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CR ITICA  d' 
ART &   
EDICIÓ 
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10 H
INTRODUCCIÓ

Quan observem les obres d'art com a crítics solem perdre en el camí la 
relació amb l'experiència estètica, amb tot allò que gaudim d'ella i amb allò 
que ens portem després de viure-la.
Observem les obres d'art com si fossin objectes situats fora del món i les 
analitzem part per part, com un carnisser en un escorxador.
Quan llegim un text de crítica ens trobem amb una obra oberta en canal, 
sovint esmicolada, triturada, analitzada en els seus últims detalls però també 
buida de la seva "aura".
El text crític fracassa doncs i es converteix en còmplice de la institució 
cultural, desactivant el seu poder crític, poètic, relacional.
Però hi ha altres formes d'escriptura, com la novel·la, l'assaig poètic o la 
crònica que s'enfronten a l'art d'una altra manera, posant en primer lloc 
l'experiència de l'espectador. Una experiència que moltes vegades, com a 
crítics, obviem, utilizant l'escriptura com una capa que ens protegeix de les 
obres.
En aquest curs treballarem estratègies per convertir la crítica acadèmica, 
freda i avorrida en una crònica d'allò que ens passa front l'obra d'art. Una 
escriptura lliure construïda com una peça de théatre verité.
A tots als alumnes i les alumnes se'ls hi entregarà un certificat 
d'aprofitament i assistència al curs.

DESTINATARIS

Aquest curs va dirigit a un públic divers: gestors culturals de qualsevol edat o 
condició, comissaris, crítics d'arts, estudiants d'Humanitats, Història, Història 
de l'Art, Belles Arts, Filosofia, Arquitectura, Disseny... 



En general tots aquells i aquelles interessats i interessades en els oficis 
relatius a l'àmbit cultural i que desitgin conèixer l'entramat de l'edició cultural i 
desenvolupar en un futur un text crític de qualitat. 

PROGRAMA 

Dilluns 28 de Novembre [15H - 20H]* 

 Breu història de la crònica i de la seva aplicació cultural
 La crítica transversal. Anàlisis de llibres com “Estètica relacional de 

Nicolás Bourriaud.”
 El remix com a forma de producció cultural

Dimarts 29 de Novembre [15H - 20H]* 

 Creació i gestió de projectes culturals al segle XXI
 Estudi de casos de publicacions escrites i on-line ( A-desk, Anfibia, 

Etiqueta negra, etc.)
 Com ser un traficant d'idees. Estudi de casos de creacions artístiques 

híbrides. (art contemporani, teatre, performance...)
 Conclusions i projectes de futur.

 *17,30H-18,00H Descans

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer en que consisteix la Crítica d'Art.

Utilitzar les eines necessàries per realitzar una eficaç crítica artística.

Practicar i entendre la crítica especialitzada en art contemporani.

Desenvolupar una reflexió discursiva sobre la Crítica d'Art i l'Edició Cultural.

Conèixer les xarxes i els medis de publicació i difusió de la Crítica d'Art.

CENTRE

Universitat Rovira i Virgili. Campus Catalunya, Aula 310.                          
[Av. Catalunya, 35. 43002, Tarragona]
                             

DOCENT

Marc Caellas, natural de Barcelona és director d'escena, escriptor i gestor de 
projectes culturals.
Las  seves  últimes  propostes  escèniques  estrenades  a  Barcelona  són  El 
perico tumba la paloma, Como en casa Borger, Nunca estuve en New York, 
Cuerpo Serrano o todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o engorda. (2015).
Amb l'escriptor Sebastià Jobani desenvolupà una adaptació per l'escena de 
Viaje alrededor de mi habitación de Xavier de Maistre. (2014).



Anteriorment  a  Buenos  Aires  presentà  Entrevistas  breves  con  escritores  
repulsivos, una peça interpretada per escriptors a través de textos de David
Foster Wallace (2011) i El paseo de Robert Walser, una obra de teatre a peu 
que  transcorre  pels  carrers  d'un  barri.  A Bogotà  va  estrenar Los  críticos 
también  lloran  (2009)  i Notas  de  Cocina, ambdues  a  partir  de  textos  de 
Rodrigo García:  Las listas (2012) i  Cuento de mi vida (2014) un projecte de 
teatre documental realitzat amb Esteban Feune de Colombi, amb qui va crear 
la Compañía La Soledad.
Ha publicat llibres com Carcelona (Melusina, 2011), Caracos (Melusina, 2015) 
i Teatro del bueno (Teatron tinta, 2015.)
Ha comissariat exposicions que hibriden literatura, escena i art contemporani 
com Ahí está: 10 años de artes vivas, MUSAC (2015);  El estómago de los  
escritores, Kosmópolis (2015/6) i No todo va a ser hablar, Caixaforum (2016)
Escriu  regularment  per  l'Estado  Mental,  Altair  Magazine,  El  Malpensante  i 
Encuentros del Diari de Tarragona.

MATRICULACIÓ 

El preu del curs és de 95€ ó de 45€ per alumnes que es matriculin fins al dia 
10 de Novembre.

L'alumne formalitzarà la seva matrícula a les dates indicades escollint un dels 
mètodes de pagament:

1. Transferència bancària. Al compte:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepte: Nom i cognom + nom del curs.

2. Paypal – Pagament segur. 

Un  cop  realitzat  l'ingrés  o  el  pagament  s'haurà  d'enviar  un  justificant  del 
pagament junt amb la matricula (que pots descarregar en el web o fent click 
aquí) al correu catalunya@formacionalcuadrado.com

En un període màxim de dos dies s'enviarà un correu electrònic confirmant la 
plaça al curs.

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2016/11/matriculatarragonacritica.pdf
https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2016/11/matriculatarragonacritica.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5W5EUFZCDEYU8


CONTACTE

sergi@formacionalcuadrado.com

922.367.082

634.336.555


