
F ò r u m 

bones pràctiques

en les arts visuals
menorca ,  20 1 6

Fòrum de formació teòrica i pràctica per obtenir 
un coneixement clar sobre les noves formes de fer 
i entendre l’art, alhora que conèixer les metodolo-
gies actuals per a la gestió dels projectes artístics 
amb exemples reals. La intenció és dotar els agents 
culturals de les eines adequades i necessàries per 
treballar d’una forma eficaç i eficient en les accions 
de promoció exterior de la cultura menorquina, en 
el marc de les bones pràctiques professionals en les 
arts visuals, l’adequació de les subvencions públi-
ques a les necessitats del sector i  l’impuls de la pre-
sència dels artistes en l’esfera cultural menorquina.

SALA D´ACTES DEL MUSEU DE MENORCA, MAÓ

3 de juny de 16 a 20.30 h

4 de juny de 10 a 14 i de 16 a 20.30 h

Més informació: aavibmenorca@gmail.com

Tel. 971 36 07 93

www.aavib.net

ORGANITZEN:



11:50 h DESCANS. (20’)

12:10 h L’EXPOSICIÓ D’ART CONTEMPORANI, DEL DESENVOLUPAMENT AL PLA ESTRATÈ-

GIC.  Què són i quins agents hi participen? Organització, comunicació, dinamitza-
ció i estratègia. Responsabilitats de l’artista i de l’organitzador

JOAN MOREY és artista i formador. Sobre la base de la seva trajectòria com a ar-
tista exerceix una labor docent, principalment en el sector audiovisual i de màr-
queting artístic. Ha estat part de l’equip de Les Clíniques d’es Baluard 2015/2016 
i membre del Programa de Formació Contínua per a artistes visuals de l’AAVC. 
Imparteix de forma regular el taller “Eines de professionalització per a artistes” 
i col·labora com a expert convidat en diversos màsters i postgraus en universi-
tats, escoles d’art i disseny o plataformes d’aprenentatge permanent.

14:00 h DESCANS. (120’)

16:00 h  PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES. PRODUCCIÓ I EDUCACIÓ. Com es poden posar en 
relació processos artístics i processos educatius? Casos i exemples de treballs en 
contextos específics. Projectes que s´articulen a partir de la porositat

RAMON PARRAMON. Artista visual i investigador cultural. Format en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat de Vigo. El seu treball se centra en 
l’àmbit de la producció, gestió i promoció de la creació contemporània en context, amb 
un interès cap a projectes interdisciplinaris i sobre les funcions que pot exercir l’art en un 
context sociopolític específic. Des del 2010 és el director d’ACVic Centre d’Arts Contem-
porànies. Des del 1999 dirigeix el projecte d’art IDENSITAT. Del 2000 al 2010 fou codirec-
tor del màster en Disseny i Espai Públic a Elisava (Universitat Pompeu Fabra).

18:00 h DESCANS. (20’)

18:20 h Presentació dels resultats de les dinàmiques preparades durant el Fòrum. 

Taula rodona i debat.

20:00 h Avaluació del Fòrum. Comiat.

DIVENDRES 3 JUNY *

16:00 h Presentació dels organitzadors: Josep Ramon Cerdà (director de l’Institut 
d‘Estudis Baleàrics), Miquel Àngel Maria Ballester (conseller Cultura Consell de Me-
norca) i Laura Marte (delegada a Menorca de l’Associació Artistes Visuals Illes Balears).

16:30 h Presentació dels assistents.

17:00 h COM TREBALLEN ELS ARTISTES ACTUALS? Formats d’obra i llocs d’exhibició. 
Presentació dels resultats de l‘enquesta realitzada als artistes de Menorca 
Neus Marroig + Laura Marte (AAVIB)

18:10 h DESCANS. (20’)

18:30 h EL PROGRAMA D’ARTS VISUALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CIUTADANIA 
I ART CONTEMPORANI EN L’ÀMBIT LOCAL. Context institucional. Suport a projectes 
municipals. Formació de tècnics municipals i laboratoris. Cursos i exposicions 
itinerants. Serveis educatius i activitats vinculades. Documents i eines de treball

ANNA CROSAS és directora del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística 
(ODA) de la Diputació de Barcelona (on treballa com a tècnica d’arts visuals des de 
1997). Va ser consultora júnior de les empreses de gestió cultural Artimetria i Ikonos 
(1997-1999) i tècnica de cultura de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (1994-1997). Ha im-
partit classes a postgraus i màsters en gestió cultural i és membre de taules i comissions 
d’experts de diferents ajuntaments, del CoNCA i del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya. Màster en Gestió Cultural amb l’especialitat de Gestió d’Institucions 
i Polítiques Culturals (UB, 1995) i llicenciada en Filosofia (UB, 1993).

DISSABTE 4 JUNY* 

10:00 h QUÈ SÓN LES BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS? COM APLICAR-LES I PER 
QUÈ? Codis deontològics dels sector i lleis associades. Estudi de les bones pràc-
tiques, recomanacions i casos reals

PACO ESPINOSA. Artista visual, dinamitzador d’activitats col·lectives entorn de la creati-
vitat, membre del col·lectiu creatiu AA TOMIC_LAB i president de l’Associació d’Artistes 
Visuals de les Illes Balears (AAVIB). Artista compromès i que participa activament en 
comunitats obertes d’artistes que treballen els valors socials i educatius de l’art, el debat 
crític, la dissidència, la trobada, les accions de guerrilla artística i l’agitació cultural, el 
desenvolupament de la col·laboració, la participació, el procomú, l’intercanvi de coneixe-
ment, el valor transversal de la cultura o el sentit transformador i la utilitat de l’art aquí 
i ara.
 

* El desenvolupament del programa s’articularà mitjançant dinàmiques dialògiques i participtatives, 

amb casos i exemples per debatre i interactuar, que acompanyaran les ponències.


