratén. Arquitecta de professió, és directora de A Cel Obert, el Festival d'Intervencions Efímeres de Tortosa que se situa en patis d'edificis amb un alt valor patrimonial. Una
proposta que consisteix a convertir diferents emplaçaments amb un pes històric notori en
escenaris de creacions artístiques efímeres. Des de 2014, un projecte que vincula creativitat
i entorn patrimonial.
Roberto Oliván. El creador, responsable i ànima màter de Deltebre Dansa és també l’home
darrere d’Arteria, un nou festival a Tortosa que té com a essència la dansa i l’art en combinació amb la ciència, la tecnologia i la naturalesa.
Amb la participació de Cristina Bestratén i Roberto Oliván.

VERMUT AMB FLAMENCO QUEER
VERMUT B2B Divendres 26, 13:45 h
Escola per l’Art i la Cultura (Tortosa)
No se'ns ocorre millor manera de tancar dues jornades de debat que amb l'actuació, en format trio,
dels Flamenco Queer. Una representació de la trajectòria i identitat dins i fora del flamenc. Representa els estils més jondos del ball, cante i guitarra a través d’una narrativa i estètica contemporània, i
deixa clar el vincle personal del flamenc amb la cultura queer i popular. En les seves captivadores
actuacions combinen elements de drag i performance amb el ball, cante, toque i palmas.
Amb la participació de Flamenco Queer.

