RECERQUES
QUE FAN
XARXA

Aprenentatge continuat /experimentar models
de treball / recerca pràctica
Metodologies de treball / processos de treball /
pràctiques col·laboratives / transversalitats
Contextos específics / pràctiques situades /
dinàmiques pre-existents / sistemes complexos /
allò comú i diferent
Producció de coneixement i transferència

Mediació com a forma d’articular la diferència de manera
creativa / metodologies col·laboratives / emergència de nous
models de treball / desplaçaments crítics i innovadors

Sostenibilitat d’un projecte vinculat a la seva posada en valor
/ creació de significació pel territori i el seu teixit social / recerca i
treball en col·laboració per construir significacions

Recerca

Reconèixer el territori /agents/ imaginaris/cultures de treball/alteritat/diferencia/ possibilitats de xarxa i treball comú
Investigació artística com a procés de treball / recerca compartida/ reflexió crítica/emergència de noves maneres de fer/
tallers/grups de treballs /

Matisos /processos lents i incerts /Convivència de models de treball / Institució artística com a proveïdora de continguts artístics a
la societat / Institució artística com a catalitzadora de situacions
col·lectives de producció simbòlica des del propi context.

CA Tarragona. Centre d’Art de Tarragona
www.catarragona.net
LABmediació /Relació amb el territori / Investigació sobre metodologies de treball

Obert per Reflexió 21 de novembre del 2011/25 de gener del 2012
Conjuntament amb Javier Rodrigo i Aula a la Deriva
60 persones/tres itineraris /sis sessions/

• Podríem generar més transversalitat entre agents, institucions, projectes i sectors?
• Podríem definir noves complementarietats i innovar en les formes de construir cooperació?
• Com redefinirem el punt de partida plantejat en cada itinerari a partir de les aportacions de
tots els agents actius que conformen l’Obert per reflexió?

Recerca associada: Obert per Reflexió : un projecte pilot de mediació
en els procesos de gestió cultural.

Continuïtats: Grups de treball / L’Antena de difusió / Xarxa de gestors i
programadors d’arts visuals contemporànies del Camp de Tarragona.
Connectador. Plataforma de Processos artístics i col·laboartius.

En Relació 26 de maig al 27 d’octubre 2012 Taller de co-creació organitzat amb la Fundació Casal l’Amic i conduït conjuntament amb Marta Ricart.

