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ESTÈTIQUES TRANSVERSALS. ART, ACCIÓ EDUCATIVA I CIUTATS MITJANES
---------------------------------------------------------------------------UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE,
UN PROJECTE DE MIXITÉ A MANRESA
--------------------------------------------del 29 d’agost al 13 d’octubre
Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa
Inauguració: 29 d’agost

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS.
ART, ACCIÓ EDUCATIVA I CIUTATS MITJANES
--------------------------------------------Sota el nom d’Estètiques Transversals, art, acció
educativa i ciutats mitjanes, Idensitat presenta un
programa d’accions impulsat des de l’àmbit de les
pràctiques artístiques contemporànies i fonamentat
en la transdisciplinarietat, que connecta amb diversos àmbits del coneixement com la sociologia, l’antropologia, l’arquitectura, l’urbanisme, el disseny,
l’educació social i les noves tecnologies aplicades.
El programa té com a objectiu el foment de l’acció
col·lectiva en la construcció de l’espai públic a través d’accions educatives que impulsin la creativitat
social i la implicació de les persones en la producció
cultural.
El programa té la voluntat d’endegar i donar continuïtat a processos col·laboratius en la relació entre
pràctiques artístiques i contextos socials en els
quals aquestes pràctiques no són habituals, establint vincles, també, entre les institucions o espais
pròpiament artístics i l’espai social. El concepte de
públics expandits abasta diferents nivells de les relacions entre usuari i producció artística, incorpora
la idea d’usuaris i persones compromeses de manera activa i participativa en la construcció dels projectes. Inclou també, la capacitació i diversificació
de públics no iniciats, ni especialitzats, però fa incís
en el concepte de públic no com a mer espectador o
consumidor, sinó com agent actiu.
Estètiques Transversals combina processos de recerca, de formació, de producció, de mediació en
l’esfera pública i de presentació i difusió de resultats. Es planteja com un programa complex d’accions a partir de les quals es pretén reflexionar, de
manera col·lectiva, a l’entorn de la construcció cooperativa de la ciutat i del paper de les pràctiques
artístiques en relació a les xarxes d’acció ciutadana,
en un procés de transició cap a una ciutat inclusiva
i sostenible, amb nous models d’acció que fomenten
la creativitat i l’articulació cooperativa de projectes.
Estètiques Transversals esdevé un laboratori que
s’articula en dues branques, la primera de les quals
dedicada a la recerca i la formació experimental
en metodologies transdisciplinàries per a la intervenció artística en l’espai públic; i la segona dedicada a la implementació d’aquestes metodologies
en projectes d’educació expandida en territoris
concrets. A partir d’aquestes dues branques es despleguen accions diverses: l’espai de confluències
metodològiques i el laboratori de projectes de producció creativa.
1. L’Espai de confluències metodològiques, un grup
de treball estable per a la reflexió, formació, creuament transdisciplinar i recerca experimental aplicada per a la construcció de projectes artístics que
incideixen en el concepte de ciutadania activa i
construcció col·laborativa de l’espai públic. L’espai
està conformat per “persones expertes” provinents
de diversos àmbits de recerca vinculats a universitats catalanes que investiguen, debaten i intercanvien coneixements en sessions formatives a l’entorn
de metodologies transdisciplinàries replicables per
a la intervenció artística en l’espai públic. Es tracta
d’un dispositiu flexible que, a banda dels centres de

recerca col·laboradors, també incorpora agents i ens
locals i col·lectius ciutadans per a treballar, des de
les pràctiques artístiques i amb una aproximació
transdisciplinària, en l’anàlisi i la generació de metodologies específiques aplicades als diferents contextos en els quals s’implementaran les intervencions.
Aquestes metodologies es fonamentarien en generar
nous espais d’aprenentatge-ensenyament que posin
en relació contextos locals, pràctiques i institucions
artístiques i comunitats educatives.

El projecte s’ha articulat en diverses fases i accions.
Durant la primera fase (2013), el projecte es desenvolupa amb l’impuls i la complicitat de l’entitat
ecologista local Meandre, molt arrelada al territori i
amb un gran coneixement sobre l’entorn natural
i agrícola de la ciutat, amb multituds de projectes de
divulgació i intervenció desenvolupats al llarg dels
anys. El dispositiu mòbil es dissenya, es construeix
i es presenta en un procés de diàleg i treball conjunt
amb Meandre, prenent com a símbol d’aquesta.

2. Laboratori de projectes de producció creativa
impulsats per artistes o col·lectius d’artistes els
quals incorporin metodologies col·laboratives a partir
de tallers o altres dispositius de mediació educativa
crítica. Aquests projectes estaran vinculats a l’Espai
de confluències metodològiques en tant que treballaran conjuntament en l’anàlisi i el disseny de les
metodologies a implementar en el seu context concret de treball. Les propostes es desplegaran a diferents territoris posant en relació comunitats
educatives, espai social i institucions artístiques del
context local d’intervenció, generant nous vincles en
relació a les arts contemporànies, les comunitats
educatives (professorat i alumnat) i les entitats locals, fomentant també una major cohesió social.

Durant la segona fase (2014-2015), el projecte es
desplega a partir, per una banda, de trobades de
treball amb entitats i agents especialistes del territori i per l’altra, amb tallers específics en col·laboració amb centres educatius i entitats d’educació
no formal.

La finalitat de la proposta és generar relacions entre
agents actius locals, i establir nous canals de col·laboració i comunicació entre comunitats educatives,
el teixit social i les pràctiques i les institucions.

TAULES DE TREBALL
Per la construcción d’un mapa de relacions possibles, s’han organitzat dues trobades d’entitats,
col·lectius i persones que treballen el territorio, per
a debatre diverses idees i perspectives al voltant
d’aquestes qüestions. Es proposa posar en comú les
accions, els àmbits i els espais de treball de cada
entitat per visibilitzar els punts de trobada tant en
metodologies, interessos, objectius i espais d’acció.
En aquestes trobades hi han participat el Centre
d’Estudis del Bages, la Fundació Aigües de Manresa
– Junta de la Sèquia, l’Institut de Recerca Holística
de Montserrat – Irehom, l’Escola Agrària de Manresa,
Memòria.cat, Amics del Conservatori, Museu Comarcal de Manresa, Cacis Forn de la Calç, Cal Gras Alberg de Cultura.

En aquest marc i entre els anys 2011 i 2012 es van
desenvolupar els projectes CIRCULACIÓ, de Tanit
Plana i RECORDS D’AVINYÓ I RECORDS DEL BRONX,
de Nicolás Dumit Estévez.
En el marc d’Estètiques Transversals i entre els
anys 2013 i 2015, s’ha desplegat a Manresa el projecte Unitat Mòbil del Paisatge, de l’estudi Mixité
(de l’arquitecta osonenca Marta Carrasco i l’artista
manresà Sergi Selvas).

UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE, U.M.P.
Un projecte de l’esudi MIXITÉ
(Marta Carrasco i Sergi Selvas)
--------------------------------------------La Unitat Mòbil del Paisatge és un projecte d’activació d’un dispositiu mòbil que constitueix alhora
un mecanisme catalitzador de processos de reflexió
crítica sobre el territori; un element generador d’activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca
col·lectiva. La primera fase de disseny i construcció
del dispositiu es va dur a terme l’any 2013. Posteriorment, a partir del treball en col·laboració i posant
en relació diversos col·lectius i agents locals, s’han
accionat aquests processos educatius sobre temes
lligats a la ciutat i el territori, al patrimoni i al paisatge en el context de Manresa i el Bages.
El projecte s’ha desplegat a partir de la col·laboració
de centres educatius, associacions, i altres agents
locals amb els quals, durant l’any 2014 - 2015, s’ha
treballat per tal de generar diferents processos de
reflexió crítica i posar en valor tots aquells sabers
que impliquen la mirada en termes de paisatge, i
també la transformació recent del territori i de la
ciutat.
Aquests processos s’han desenvolupat en forma de
tallers amb cadascun dels col·lectius participants
on s’ha imaginat, reflexionat, debatut i proposat
noves lectures i mirades sobre la ciutat de Manresa
i el seu entorn.

L’exposició presenta els resultats d’aquestes accions, però alhora, i com a espai de laboratori en
obert, constitueix una invitació a continuar les reflexions sobre el territori a partir de les activitats
paral·leles que es duran a terme en el seu marc.

ACCIONS, PROCESSOS I PARTICIPANTS
---------------------------------------------

TALLERS REALITZATS
- Ciutats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En col·laboració amb el grup d’artistes El Garbuix
i liderat per l’artista Eva Soto
Des del treball sobre el fons del Museu Comarcal, el
Grup d’artistes El Garbuix se les ha convidat a explorar la Manresa històrica a través de les pintures,
dibuixos i gravats del Museu i reflexionar sobre la
ciutat contemporània i la imatge que la representa
i defineix.

- Aixopluc. Una Construcció Col·lectiva ------En col·laboració amb Alumnes de l’Aula Oberta
de 4t d’ESO de l’Institut Cal Gravat
i els professors Lídia Biescas i Ramon Barlam
Construcció d’un aixopluc a partir de materials reciclats i reutilitzats amb l’objectiu d’entendre la necessitat i el valor de l’arquitectura des de la seva
funció més bàsica, el de donar aixopluc als seus habitants contra les inclemències del temps. Habitar
el territori és dotar-lo de caractarístiques humanes
que es relacionen amb el territori en termes econòmics (agricultura), ecològics (arquitectura sostenible, reutilització) i culturals (patrimoni i paisatge),
i la construcció col·lectiva de l’habitar és l’activitat
que engloba tots els elements a través del qual entenem el territori.

ACTIVITATS - PROGRAMA
--------------------------------------------TALLER MUTACIONS:
Laboratori Permanent d’anàlisi del territori
Dies: 12, 19 i 26 de setembre
Hora: de 17h a 20h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa
La construcció d’una maqueta a escala del territori
manresà pretén treballar sobre el fet d’aprendre a
llegir la ciutat i el territori de forma transversal entenent que en la seva formació i conformació hi intervenen molts més elements que els construïts per
l’home, jugant-hi un paper fonamental els mateixos
elements naturals del territori. S’organitzen activitats paral·leles a l’exposició per aprendre a llegir i
interpretar cartografies urbanes i territorials històriques per diagnosticar i identificar aquells elements
que han estat i són determinants per la formació de
la ciutat.

JORNADES “TERRITORI I PAISATGE:
UNA APROXIMACIÓ A L’ENTORN
DES DE LES PRÀCTIQUES CULTURALS
COL·LABORATIVES”
Territori, paisatge, i cultura.
Data: 1 d’octubre.
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa
Cultura i accions educatives: re-territorialitzar
des de les pràctiques culturals col·laboratives.
Data: 8 d’octubre.
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa

- Paisatges Sonors - - - - - - - - - En col·laboració amb amb els alumnes
de Cristina Zafra i Pep Torras
Disseny i composició d’una banda sonora d’un vídeo
sobre el paisatge de Manresa que explica el trànsit
des de la ciutat a la perifèria a través dels espais
sonors. És una investigació sobre els sons i tot l’espectre auditiu que conforma el paisatge que envolta
la ciutat, sons que escenifiquen les relacions entre
la percepció del paisatge i l’activitat humana construint així una imatge mental del límit de la ciutat.

----------------------------

- Sons de la Memòria - - - - - - - En col·laboració amb els alumnes de SAMI
d’Anna Soler i Andreu Cano
A partir del joc i l’experimentació, els alumnes de l’Esclat han dipositat certs objectes dins les caixes que
relacionen amb records. Des de l’objecte i el so que produeix, dibuixen els records que evoquen aquests
sons, memòria individual però també collectiva, dels
espais de la ciutat que són importants per a ells.

Amb el suport de:

ESTÈTIQUES TRANSVERSALS. ART, ACCIÓ EDUCATIVA
I CIUTATS MITJANES és un programa d’IDENSITAT.
www.idensitat.net

UNITAT MÒBIL DEL PAISATGE és un projecte de Mixité
(Marta Carrasco i Sergi Selvas). www.ump.mixite.es

