PROJECTES SELECCIONATS A LA CRIDA DE
CONTRACTACIÓ DE PROJECTES DE CREACIÓ 2020

Noguera: "Volem que els artistes i investigadors tenguin un marc on, des
de les arts visuals i els processos de creació, puguin donar respostes i ens
ajudin a repensar el món"
La convocatòria de contractació de projectes d'arts visuals fou una
iniciativa emmarcada dins el Pla de xoc engegat per la Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de Palma per a pal·liar els efectes de la crisi
provocada pel covid-19. En aquest cas, la convocatòria estava pensada per
a projectes de creació i investigació amb un límit de 6.000 euros per als
projectes artístics i de 4.000 per als d'investigació. Un jurat independent
va ser estat l'encarregat de seleccionar els guanyadors: 6 projectes
artístics i 3 d'investigació. Els guanyadors varen posar en marxa els seus
projectes el mes de juliol i en aquests moments, són a la recta final i a la
majoria els podem trobar als carrers de Palma. Ràdio quiosc-mòbil a la
plaça de l’Escorxador, 10 personatges per a una pel·lícula que mai es farà
en cartells per la ciutat, Quan tot això acabi...When all this is over mirant
els balcons i finestres, De dins cap a fora a 10 Opis de ciutat i TAPÍS AL
Mercat de l’Olivar.
Els seleccionats de la modalitat de creació per a projectes no expositius
foren: Pere Antoni Sastre i Pau Aulí amb 10 personatges per a una
pel·lícula que mai es farà; Irene de Andrés amb Costa luminosa; Mònica
Fuster amb TAPÍS; Bartomeu Sastre amb Quan tot això acabi...When all
this is over; Joan Bennàssar i Associació Circula Cultura amb Ràdio Activitat
Quiosc-Mòbil i Lara Fuster i Miquel Àngel Oliver, amb el projecte De dins
cap a fora.
Volem destacar que tots els projecte tenen una forta voluntat d’arribar a
la ciutadania, i una bona part parteixen del diàleg amb els veïns i veïnes o
és el que volen provocar. Aquesta tardor els carrers de Palma estaran
plens d’art creat per artistes de generacions diverses que increpen el
present i la realitat que estam vivint.
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Costa luminosa de Irene de Andrés
Aquest projecte parteix de les històries que l'alarma mundial pel covid-19
ha provocat a bord de diferents creuers.
Una sèrie de relats recollits a diversos mitjans d'informació serveixen com
a punt de partida per a crear una ficció audiovisual a mode de
curtmetratge experimental. Amb això es proposa una reflexió sobre els
models de turisme massiu que han estat fortament afectats per la
pandèmia, acostant-nos a altres idees de viatge i plantejant alternatives
per a continuar endavant, especialment a llocs on el turisme és el primer
motor de l'economia.
Costa luminosa manlleva el seu nom d'una de les naus de la companyia
Costa Cruceros, que veient-se afectada per la crisi del coronavirus va ser
obligada a errar per l'Atlàntic i el Carib de port en port.
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Costa luminosa és concreta en una sèrie de peces basades en els creuers
turístics afectats per la crisis del Covid-19. El seu contingut parteix d’una
selecció d’esdeveniments viscuts a bord, mencionats per diferents mitjans
de comunicació.
En els diferents capítols de Costa luminosa s’empren diferents tècniques
vídeo-gràfiques, des d’enregistraments de caràcter documental a
metratge domèstic de 8mm i súper-8, passant per l’ animació, el collage o
la ficció sonora.
Utilizant per una banda, el relat de ficció i per una altra, la crònica
periodística, les històries se componen de narracions que van des dels
llocs més íntims al plànol general, traslladant l’espectador als camarots
d’aquests illes flotants i a ports als quals no es pot desembarcar; el món
pateix una pausa incòmoda que ens obliga a reflexionar sobre aquest
model de turisme de masses que tan bé encarnen els creuers turístics.
L’obra resultant aborda un dels llocs més delirants on viure aquesta
pandèmia, i que manifesten alhora la cara més amarga del monocultiu
turístic. En molts dels ports on la visita d’aquestes naus era habitual, la
seva presència, igual que el turisme massiu, ja suposava un problema molt
abans de l’arribada del virus. Aquesta peça és podrà veure a través de les
plataformes web del Casal Solleric i Palma Cultura.
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Radio activitat Quiosc – Mòbil de Joan Bennassar i Circula Cultura
es tracta d un projecte de oan ennassar en
col laboració amb l equip d educadores de la coopera va ircula ultura,
L. El proc s de treball gira al voltant de la construcció d una
arquitectura lleugera, esfèrica i m bil que funciona com a estació de ràdio
experimental per, en un primer moment, detonar discussions i visibilit ar
problemà ques sorgides a par r de l'estat ocasionat per la Covid 19 a
Palma.
El projecte compta amb dues fases diferenciades, una primera que
consisteix en la construcció de l'artefacte arquitect nic, mentre que la
segona, consisteix en el muntatge de àdio ac vitat uiosc - M bil a la
plaça de l'Olivar i a l'Escorxador de Palma, on s’han desplegat les diverses
estratègies proposades per l'equip d'educadores de la cooperativa Circula
Cultura, SCCL.
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Presentació i obertura d Hist ries del mercat de l’Olivar dia 4 de
novembre. Emissió en directe del programa Aire! amb Joan Cabot (IB3
Radio) + col·loqui posterior
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De dins cap a fora de Estudi Hedera (Lara Fuster Prieto i Miquel Àngel
Oliver Costa)
Pot parèixer que l'estructura física i familiar de l'habitatge que coneixem
és quelcom intrínsec a l'ésser humà, però la casa com a espai privat de
descans i protecció, no compta amb més d'un segle i mig d'història.
Durant els darrers anys, la idea d'habitatge ha estat simplificada a través
de les normatives, la publicitat, les sèries de televisió i les motivacions del
mercat immobiliari, arribant a un estàndard que pot suposar un problema
per a aquelles persones que no s'hi ajusten. De dins cap a fora pretén
conduir a la reflexió de l'habitatge a través de l'apropiació del llenguatge
publicitari. El material artístic elaborat segueix tres línies de reflexió: la
invisibilitat de l'espai privat, la crítica a la "llar, dolça llar" i la creació de
l'espai domèstic intermedi. Un projecte que es materialitza en format
d'animació, en al·lusió a les representacions televisives, cartelleria urbana
i un quadern dissenyat per a ser reproduït amb qualsevol impressora
domèstica traient el seu màxim profit.

Actualment es pot trobar una exposició artística a l'espai públic amb la
mostra de deu cartells localitzats a diferents OPIS de l'Ajuntament de
Palma. Les obres, recopilades al web <www.hederahedera.com>,
pretenen conduir a la reflexió sobre l habitatge a trav s d’una mirada
feminista, fent ús dels llenguatges visuals que han participat en la
formació de l’ideal domèstic per desconstruir-los. A la web esmentada
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podreu trobar les localitzacions d’on es troben els cartells, així com la
publicació autoimprimible.

8

TAPÍS de Mònica Fuster
Projecte de creació artística que consisteix en la realització d'una peça
videogràfica que mostra el procés de recerca que l'artista ha realitzat el
2020 entorn a les propietats tintòries del Tap de Cortí aplicades sobre els
teixits. El resultat son un conjunt d'obres creades des de la intimitat i
d'altres compartides des de la participació i en col·laboració amb el sector
agrícola i tèxtil de l'illa, principalment amb Especias Crespi i Teixits Vicens.
Aquesta peça videogràfica estarà construïda a partir de textos, sons,
material filmat i fotografiat. A través d'aquesta obra, l'artista vol remarcar
el procés d'experimentació i els aspectes rituals de les accions artístiques
sorgides on el més important és la seva carrega poètica i simbòlica.
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Acció cal·ligràfica a Vilafranca amb tap de cortí, febrer 2020 (20 m x 5 m x
40 cm). Fotografías: Ita Pou i Biel Servera

L'ordit fou teixida al migdia,
la trama a la casa de l'alba,
la resta al vestíbul del sol.
Un vestíbul d'or teixit per la lluna,
Un vel tremolós per al petit sol.
Antiga cançó Estònia.

Fotografies de Paula Pinya
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de
Pere Antoni Sastre i Pau Aulí

s l'evocació d'una
experiència cinematogràfica que deixa en suspensió la necessitat de
recórrer a un rodatge, obtenint com a resultat un llargmetratge
formalment desconstru t. El projecte proposa la de nició de deu
personatges, representats en deu peces que faran referència a diferents
departaments del món del cinema. El plantejament suposa la creació del
fil conductor d una pel lícula c cia que no es traslladarà a una sala de
cinema sinó que es manifestarà a trav s d una pagina web on l’espectador
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o lector podrá clicar en diferents finestres i veure a través de 10
personatges una pel·lícula però sense la pel lícula. El format del projecte
respon a la necessitat d experimentació amb el cinema, explorant els seus
límits i les noves possibilitats de representació.
Es considera que des de l'audiovisual, l'imaginari col·lectiu que retrata la
societat illenca s pobre i nicament pret n despertar un sen ment de
comunitat basat en la par dia i l auto-referenciació a trav s del
paisatgisme, la gastronomia i el turisme. onada la falta de pel lícules que
retratin la societat mallorquina i les seves preocupacions i reptes polí cs,
econ mics, socials i culturals, el projecte proposa reivindicar un inexistent
imaginari lmic. Amb cada un d aquests personatges s encarnaran
problemà ques que per una part queden perfectament escrites en la
hist ria de la nostra illa, per tamb serveixen de mirall per a entendre la
con guració de certs poders, pràc ques i interessos del món en què vivim.
Aquest projecte es podrà visionar a través de la web del Casal Solleric i
Palma Cultura, així com trobar-lo als carrers de Palma en format cartell.
Es pot llegir una entrevista a l’artista amb referència al projecte al diari
Última Hora a l’enllaç següent:
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2020/11/09/1212467/2020ano-cine-muchos-proyectos-para-pere-antonisastre.html?utm_source=facebook&utm_medium=web&fbclid=IwAR39Zz
nBSKrE6pmRoidJSu4PgbDjoPj1AfuaM6oMQh7tq-8FvkbPpY9X3cM
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When all this is over...Quan tot això acabi...
de Bartomeu Sastre
When all this is over... visibilitza una sèrie de desitjos, sensacions i
projeccions individuals, a la vegada que col·lectives. El present projecte vol
investigar sobre la construcció social a través del desig amb una sèrie de
frases recopilades a les xarxes socials (món digital) i posteriorment
produïdes físicament i instal·lades a l'espai públic de la ciutat de Palma.
Durant el temps que ha estat actiu l'Estat d'Alarma, declarat a l'Estat
espanyol el 14 de març de 2020, l'artista va proposar al seu cercle
d'amistats més properes completar la següent frase: "Quan tot això
acabi... ". Tot jugant amb l'ambigüitat de la frase i les possibles
interpretacions d'aquesta. Aquesta convocatòria ha estat oberta a tothom
mitjançant diverses xarxes socials. D'aquesta manera, cada persona que
ha volgut participar, ha enviat la seva proposta de continuació de la frase.
Aquest procés, aparentment senzill, ha generat una conversa respecte de
la situació actual, dels propis estats d'ànim, de sensacions o pensaments
pels quals puguem transitar.
Finalment, amb les frases recopilades (enviades pels participants o bé
sorgides durant la conversa entre la persona participant i l artista), s’ha fet
una selecció i els textos es polvoritzen a sobre de mantes fetes amb tela
sanitària. Un element amb connotacions de cura i de protecció, tan
necessàries avui en dia individualment i col·lectivament. Aquestes mantes
les podem veure penjades als balcons de Palma o a altres espais
disponibles perquè es pugui llegir la frase des de l'espai públic.
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