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  Vídeo sobre l’artista visual                                                                                           Sergi Quiñonero:
“Art i natura, La coherència com a filosofia de vida”                                     

Vídeo sobre l‘artista i escultor                                       Rufino Mesa:
“Pacte amb la natura“   

ON LINE

 Esdeveniment transmèdia que es difondrà en diferents 
formats i plataformes digitals

                                     Enregistrament als estudis de 
Ràdio Ciutat de Tarragona                                                                        

“Esas ruinas que (no) ves son una promesa”                                 
Prenent com a pretext el títol de l’exposició d’en   Jorge Conde

a l‘espai tabacalera de Madrid, presentem aquesta taula 
rodona. Parlem de dislocar el temps lineal i preestablert on 

passat i present es fusionen, plantejant una reflexió sobre la 
utilitat de la memòria industrial i a l‘hora analitzar els 

aspectes conflictius de la societat contemporània                        
i del seu model productiu.

Ponents:  CAIT (Centro de Análisis Integral del Carlos Gonzalvo
Territorio)  Departament d’Arquitectura Juan Fernando Ródenas

URV  periodista i  artista visualEsther Celma Jorge Conde

  DIMECRES 17 DE NOVEMBRE

PRESENCIAL
  DIJOUS 18 DE NOVEMBRE

   19 h. Presentació vídeo sobre l’artista visual                                                                                           Sergi Quiñonero:
“Art i natura, La coherència com a filosofia de vida”                                     

Presentació del vídeo sobre l‘artista i escultor                                     Rufino Mesa: 
“Pacte amb la natura“   

Mèdol. Centres d‘Arts Contemporànies de Tarragona. 
tarragonaculturadigital.com/cultura-verda/

  18'30 h.                                                   Jorge Conde:
“Liminaritat, Paisatge i Memòria Eco-social”                                

A partir de 5 projectes realitzats en l'última dècada, l'artista 
Jorge Conde, planteja una reflexió sobre l'empremta del 
nostre model de desenvolupament en el paisatge, entès 

com a una construcció cultural que canvia constantment. 

19'30 h.  “Ioga per a animals”   :Acció performativa                     
A càrrec de Santo i Maria Cuèllar

20 h. Marc Sellarès: 

“De viure i prendre partit”                                                     
L'artista visual Marc Sellarès  ens parla sobre la seva 

trajectòria artística com a mirall dels problemes                             
socials i mediambientals.

  DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE

Mèdol. Centres d‘Arts Contemporànies de Tarragona. 


