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ACVIC CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 . www.acvic.org · info@acvic.org

De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.  

Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Festius tancat. 
 

Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12.00 h.  

També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït. 

Segueix-nos al Facebook, Instagram i Twitter.

ART I PROPAGANDA 
PEL FET
Byron Maher/Sindicato de Manteros -  
CDR Joan Rebull - El Pressentiment -  
En Contingencia - Laura Pinta Cazzaniga  
- Monte Perdido 60 Bis - Sitesize 
a cura de Democracia

10.10.2019–11.01.2020
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Inauguració, dijous 10 d’octubre a les 19 h

P E

Aquesta exposició aplega els dos darrers treballs produïts pel 
Premi de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals 
de Catalunya, Arts Santa Mònica, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i LOOP Barcelona, que es com-
plementen amb algunes obres i elements referencials prece-
dents de cada artista.

A WONDERS Carles Congost construeix un híbrid entre el bi-
opic musical, el documental, la ficció poètica i la reflexió assa-
gística. Ho fa a partir del grup Musical Youth, un grup de reg-
gae format per cinc nens, que va tenir un gran i únic èxit amb 
la seva cançó Pass the dutchie (1982). Tenint com a rerefons 
el concepte one-hit wonder, la serena i fascinadora presència 
de dos dels membres del grup, Dennis Seaton i Michael Grant, 
intercalen anècdotes personals amb lectures i interpretacions 
de textos d’Eloy Fernàndez Porta. En cap moment s’apel·la a 
l’enyorança amarga de l’èxit efímer, ja que la pantalla s’omple 
amb nous conceptes i relats traçats des la reflexió madura. 
En aquest projecte s’hi canalitza una combinació entre habi-
tuals interessos temàtics, com són la música, la cultura pop o 
els subgèneres, presents en la seva trajectòria, i tractats amb 
sensibilitat vers la quotidianitat i els elements comuns de la 
condició humana. 

A COS SOCIAL Joan Morey analitza la relació de l’individu 
amb el fet social a través d’una performance sense públic en-
registrada en vídeo. Com si es tractés d’una lliçó d’anatomia, 
es presenta un cos nu a mercè de l’observació i la manipulació 

Compartint Processos és una proposta expositiva d’ACVic i hablarenarte
per reunir, sintetitzar i visibilitzar algunes de les pràctiques artístiques 
realitzades en el marc del projecte Collaborative Arts Partnership Pro-
gramme (CAPP) a diverses ciutats europees, durant els tres darrers anys.  
hablarenarte ha estat el coordinador d’aquest projecte en el context es-
panyol, en el que han participat Medialab-Prado (Madrid), Tabakalera (Do-
nosti), Centro Huarte (Huarte) i ACVic (Vic).

Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP) és una xarxa formada 
per nou institucions culturals en sis països europeus, orientada a la investi-
gació i proliferació de les pràctiques artístiques col·laboratives.

AFLUENTS és el projecte artístic realitzat entre Seila Fernández Arconada 
(Brighton) i el Col·lectiu A+ (Vic). És fruit d’una residència realitzada en el 
context de la ciutat de Vic, a partir de la idea de promoure un procés de 
treball col·laboratiu entre agents locals i una artista visitant. Mitjançant una 
estada de tres mesos es va concretar el barri de Les Adoberies i el riu Mèder 
com a espai d’investigació i acció. Entre 2015 i 2017 ACVic i hablarenarte 
van iniciar activitats centrades en aquest espai urbà, en el marc conjunt de 
la QUAM i del propi projecte CAPP. La primera activitat fou el taller QUAM 
2015 Interessos públics i creació col·lectiva dirigit per Santiago Cirugeda, 
en el qual es van abordar maneres d’intervenir en un espai en situació de 
transitorietat. Membres del taller es van constituir com a Col·lectiu A+, que 
al llarg d’aquests darrers tres anys han continuat investigant i experimen-
tant sobre aquest context, al mateix temps que han programat diverses 
activitats públiques. El segon taller QUAM 2016 Paisatges ordinaris, patri-
monis emergents: el paisatge com a creació col·lectiva dirigit per Francesc 
Muñoz va incidir en aspectes patrimonials i culturals posant en relació el 
riu, el possible futur de les Adoberies i la ciutat. Aquestes activitats han 
format part de la programació d’ACVic, i els seus resultats s’han presentat 
parcialment en diferents moments. Amb aquesta exposició, el procés local 
es connecta amb d’altres processos i residències realitzades en diferents 
ciutats que han format part de CAPP. Mitjançant material audiovisual, tex-
tos descriptius d’observadors externs i d’altres elements objectuals, es 
proposa mostrar la diversitat en els processos col·laboratius, generats en 
moments, espais i circumstàncies molt diverses.

Els treballs que formen part d’aquesta exposició són:

Seila Fernández Arconada  
i Col·lectiu A+ 
Afluents
Vic, 2017

Produït per: ACVic i hablarenarte
Col·laboradors: Associacions de veïns La Calla, El 
Remei i Horta Vermella

Enter This i Orekari Estudio
Repensar el contenedor
Huarte, 2017

Produït per: Centro Huarte i hablarenarte
Col·laboradors: Mario Pérez, Uxue Pérez de Pipaón, 
Maddi Berraondo i Itsaso Jiménez

Felipe Polania i Oihane Espuñez 
Harrotu Ileak
Donostia, 2017

Produït per: Tabakalera i hablarenarte

Byron Maher, Alexander Ríos, 
Sindicato de Manteros i Lateros  
de Madrid
Manta – Arte, Lucha y Aprendizaje
Madrid, 2017

Produït per: Medialab Prado i hablarenarte

Stine Marie Jacobsen, Lorenzo 
Sandoval i Diego Agulló
Affect 2015
Berlín, Alemanya, 2015

Produït per: Agora Collective Berlin

Bence Zsin
Úszó ház / Floating Home
Rücker-acknai tó, Hongria, 2017

Produït per: Ludwig Museum – Museum of 
Contemporary Art

Mark Storor
Baa Baa Baric
St Helens, Anglaterra, 2017

Produït per: Heart of Glass i partners

María José Arjona
You Are Splendid
Osnabrück, Alemanya, 2017

Produït per: Kunsthalle Osnabrück

Sibylle Peters
KAPUTT: The Academy of 
Destruction
Londres, Anglaterra, 2017

Vídeo de: Katharina Duve
Col·laboradors: Heike Roms, Zoe Laughlin, Martin 
O’Brien, Malik Nashad Sharpe, Ansuman Biswas, 
Sam (Jazsam), Rubie (Gurrubie), Splendour 
& Najiba (Splenjiba), Tolu (Principal Tolu the 
G.O.A.T.), Ruqiya (R.P.H.D.), Chese (Red Pool), 
Hester Chillingworth, Katharina Duve, Zainab 
(Fidget Zalla) i Tyrell (the acrobatic zombie killer)

Christopher Kline
OK - The Musical
Liverpool, Anglaterra, 2016-17

Produït per: Tate Liverpool i Super Slow Way

Glenn Loughran
After the future… of work
Dublín Inner City, Irlanda, 2016-17

Produït per: University College Dublin’s Parity 
Studios, Create, CAPP i Robert Emmet Community 
Development Project

Todo Por la Praxis
Youth urban design workshop
Callan, Co. Kilkenny, Irlanda, 2016

Produït per: Create, Callan Workhouse Union i 
CAPP

Per a més informació:
www.cappnetwork.com
www.hablarenarte.com/capp
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ART I PROPAGANDA PEL FET

Aquesta exposició es configura al voltant de les noves pràctiques artísti-

ques d’inspiració llibertària que actualment s’estan duent a terme a l’estat 

espanyol. Pràctiques que més enllà del seu propi contingut polític són 

polítiques per les condicions de producció i difusió, alienes a la institució 

“art” i que busquen implicar-se en determinats moviments socials. Des de fa 

uns anys podem cartografiar un seguit de trobades en les quals s’ha buscat 

reflexionar de manera col·lectiva sobre les relacions entre art i anarquia en 

què la presència de l’activisme de caràcter llibertari ha estat indissociable. 

Arte y propaganda libertaria (Madrid, 2015), ANARCO (València 2016-17) i 

les Jornadas de Arte y Creatividad Anarquistas (Madrid, 2015-2019).

El denominador comú d’aquestes experiències és que estan basades en 

l’autogestió i l’ajuda mútua, on els procediments jeràrquics de la institució 

“art” són abandonats a la recerca d’instruments horitzontals d’organització 

a través d’assemblees i grups d’afinitat, qüestionant les figures d’autoritat 

i legitimació habituals del sistema artístic.

L’estètica anarquista també ha estat un punt clau en l’organització d’aquestes 

experiències. Si acudim a André Reszler, aquesta estètica respon principal-

ment a dos corrents. Per una banda, el que confereix a l’artista una llibertat 

de creació total com a individu per auto-expressar-se, rebutjant qualsevol 

condicionament aliè a seva voluntat; i, d’altra banda, el que s’identifica amb 

les necessitats d’agitació i propaganda. Si bé en els temps que corren el pri-

mer pot identificar-se perfectament amb la idea liberal de l’art, considerem 

que una veritable estètica anarquista contemporània hauria de respondre 

a la de l’agit-prop, ja que a part de l’interès que li podem atribuir des de 

la perspectiva de Boris Groys quan diu que el potencial polític de l’art pot 

mostrar-se més poderós en contextos de producció predominantment 

política que en els mercantils, també podem veure la seva potència per 

aliar-se amb moviments socials i polítics transformadors.

La proposta s’apropa a aquestes experiències des d’una voluntat documental, 

ja que per la seva naturalesa és impossible reproduir-les en un marc institu-

cional, però creiem important mostrar-les en el marc sobre la discussió de 

l’efectivitat política de l’art, així com pel seu vessant pedagògic, ja que en 

la seva gran majoria són experiències que poden servir com a instrument 

per a d’altres lluites.

Per reflectir aquestes pràctiques, hem 

comptat en aquesta exposició amb:

Monte Perdido 60 Bis, col·lectiu dels 

habitants d’un dels edificis alliberats 

per l’obra social de la Plataforma d’Afec-

tats per la Hipoteca, que presenta un 

apropament des de dins a la lluita per 

l’habitatge i la vivència de l’ocupació a 

través de dispositius tant documentals 

com estètics.

El CDR Joan Rebull exhibeix part de les 

seves accions reivindicatives així com 

diferents materials de difusió, des de 

fulls volants a samarretes, associats a 

la seva tasca política i propagandística 

a la ciutat de Reus.

Nascuda com a secció d’agit-prop de la 

secció sindical de la CNT a Línea Directa, 

En Contingencia, a través d’una instal-

lació interactiva, proposa una reflexió 

sobre la naturalesa del treball assalariat. 

Com a part d’aquesta instal·lació també 

es mostraran cartells realitzats per a les 

comunicacions de la secció sindical dins 

les empreses.

El Pressentiment es defineix com l’arma 

amb què Espai en Blanc (una aposta 

pel pensament crític, col·lectiu i experi-

mental) vol intervenir en l’actual combat 

del pensament. El Pressentiment pren 

forma a través d’un full volant de lliure 

còpia i difusió, del qual ja se n’han fet 

82 números, així com de microvídeos 

distribuïts a través de la web.

Byron Maher, artista visual, dissenyador 

i membre de l’assemblea del Sindicato 

de Manteros de Madrid, posa al servei 

d’aquest col·lectiu les seves eines crea-

tives per desenvolupar-ne les diferents 

campanyes de reivindicació i visibilitat 

centrant-se en la denúncia del racisme 

institucional.

Sitesize presenta Aproximaciones Mu-

jeres Zona Sur, un projecte dedicat al 

barri de Torresoto de Jerez de la Fron-

tera. A través de 10 càpsules es recullen 

converses i reflexions al voltant de la 

tasca portada a terme per l’associació 

de dones del barri, sobre la seva quo-

tidianitat i maneres de fer, reflexionant 

sobre com les tasques de cura poden 

capgirar el paradigma patriarcal.

Laura Pinta Cazzaniga presenta la sèrie 

fotogràfica En el Walden [trabajadoras 

en lucha] que posa en conflicte la lluita 

de les dones de la neteja en el context 

d’un referent arquitectònic d’aspiracions 

utòpiques, donant visibilitat al treball 

femení mostrant la càrrega conflictual 

que sovint el sustenta. 

A cura del col·lectiu Democracia

www.democracia.com.es




