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El programa de trobades de 
Cultura Resident té com a 
objectiu generar i enfortir xarxes 
entre artistes, agents i contextos 
culturals i institucions artístiques 
vinculades a les pràctiques 
de residència, així com donar 
a conéixer els projectes en 
residència desenvolupats en el 
CMCV.

El programa es planteja a través 
de quatre línies desenvolupades 
tant en entorns virtuals com 
presencials, i que poden estar 
dirigides a residents de 2020 o 
obertes al públic sota inscripció.



Programa 
de trobades  
Cultura 
Resident 
2020

Transferències

Trobades entre 
edicions de 
Cultura Resident
Trobades per modalitats 
(mediació, producció i 
investigació) entre pràctiques 
de residència desenvolupades 
en el marc de Cultura Resident 
2018, 2019 i 2020. Trobades 
dirigides a Residents de Cultura 
Resident.

10. 09. 2020 >> Transferències 
VALÈNCIA: Trobada amb Anaïs Florin 
/ Alba Herrero (2018), Eva Fernández 
(2019) i Álvaro Martín de Ruedas / 
Carolina Fernández / Francisca Soto i 
Néstor Morente, residents 2020.

15.10.2020 >> Transferències ALACANT: 
Trobada amb Enrique Radigales (2018), 
María José Ribas (2019) i Abel Jaramillo, 
Ruth Montiel Arias, Carlos Aguilera i 
Blanca Añón, residents 2020.

10.11.2020 >> Transferències CASTELLÓ: 
Trobada amb Gal·la Knorr (2018), Lorena 
Mulet / Marco Ranieri (2019) i Agustín 
Serisuelo, Irene Gras, La Estridente (Irati 
Cano / Maria Laura Ríos) i Mar Reykjavik, 
residents 2020.

Visites 

a espais 

culturals i 

artístics

Visites setembre — desembre. 
Trobades dirigides a residents 
2020.

Visites a espais i activitats artístiques 
d’Alacant, Castelló i València i trobades 
amb agents del context cultural local.

Cultura Resident Obert

Trobades 
públiques sota 
inscripció
Trobades amb persones i 
projectes del teixit cultural i 
artístic tant locals com d’àmbit 
internacional, relacionades 
amb entorns de residències 
i vinculades a la creació i el 
pensament contemporani. 
Trobades obertes amb 
aforament limitat en el 
Centre del Carme Cultura 
Contemporània i accessibles 
mitjançant enllaç virtual.

24. 09. 2020 — 18.30 h >> Cultura 
Resident Obert. Trobada amb l’Institut 
d’Estudis Postnaturals. “Processos 
d’investigació i espais de residència: 
estructures d’aprenentatge en xarxa per 
a la pràctica artística contemporània” 
amb Karol Muñozcano i Gabriel Alonso. / 
Presencial amb enllaç virtual.

Institut d’Estudis Postnaturals (Madrid) és un 
centre d’experimentació artística des d’on 
explorar i problematitzar la postnatura com a 
marc per a la creació contemporània. Fundat 
en 2020, es planteja com una plataforma 
de pensament crític; un lloc en xarxa que 
posa en comú a artistes i investigadorxs 
preocupadxs per les qüestions de la crisi 
ecològica global, mitjançant formats 
experimentals d’intercanvi i producció de 
coneixement obert. L’Institut s’estructura 
entorn d’un espai físic on es duen a terme 
tallers, trobades i exposicions obertes al 
públic, així com la producció continuada de 
material teòric. A més, l’Institut acull dues 
residències artístiques d’escriptura i creació: 
https://instituteforpostnaturalstudies.org/

20.10.2020 — 18.30 h >> Cultura 
Resident Obert amb Julián Barón. 
“Entorns digitals de trobada i 
investigació al voltant de la imatge 
i la cultura visual com a eines de 
transformació”. Presencial amb enllaç 
virtual.

Julián Barón (Castelló) és fotògraf, docent 
i impulsor de projectes que usen la imatge 
com a eina social de pensament. De 2008 
fins a 2015 va dirigir i va ser professor de 
fotografia en Blank Paper Escola València, 
Castelló i Online. En l’abordatge dels 
seus projectes una voluntat permanent és 
plantejar perspectives capaces de contribuir 
a afeblir la rígida imaginació col·lectiva 
i a qüestionar els discursos oficials que 
construeixen la memòria, la història i la 
identitat mitjançant la imatge. El seu treball 
s’ha exhibit en el Centre d’Art Pompidou-
Metz, Netherlands Fotomuseum, Get It 
Louder Pequín, Changjiang Biennale, 
Chongqing (Xina) o Arts Santa Mónica 
entre altres. El seu treball C.E.N.S.O.R.A rep 
el Magnum Photography Awards 2016, 
en la categoria Open Sèries. Actualment 
coordina el projecte imagenred.org de 
perfil pedagògic, col·laboratiu i transversal, 
impulsat per la Fundació Foto Colectania. 
http: //www.julianbaron.es/es/portfolio-
masonry-*4cols/*wide

26.11.2020 >> Cultura Resident Obert. 
Trobada amb Ana Gallardo. “Processos 
de producció compartida a propòsit de 
Escuela de envejecer”. Trobada virtual 
amb enllaç.

Ana Gallardo (l’Argentina) és una artista 
que treballa en entorns col·lectius, 
majoritàriament femenins, a través de 
projectes de llarga duració en diferents 
espais vinculats a la vida domèstica i de cura 
per a persones majors (com a residències de 
gent gran o pisos comunitaris). En els últims 
anys ha iniciat la “Escuela de Envejecer”, 
una sèrie de projectes que problematitzen 
les violències de la vellesa, especialment 
en cossos femenins. Com a gestora va 
dirigir l’espai Forest (2012-2013) i actualment 
està a càrrec de La Verdi, un espai d’art 
independent amb residències i programes 
d’arts visuals. Viu i treballa entre Mèxic i 
Buenos Aires. http://www.ruthbenzacar.com/
artistas/ana-gallardo/

Open 
Studios

Presentació 
d’experiències 
de residències 
Cultura Resident 
2020
En finalitzar les residències, 
es realitza una trobada - 
presentació efímera en 
Menador Espai Cultural 
de Castelló — Residències 
d’investigació artística / 
Centre Cultural Las Cigarreras 
d’Alacant — Residències de 
producció artística / Centre del 
Carme Cultura Contemporània 
— Residències de mediació 
cultural. En aquestes trobades 
obertes els i les residents 
mostren els seus processos 
de treball, els seus resultats, 
conviden a col·laboradors i 
col·laboradores i es donen a 
conéixer els projectes recolzats 
en Cultura Resident. Tenen lloc 
físicament en cada ciutat i són 
oberts al públic.

16.12.2020 — 18 a 21 h >> Open Studios 
residències d’investigació artística / 
Menador Espai Cultural de Castelló

18.12.2020 — 18 a 21 h >> Open Studios 
residències de producció artística / 
Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant

05.02.2021 — 18 a 21 h >> Open Studios 
residències de mediació cultural / Centre 
del Carme Cultura Contemporània

Més informació:
culturaresident@gva.es
Inscripcions: www.consorcimuseus.gva.es


