
	
	
	

Títol	
	

Entendre l’art actual	
	

Explicació de l’activitat	
	
Les programacions culturals actuals ens mostren les propostes d’artistes i creatius que estan 

treballant en l’actualitat. Com a espectadors ens poden sorprendre algunes propostes, ja que 

no tenim les eines adequades per poder entendre què ens volen transmetre els creadors 

actuals.	

Pot ser ens hem cultivat en art modern i contemporani, però l’art actual difícilment ens 

arriba. Es per això que oferim aquest cicle de conferències en les que volem investigar de 

manera conjunta com funciona l’art avui en dia, intentant reconèixer els codis però sobretot 

reflexionant sobre el fet creatiu actual.	

El cicle vol reflexionar sobre la creació actual, fent un repàs a les manifestacions artístiques 

des dels anys 50 fins a l’actualitat. Així mateix volem tenir atenció als artistes actuals de la 

nostra comunitat, analitzant algunes de les seves obres.	

El format del cicle serà molt dinàmic, interrogant i debatent alguns conceptes fonamentals 

per entendre el fet creatiu. A més es basarà en la visió d’obres en format digital i la lectura 

de textos per tal de fomentar el debat.	

Analitzant la creació actual es podran entendre altres aspectes transversals de la societat, 

dotant de significat moltes accions artístiques.	

	
Forma de treball	

El cicle de conferències s’estructura en dues sessions presencials de 2 hores cada una. El 

plantejament parteix d’una primera part introductòria a cada sessió per tal de presentar 

alguns conceptes claus, elements a tenir en compte i oferir algunes pistes sobre la creació 

contemporània.	

A la segona part debatrem sobre el concepte i visualitzarem algunes peces d’artistes actuals 

per tal d’analitzar-les i entendrer-les.	

Programa del curs:	

Sessió 1.	



Art modern? Art contemporani? Art actual? Establir quines són les característiques de cada 

període i fer un anàlisi de cada un per poder contextualitzar l’art actual.	

Sessió 2.	

A partir dels anys vuitanta, tot val? Descobrir nous llenguatges de l’art actual, analitzant 

performances, vídeo instal·lacions i les connexions entre l’art i la tecnologia.	

Com funciona el sistema de l’art contemporani? Analitzar quins son els actors: el mercat 

(galeristes, col·leccionistes) i les institucions (museus, centres d’art). Quin paper tenen en 

l’art actual?	

Aquest cicle pot funcionar com a complement de qualsevol exposició (col·lectiva o individual) 

que tengui lloc al municipi. S’adaptaran alguns continguts per encaixar com a activitat 

complementària de l’exposició.	

	

Objectius	
	
Donar eines per poder analitzar una obra d’art.	

Contextualitzar el fet creatiu com a part de la societat.	

Aprendre com funciona l’art actual per poder gaudir d’ell.	

	

Característiques espai	
	
Sala amb taules, cadires i pissarra (no imprescindible).	

Ens podem adaptar a qualsevol espai.	

	

Necessitats tècniques	
Connexió wifi (imprescindible).	

Projector (el podem aportar nosaltres si l’espai no en té de propi).	

	

Durada de l’activitat	
	
4 hores	
	

Públic destinatari	
	



Membres d’associacions culturals, gestors, creadors, tècnics de cultura i altres agents 
culturals.	
	

Preferències d’horari	
	
Funciona bé un dissabte de 10 a 14  
	

Disponibilitat de dates 
	
	
A partir d’octubre.  Ens podem adaptar a les necessitats de l’espai i coordinar  
les dates .	
 

Curriculum de l’autor	

Tres. Serveis Culturals és una empresa que es dedica a la gestió de projectes culturals. Des 

del començament, l’any 1996, hem desenvolupat diferents estratègies per tal d’assolir els 

objectius de cada projecte, sempre des de la qualitat del servei, la implicació personal i les 

solucions adequades a cada cas.	

En aquest camí hem pogut participar en projectes de tota mena. Des de projectes molt petits 

per entitats locals a d’altres de gran envergadura amb ressò internacional, des de donar un 

servei concret en un projecte ja creat a produir i coordinar els que surten de la nostra pròpia 

empresa.	

Molt conscients de que el nostre treball com a professionals de la gestió cultural ens situa 

com a interventors de les polítiques culturals del nostre territori, la experiència, el 

coneixement del medi i la disponibilitat són els nostres millors aliats per garantir no tan sols 

l’èxit d’un projecte sinó també la qualitat del mateix.	

En aquests moments, sumam a tota la nostra experiència la nostra curiositat i ganes de que la 

cultura sigui la eina fonamental del canvi de paradigma que estam vivint. Així hem obert 

aquest #espaideformacio3 com un espai de recerca comú, on analitzam, compartim i 

comentam projectes culturals i experiències que ens donin nous camins per a la cultura.	

Tina Codina 	

Gestora cultural i des de fa 15 anys membre de Tres. Serveis Culturals, empresa de gestió 

cultural amb seu a Palma (Mallorca). En aquests 15 anys he realitzat la coordinació de tot 

tipus de projectes culturals, destacant la gestió d’equipaments culturals com el Centre de 

Recursos de Creació Contemporània de l’Ajuntament de Palma.	

Ha investigat sobre la gestió de la cultura participativa en el Màster de Gestió Cultural 

(especialitat investigació) de la UOC, la UIB i la Universitat de Girona, amb el treball final de 



màster “Noves formes de participació, noves formes de gestió: la gestió de la cultura 

participativa”.	

També és la responsable de la programació dels cursos de # espaideformacio3, un projecte 

d’investigació en el que convidam cada mes a una persona relacionada amb nous formats a la 

cultura i compartim coneixements i projectes amb els participants. 	

En aquests moments està investigant sobre les possibilitats de les xarxes i explorant  nous 

camins per les produccions culturals. Un exemple és Cultura a Casa, projecte associatiu que 

realitza activitats culturals a espais domèstics i que ha estat seleccionat a Cultsurfing 2013 i a 

Pública14 i Sr. Ferrer. Editora de papereria, un projecte en el que experimentam amb un 

producte físic, que realitzam a través de laboratoris creatius. Amb aquests dos projectes hem 

iniciat una nova línia d’experimentació i comunicació a Tres. Serveis Culturals, que volem 

compartir a través de les formacions que oferim a entitats i municipis.	

	

Pressupost 	
300€ + IVA 
 
 
Més Informació: 
 
Tina Codina 
971 718786 
619 816546 
tinacodina@gmail.com	


