MANIFESTA 12,
PALERM, 14 – 17 DE SETEMBRE 2018

Benvolguts i benvolgudes,

Ens plau fer-vos arribar la informació del proper viatge per als Amics de La Panera a la
Manifesta 12, a Palerm (Sicília).
Manifesta és la Biennal Nòmada Europea, que se celebra cada dos anys en una ciutat
diferent. Es tracta d'un important esdeveniment d'art internacional, que atrau visitants
de tot el món. Manifesta és el punt de trobada per descobrir artistes emergents, idees
generadores d'idees, noves obres d'art especialment encarregades per a
l'esdeveniment i experiències creatives en diàleg amb llocs espectaculars de cada
ciutat amfitriona. L’any passat vàrem poder gaudir a La Panera d’una de les
produccions de Manifesta 11 que va tenir lloc a Zurich; es tracta del vídeo Simply the
Best de Carles Congost en el marc de la mostra individual de l’artista que es va portar
a terme al centre.
Manifesta es va fundar a Amsterdam a finals de la dècada de 1990 com una biennal
europea d'art contemporani que s'esforça per millorar els intercanvis artístics i culturals
després del final de la Guerra Freda. En la pròxima dècada, Manifesta té l’objectiu de
fer evolucionar l’esdeveniment artístic cap a una plataforma interdisciplinària per al
canvi social, i posarà l’accent de la seva programació en la recerca urbana i en el
patrimoni..
La ciutat de Palerm ha estat seleccionada per Manifesta per la seva representació de
dos temes importants que identifiquen l'Europa contemporània: la migració i el canvi
climàtic, i com aquests afecten les nostres ciutats. La història de Palerm, multicapa i
profundament condensada, que està ocupada per gairebé totes les civilitzacions
europees i que ha mantingut connexions a llarg termini amb l'Àfrica del Nord i la
Mediterrània Oriental durant els darrers 2000 anys, ha deixat els seus rastres al llarg
d'aquesta societat multicultural al cor de l'àrea mediterrània.
Els “mediadors creatius”, o comissaris de Manifesta 12, son Bregtje van der Haak,
Andrés Jaque (qui va participar en la 9a Biennal d’Art Leandre Cristòfol), Ippolito
Pestellini Laparelli i Mirjam Varadinis; i el llistat d’artistes participants encara no s’ha fet
públic. L'Orto Botanico de Palerm, fundat l'any 1789 com a laboratori per alimentar,
estudiar, provar, barrejar i recollir diverses espècies, va inspirar Manifesta 12 a
analitzar la idea de "jardí", explorant la seva capacitat d'agregar la diferència i de
compondre la vida fora del moviment i la migració.
La posició de Palerm a la cruïlla de tres continents el converteix en un lloc ideal per a
Manifesta 12 per investigar alguns dels canvis clau del nostre temps. Però també és
un lloc on es contesta el model actual de globalització amb noves perspectives sobre
el compromís cívic.
Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès.
Salutacions cordials,

Cèlia del Diego
Directora del Centre d’Art la Panera

MANIFESTA 12,
PALERM, 14 – 17 DE SETEMBRE 2018

PREU PER PERSONA: 420 €
Inclou:
»Trasllat Lleida – aeroport de Barcelona / aeroport de Barcelona –
Lleida

» Vol Barcelona – Palerm / Palerm - Barcelona
ORIGEN DESTÍ
Barcelona Palerm
Palerm
Barcelona

Dia Vol
14/09 Vueling
17/09 Vueling

Sortida
12.15 h
14.55 h

Arribada
14.10 h
16.50 h

» Trasllat aeroport de Palerm – Palerm / Palerm – aeroport de Palerm

» Hotel a Palerm, en règim d’allotjament en habitació doble i esmorzar
HOTEL ATHENAEUM ***
Via l. Giannettino 4, Palerm
www.albergoathenaeum.it

» Assegurança de viatge
» Entrada a la Manifesta 12 (3 dies)

No inclou:
» Taxa turística: 4,50 € (a abonar directament a l’hotel)

» Suplement d’habitació individual (en el cas que es desitgi): 51€

RESERVEU LA VOSTRA PLAÇA:
Fins al 15 de juny, a rsanjuan@paeria.cat

