PROGRAMA IMATGES CONTEMPORÀNIES VII
Dimarts 15 de novembre de 2011.
De 19.00 a 21.00 h, Centre d’Art
d’Art la Panera
«Els reptes de la crítica d’
d’ art avui.
avui. A la recerca del seu espai»
Aquesta sessió té com a objectiu fer una aproximació a la crítica artística actual, revisant la seva presència i
el seu rol en els canals en els quals tradicionalment ha estat present, com són els mitjans de comunicació,
les revistes i els suplements, així com també introduir els nous espais crítics que han aparegut gràcies a
internet i a les xarxes socials.

ELENA VOZMEDIANO.
VOZMEDIANO .
Crítica d’art, és col·laboradora del suplement El Cultural (El Mundo), i també col·labora en revistes
especialitzades, com Revista de Libros, Revista e Occidente i Arquitectura Viva. Ha estat presidenta de
l’Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), una associació de professionals dedicats a l’art actual, que té
l’objectiu de beneficiar el conjunt de la comunitat artística.

Dimecres 16 de novembre de 2011.
De 19.00 a 21.00 h, Centre d’Art
d’Art la Panera
«Del nou disseny
disseny al disseny actual. Les generacions X i Y el disseny a Barcelona»
Des de finals dels anys vuitanta i fins ara, en el disseny català s’han anat incorporant nous dissenyadors amb
una sèrie de plantejaments conceptuals i formals diferents als dels seus predecessors —encara que hereus
tant de les idees modernes com postmodernes—, a causa, sobretot, que es troben immersos en fenòmens
socials de tanta transcendència com són les transformacions del sistema productiu, la globalització, l’impacte
de les noves tecnologies i, especialment, el potencial d’internet. En aquesta conferència es presentarà, per
tant, una panoràmica del disseny català actual a través del treball de les generacions més joves de
dissenyadors, analitzant el seu context, les seves idees, els seus projectes i la seva projecció exterior.

RAQUEL PELTA.
PELTA .
Historiadora del disseny, doctora per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Comunicació Audiovisual, és
professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i de l’Escola Elisava.
Des del 2004, és directora del Congrés Internacional de Tipografia (València) i ha organitzat cursos sobre
disseny en universitats i institucions com CaixaForum, Fundació Caixa de Catalunya (la Pedrera), Universidad
de Salamanca i Universitat Ramon Llull, entre d’altres. La seva tasca com a docent es veu complementada
amb la de comissària de diverses exposicions per institucions com el MUVIM, de València; el Museu Jaume
Morera, de Lleida; la Bienal del Cartel, de Mèxic; la Caixa, i l’Ambaixada d’Espanya a Estònia, entre d’altres.

Dijous 17 de novembre de 2011.
De 19.00 a 21.00 h, Centre
Centre d’Art
d’Art la Panera
«Historicitat de la forma: un cas basc»
Sota aquest títol es presenta una conferència transversal, que té en el concepte d’historicitat el seu eix
principal. Per historicitat s’entén una línia de successió generacional basada en continuïtats i discontinuïtats.
Aquesta historicitat de la forma comença amb el Grupo Gaur, i en particular amb la figura de Jorge Oteiza
que es va perllongant al llarg de generacions d’artistes, des de Txomin Badiola i Pello Irazu a Ibon Aranberri i
Asier Mendizabal.

PEIO AGUIRRE.
Crític d’art, comissari independent i editor, des del 2000 fins al 2005 va ser codirector de D. A. E. Donostiako
Art Ekinbideak. Ha comissariat exposicions en diferents centres, com el CAAM, Las Palmas de Gran Canària; la
Sala Rekalde, Bilbao (2007), o el MACBA, Barcelona (2008). Ha publicat articles i assajos en revistes
internacionals, com Flash Art, ExitExpress i e-flux journal, i col·labora en suplements culturals, com el
Cultura(s) de La Vanguardia i Mugalari (Gara). Ha escrit textos monogràfics sobre artistes com Jon Mikel
Euba, Annika Eriksson, Liam Gillick, Sergio Prego, Susan Philipsz, Philippe Parreno, Ibon Aranberri,
Wendelienvan Olderborg, entre d’altres. Escriu «crítica i metacomentari» en el seu bloc
http://peioaguirre.blogspot.com.
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