SOMIEN LES
IMATGES AMB
ARXIUS?
Jornades d’educació
i cultura visual

17–19.12.2021

A FABRA I COATS
I FILMOTECA
DE CATALUNYA

Parlar del llegat cinematogràfic implica
abordar les relacions entre la tradició
audiovisual i el context actual d’omnipresència de pantalles. Quines reflexions
i decisions educatives se’n deriven?
Drac Màgic, amb motiu de la celebració
dels seus 50è aniversari, vol contribuir
a dinamitzar aquest debat i a orientar
els reptes i les trajectòries de futur de la
comunitat educativa amb les jornades
“Somien les imatges amb arxius?”.
Tres dies i diferents activitats per
reflexionar sobre la incidència que tenen
o haurien de tenir els arxius, les polítiques
de rescat, la preservació i difusió,
les pràctiques interpretatives i creatives,
entre d’altres, en la renovació necessària
dels paradigmes del sistema educatiu.

Divendres 17
11 a 14.30 h

SESSIÓ DE TREBALL

(tancada al públic)

Entitats i organitzacions que
treballen la relació entre el cinema
i l’educació reflexionarem conjuntament sobre quins canvis són necessaris en el món educatiu per tenir
en compte la cultura audiovisual.
15.30 a 16.30h

REGISTRE D’INSCRIPCIONS
16.30 h

INAUGURACIÓ
I PARLAMENTS
• Susana Naranjo, Dir. de Currículum
i Personalització del Departament
d’Educació de la Generalitat.
• Sílvia Duran, Dir. de l’Àrea de
Públics de l’ICEC .
• Beatriz Navas, Dir. del Instituto
de Cinematografía y las Artes
Audiovisuales (ICAA).
• Jordi Martí, Sisè Tinent d’Alcaldia
de l’Ajuntament Barcelona.
• Marga Almirall, Drac Màgic

Dissabte 18
TAULA INAUGURAL
Els reptes educatius dels arxius
cinematogràfics i com abordarlos des de les filmoteques.
Quins són els reptes educatius
dels arxius cinematogràfics i com
abordar-los des de les filmoteques?
• Esteve Riambau, director de la
Filmoteca Catalunya.
• Josetxo Cerdán, director de la
Filmoteca Española.
• Elisa Giovannelli, responsable
d’educació i del programa
“Schermi &Lavagne” de la Cineteca
de Bolonia (Itàlia).
• Modera: Tamara Moya Jorge, docent
i investigadora Universidad Carlos III.

18.30 h

PERFORMANCE
Remix audiovisual en viu
Una performance de collage
audiovisual utilitzant l’eina de
la Mashup Table que permet
projectar fragments d’imatge i so
en directe. A càrrec de Dostopos:
Ana Pfaff i Ariadna Ribas.
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9.30 a 10.15 h

12 h a 12.30 h

14 h

17 h

19.30 h

REGISTRE D’INSCRIPCIONS

PAUSA CAFÉ

PAUSA DINAR

10.15 h

12.30 h

TAULA 4
Remenar els arxius:
Lectures creatives

PROJECCIÓ A
LA FILMOTECA DE
CATALUNYA

TAULA 1
Entre els arxius i les aules:
El llegat visual en l’educació

TAULA 2
La contemporaneïtat
dels arxius: Present i futur de
les memòries visuals

Com potenciar les re-apropiacions
creatives dels arxius en l’educació?
Quina és la importància de l’arxiu
en les pràctiques de creació
audiovisual?

Lettre d’un cinéaste à sa fille

• Isabel Segura Soriano, historiadora
i escriptora, habitual dels arxius.
• Laia Colell, membre fundadora de
l’associació cultural A Bao a Qu.
• Carolina Astudillo Muñoz,
realitzadora, investigadora i docent.
• Simona Malatesta, membre del
col·lectiu OVNI.
• Modera: Blanca A. Mató, membre
de l’àrea de projectes educatius de
Drac Màgic.

Everything Andere

Quina relació establir des de les
aules amb les genealogies fílmiques
i com relacionar els arxius visuals
amb la pràctica educativa?
• María Adell Carmona, crítica de
cinema i docent a ESCAC i UB.
• Aida Sánchez de Serdio, formadora
i investigadora sobre art,
educació i pràctiques artístiques
col·laboratives (UOC).
• Júlia Betrian, coordinadora de Serveis
Educatius de la Filmoteca Catalunya.
• Fanny Figueras, docent de visual i
plàstica a secundària.
• Maria Ojuel, direcció general de
Currículum i Personalització del
Departament d’Educació.
• Modera: Anna Petrus, cineasta,
escriptora, docent del cinema
(UPF, UOC, UIC) i Directora
Artística del Festival Memorimage.

Quina és la importància de la feina
dels arxius i quina direcció haurien
de prendre? Com poden nodrir
l’educació?
• Pablo La Parra Pérez, investigador
i docent (Elías Querejeta Zine
Eskola/Festival de Sant Sebastià).
• María Ruido, cineasta i
investigadora.
• Gloria Vilches, coordinadora
d’Xcèntric, programa de cine
experimental del CCCB.
• Mercè Coll, catedràtica de filosofía
de Secundària.
• Modera: Núria Araüna,
investigadora i docent (URV).

15.30 h

TAULA 3
La ubiqüitat de les pantalles:
De l’omnipresència a l’oblit
Quina relació caldria construir
amb l’arxiu incessant i “infinit” de
les xarxes socials i el núvol? Quins
reptes presenta la hiperpresència
d’imatges i pantalles?
• Belén Soto, responsable de
programes d’aprenentatge
d’Hamaca.
• Andrés Hispano, realitzador
audiovisual, comissari i articulista.
• Cecilia Bayo, escriptora i membre
de la Assemblea Groga de Gràcia
Pol Capdevila, docent de teoria de
l’art i art contemporani (UPF).
• Modera: Marga Almirall, membre
de l’àrea de projectes educatius de
Drac Màgic.

Dirigida per Eric Pauwels
País: Bèlgica / Any 2000 / Durada:
50 min.
Dirigida per Laura Ginès i MuKaTo
Project Movies. Wien, 2015, 3 min.

Alícia Xcèntrica,
Ahomeinprogressfilm
(Dirigida per Pepon Meneses,
Laura Ginès i Rafa Castañer) +
Culturnautes CCCB, 2015, 5 min.

Una nena pregunta al seu pare,
que és cineasta, per què no fa
pel·lícules per a ella, i ell li respon
que fa molt de temps que va deixar
de ser nen. Però el desafiament
està llançat: i els desafiaments
són com a jocs, i jugant es
construeixen relats, i no hi ha res
més important per a un nen que
jugar i fins i tot conjugar. I aquell
pare cineasta accepta el repte i
acaba conjugant històries que
parlen sobre el món i sobre la seva
visió del món que segurament
és el regal més gran que se li pot
fer a una filla, sobretot quan les
històries volen lliures i no se sap
on aniran a parar.
• Sessió presentada per Laura Ginès,
cineasta i docent. En diàleg amb
Raquel Marques, de Drac Màgic.

INSCRIPCIONS
Podeu formalitzar la vostra inscripció i ampliar
informació a :
www.dracmagic.cat/somien-les-imatges-amb-arxius
Data límit per inscripcions:
14 de desembre de 2021
La inscripció és gratuïta i imprescindible per accedir
a les activitats dels dies 17 i 18 de desembre a la
Fabra i Coats. La inscripció no inclou l’entrada a la
sessió de cinema del 19 de desembre a la Filmoteca
de Catalunya ni el dinar del dia 18 de desembre.
Les places són limitades, per aquesta raó la inscripció
es confirmarà via email.
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