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Introducció

Art, Professió i Docència

El GIDC Art,  Professió i  Docència cerca fór-
mules que apropin el context universitari  al 
context social en general.  En els darrers anys 
ha centrat el  seu àmbit de treball  en relaci-
onar la nostra tasca docent universitària i  la 
tasca com a creadors en el context cultural 
contemporani.

El  món de l ’ar t és,  i  més en el marc actual 
de crisi  econòmica, un espai de difícil  accés. 
L’ar tista novell  se sol trobar davant un pano-
rama excloent,  marcat pel r igor i  la competi-
tivitat.  Aquesta situació dóna motius sufici-
ents,  per plantejar accions que anticipin allò 
que l ’estudiant pugui trobar-se en finalitzar 
els estudis,  accions que proporcionin eines 
i  que els ajudin a ser més efectius en les se -
ves polítiques de promoció i  inserció al  món 
laboral.

Per aquest motiu, el  projecte que presen-
tem, Situacions reals.  Confluències entre Ar t 
i  Arquitectura  (PID-2012),  s’ha focalitzat en 

promoure la professionalització en els estu-
diants de Belles Arts,  a partir  de les relacions 
entre Art i  arquitectura. 

Per potenciar les competències i  les habili-
tats,  especialment, en l ’elaboració d’obres 
d’art i  en l ’accés a la professionalització, hem 
fet incidència directa en els estudiants,  per 
mitjà del contacte directe amb professionals 
del món de l ’ar t a les ‘ Trobades amb crea-
dors’.

El  G I D C  Ar t,  Pro fe s s i ó  i  D o cè n c i a  p re té n  e s t a b l i r  v i n c l e s  e nt re  l a  re a-
l i t at  a r t í s t i c a  p ro fe s s i o n a l  i  l ’e n s e nya m e nt  d e  l ’a r t,  a m b  l ’o b j e c t i u  d e 
re d u i r  l a  d i s t à n c i a  e nt re  e l s  d o s  à m b i t s.

Context

Facultat de Belles Arts

Recordem que el projecte s’ha centrat en 
activitats de millora per a l ’adquisició de 
les competències destinades a l ’elaboració i 
gestió d’obres d’art: 

-  Capacitat creativa i  emprenedora 
(capacitat de formular,  dissenyar i  gestio-
nar projectes / capacitat de cercar i  integrar 
nous coneixements i  actituds).  ( Transversal) .

-  Capacitat per crear ar t i  habilitat per 
concebre tàctiques i  estratègies en l ’elabora-
ció d’obres d’art o intervencions artístiques. 
(Específica).

-  Capacitat per determinar sistemes 
i  mitjans de presentació adequats per a les 
qualitats ar tístiques d’una obra d’art i  l ’ha-
bil itat per ajustar la presentació al  projecte 
artístic.  (Específica).

Tot i  el  seu caràcter d’iniciació, aquestes 
competències són essencials dins el grau, ja 
que en elles s’hi plantegen alguns dels prin-

cipals reptes de Belles Arts;  és a dir,  aquells 
que tenen com a objectiu la formació artís-
tica.  La creació artística encapçala la l l ista 
de per fi ls professionals que el Llibre blanc de 
Belles Ar ts  contempla per un graduat (ANECA 
2004: 232).  Així  doncs, podem dir que l ’expe -
rimentalitat i  la pràctica són les dominants 
de la nostra carrera.  El  projecte ha actuat 
sobre alumnes de les assignatures “Iniciació 
als processos i  projectes 2” i  “Laboratori  de 
pintura”,  les quals estan clarament enfocades 
cap aquesta direcció. Tanmateix,  s’entén que 
l ’aplicació pràctica dels conceptes que es 
treballen en els tallers proporcionen a l ’es-
tudiant bases per desenvolupar tasques com 
“expert cultural”,  “assessor ar tístic”,  “docèn-
cia ar tística” o “direcció artística”. 

Els investigadors del projecte són docents 
en aquestes assignatures i  part del grup és 
també present a segon cicle del Grau de Be-
lles Arts.  La presència de docents en dife -
rents cursos ha permès tenir una visió global 
i  multinivell  dels facil itadors i  barreres dels 
estudiants.

L’o b j e c t i u  d ’a q u e s t  p ro j e c te  é s  e n r i q u i r  l ’a p re n e nt atg e  d e l s  e s t u d i -
a nt s  m i t j a n ç a nt  l ’e n fo r t i m e nt  d e l s  v i n c l e s  q u e  h i  h a  e nt re  l a  f a c u l t at 
i  e l  co ntex t  a r t í s t i c  p ro fe s s i o n a l.
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Descriptors

B1) Competències transversals.

E3) Aprenentatge entre iguals.

E5) Elaboració de projectes.

E7) PBL. Casos i  simulacions.

Informe (2014/2015)

Resum

La nostra proposta inicial  va ser la de fer evo-
lucionar les Trobades amb creadors,  activi-
tats que havíem realitzat al  l larg dels darrers 
cursos,  a través de dues activitats concretes: 
tallers ( Workshops) i  sessions expositives 
(Sessions en obert).

Els tallers,  en format workshops, havien de 
ser impartits per a professionals i  anirien di-
rigits a grups reduïts d’estudiants,  es volia 
crear vincles més estrets entre el món acadè -
mic i  el  professional.

Les sessions expositives,  en canvi,  havien 
d’estar conformades per les conferències 
dels professionals (a manera de Trobades 
amb creadors) i  taules rodones amb els estu-
diants participants dels workshops, obertes 
a un major nombre d’estudiants.

Partint d’aquestes propostes inicials,  el  pro-
jecte s’ha desenvolupat al  r itme de diverses 
dificultats.  Dues d’elles han sigut determi-

nants en la redirecció del projecte: el  no 
encaix com a proposta d’innovació ( ja que 
parteix d’uns antecedents duts a terme els 
darrers anys) i  la manca de finançament (per 
a dur a terme unes accions que recauen en la 
millora de la qualitat docent).  Aquestes dues 
l imitacions han generat un debat intens en-
tre els diversos membres del grup que ens ha 
portat a organitzar parcialment les propos-
tes inicials i  a actuar en altres direccions.

Finalment hem organitzat una nova edició 
de Trobades amb Creadors,  de la qual hem 
extret valoracions molt positives,  i  al  mateix 
temps hem iniciat una activitat nova que ha 
estat la visita als tallers dels ar tistes.  Aques-
ta darrera activitat ha estat molt estimulant 
pels estudiants i  ha incidit de manera direc-
te en els treballs realitzats posteriorment als 
tallers de creació.
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Mancances detectades

En el context actual necessitem cercar es-
tratègies per rendibil itzar l ’activitat amb 
professionals externs,  dir igides de forma di-
recte en l ’aprenentatge dels estudiants.  En 
aquesta direcció hem proposat fer evolucio-
nar els seminaris Trobades amb creadors que 
aquests darrers cursos hem organitzat.

Desprès de les darreres edicions de les Tro-
bades amb creadors vàrem voler evitar que 
esdevinguessin sessions bàsicament magis-
trals o expositives,  hi va haver una voluntat 
d’implicar i  fer més actius els estudiants a 
través dels workshops.

Objectius

Els Workshops van ser pensats per tenir una 
incidència directe sobre la pràctica artística 
de l ’estudiant inscrit.

Motivar a l ’estudiant perquè pugui entaular 
un diàleg tant amb els ar tistes convidats com 
amb la resta de companys sobre diferents as-
pectes de la pràctica artística.

Que l ’estudiant pugui desenvolupar un tre -
ball  pràctic durant la seva experiència en el 
workshop, i  que aquest pugui ser avaluat i 
analitzat per professionals externs.

Rendibil itzar l ’activitat amb els professionals 
externs.

Desenvolupament de l’actuació

S’ha hagut de suprimir la realització del 
workshop, com a eix principal de la proposta, 
per la dificultat d’encaixar el  projecte com a 
nou PID i  per la manca de finançament.

Amb la finalitat de mantenir els objectius 
principals hem substituït el  workshop per la 
visita als tallers d’artistes.  Per tant,  les actu-
acions realitzades han estat dues:

1.-  Una nova edició de les Trobades amb cre -
adors amb les següents conferències:

Trobada 1: “Cómo salvarse uno mismo tra-
tando de salvar lo que uno hace” a càrrec de 
Jonathan Millán.

Trobada 2: “A destemps; derives per la his-
tòria i  la transmediació” a càrrec de Lola La-
surt.

2.-  Visita als tallers d’artista “Salamina”.  Visita 
guiada pels ar tistes residents Pere Llobera i 
Sebastián Cabrera.

Tot i  que s’ha hagut de modificar l ’estructura 
general del projecte el calendari s’ha pogut 
mantenir segons els terminis previstos.

Pel que fa al  f inançament, el  Departament de 
Pintura de la Facultat de BBAA ens ha donat 
suport per poder realitzar les conferències 
de les Trobades amb Creadors.  Les gravaci-
ons de les conferències han estat realitzades 
per la becària de col· laboració amb el grup 
d’aquest curs.  Les visites als tallers d’artista 
“Salamina”,  a on trobem alguns dels ar tistes 
més destacats de l ’escena artística de Barce -
lona, s’han obtingut a cost zero a través de 
la col· laboració d’alguns dels membres del 
Grup amb els ar tistes residents.
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INTRODUCCIÓ

El grup d’innovació docent Art,  Professió i 
Docència posa en marxa el cicle de seminaris 
Trobades amb creadors del curs 2014-2015 a 
la Facultat de Belles Arts.

Aquesta nova edició continua amb l ’objec-
tiu d’apropar professionals del món de l ’ar t 
a la facultat;  cercant,  així ,  potenciar l ’esperit 
crític dels estudiants i  ajudar-los a focalitzar 
millor la seva tasca. Aquestes trobades ofe -
reixen la possibil itat de conèixer de primera 
mà projectes artístics i  al  mateix temps trac-
tar problemàtiques relacionades amb la pro-
ducció i  la presentació pública de l ’obra, o el 
paper del crític i  els centres d’art.

Els conferenciants d’aquesta edició són: Jo-
nathan Millán (ar tista) i  Lola Lasurt (ar tista 
i  docent). 

Aquesta edició,  per motius de manca de 
pressupost,  no seran enregistrades i  publi-
cades com en les edicions anteriors al  canal 

del grup a UBT V (http://www.ub.edu/ubtv/
ubtv_p.cgi) .  Es preveu obrir properament un 
canal en una plataforma com Vimeo o You 
Tube.

Acciò desenvolupada

Vista de la Trobada amb Jonathan Millán.
Fotograma: Paloma Orts.

Vista de la Trobada amb Lola Lasurt.
Fotograma: Paloma Orts.

1. Trobades amb creadors
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“Cómo salvarse uno mismo
tratando de salvar lo que uno hace”

DESCRIPCIÓ

Jonathan Millán és un artista que s’ha carac-
teritzat al  l larg de la seva trajectòria per la 
hibridació de diversos l lenguatges artístics; 
en la seva obra han conviscut de manera molt 
natural el  l lenguatge gràfic de la i l · lustració, 
la projecció d’objectes tr idimensionals o la 
util ització del suport bidimensional de la 
pintura. Aquesta varietat formal ha possibil i-
tat a l ’ar tista desenvolupar una carrera situa-
da entre l ’espai expositiu de les galeries d’art 
i  les publicacions a editorials i  revistes.

Al marge de les diverses formes que adquireix 
el  seu treball,  aquest també es caracteritza 
per una constant referència autobiogràfica. 
Les pròpies experiències vitals de l ’ar tista es 
converteixen l ’autèntic eix vertebrador de la 
seva obra.

Jonathan Millán va fer una presentació en la 
qual va exposar tots aquests elements,  i  va 
desgranar les diverses etapes per les quals 
ha transcorregut la seva experiència com 

artista.  La possibil itat de treballar tant en 
l ’àmbit editorial  com en el tradicionalment 
expositiu,  va ser una de les qüestions que va 
despertar més interès;  això va permetre ana-
litzar les diferents opcions professionalitza-
dores dels ar tistes.

JONATHAN MILLÁN (1977).  Va cursar estudis a 
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona. Viu i  treballa a Barcelona. Està re -
presentat per la Galeria Estrany de la Mota a 
on ha realitzat la seva darrera exposició indi-
vidual:  “Pequeño Drama Sobreactuado”.

+ INFO:  <<www.jonathanmillan.com>>

 <<www.estranydelamota.com>>

Trobada 1.
Foto: Jonathan Millán.

D i ve n d re s  2 2  d e  m a i g  d e  2 0 1 5
Ho ra :  1 0  h .
L l o c :  S a l a  d e  J u nte s,  1 ª  p l a nt a  Fa c u l t at  d e  B B. A A
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LOLA LASURT (1983),  l l icenciada en Belles Arts 
per la Universitat de Barcelona l ’any 2005. 
Postgrau en estètica i  teoria de l ’ar t contem-
porani,  Pensar l ’ar t d’avui,  del Departament 
de Filosofia de la UAB i  màster en producci-
ons artístiques i  recerca de la UB. L’any 2008 
entra com artista resident a Hangar i  obté la 
beca de producció «Projectes deslocalitzats» 
de la Sala d’Art Jove per dur a terme el vídeo 
Expendeduría 193, que participa en la Bien-
nal d’Art de Valls de 2009. L’any 2010 a Espai 
Eart i  l ’any 2012 a HISK (Bèlgica).  El  2011 rep 
un ajut per a la recerca i  la creació del CoNCA 
pel projecte audiovisual Exercici  de ritme i 
l ’any 2012 obté una beca d’intercanvi entre 
Hangar i  Greatmore Art Studios,  a Ciutat del 
Cap (Sud-àfrica).

+ INFO:  <<www.lolalasurt.com>>   
 <<www.galeriajoanprats.com>>

“ A destemps; derives per 
la història i la transmediació “

DESCRIPCIÓ

Lola Lasurt és una artista que pertany a una 
generació en la qual ja no només existeix una 
concepció multidisciplinària de l ’ar t,  sinó 
que també hi ha una hibridació de les diver-
ses tradicions artístiques. En la seva obra, al 
marge de conviure diferents suports com la 
pintura, el  vídeo o la fotografia,  conviuen els 
sistemes de representació tradicionals amb 
accions específiques, generades per l ’ar tista, 
en les que actua com a mediadora cultural.

També, en el seu treball  cal destacar la refe -
rència constant a la memòria.  En la seva obra 
la memòria personal es converteix en la me -
mòria col· lectiva a través del desplegament 
d’un arxiu d’imatges, documents i  accions. 
Aquest arxiu permet a l ’ar tista reconstruir 
les narratives oficials de determinats esde -
veniments històrics que tot sovint havien 
quedat oblidats.

Lola Lasurt va fer una presentació amb una 
quantitat extensíssima de documentació 

dels projectes que ha anat desenvolupant al 
l larg dels darrers anys.  El  caràcter d’investi-
gació i  documental del seu treball  va perme -
tre conèixer els elements transversals de la 
seva obra, però també apropar-nos a infor-
macions i  documents de gran interès social 
i  cultural.  Finalment un dels elements més 
interessants de la seva intervenció va ser la 
d’apropar una metodologia de treball  que se 
situa en el l ímit entre la documentació, l ’ac-
ció i  la representació.

Trobada 2.
Foto: Lola Lasurt

D i ve n d re s  2 2  d e  m a i g  d e  2 0 1 5
Ho ra :  1 5 : 3 0  h .
L l o c :  S a l a  d ’Ac te s,  1 ª  p l a nt a  Fa c u l t at  d e  B B. A A
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Acciò desenvolupada

Vista dels tallers d’artistes ‘Salamina’.
Fotografia: Òscar Padilla .

INTRODUCCIÓ

La nova activitat que incorporem al projecte 
és la visita als tallers d’artista.  Pere Llobera 
i  Sebastián Cabrera ens van obrir les portes 
del seu estudi anomenat “Salamina”.  Aquest 
és un espai privat,  compartit  per diversos ar-
tistes amb la voluntat de generar sinergies 
culturals en el panorama artístic de Barcelo-
na. Aquí conviuen professionalment artistes 
tan diversos com: Pere LLobera, Sebastián 
Cabrera, Martin Vitaliti ,  Lúa Cordech, Rasmus 
Nilausen, Carlos Valverde o David Bestué, 
tots ells representats per galeries nacionals 
i  internacionals.

Amb la visita als tallers també ens vàrem 
proposar l ’objectiu d’establir  un diàleg molt 
més directe amb els professionals de l ’ar t. 
Aquests era un objectiu que ja ens havíem 
plantejat amb l ’organització del workshop, 
però l ’impossibil itat de poder realitzar-lo 
ens va obligar a buscar aquesta alternativa. 
Finament la valoració que en fem és molt po-

sitiva;  el  canvi d’espai f ísic de l ’acadèmic al 
professional va facil itar un diàleg molt f luid 
amb els ar tistes.

2. Visita taller ‘Salamina’
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PERE LLOBERA (1970).  Llicenciat en Belles Arts 
per la Universitat de Barcelona l ’any 1993, 
l l icenciat en Història i  estètica de la Cinema-
tografia per la Universitat de Valladolid l ’any 
1992, graduat per l ’Acadèmic d’Art d’Amster-
dam (Holanda) l ’any 2007. Viu i  treballa entre 
Barcelona i  Amsterdam.

+ INFO:  <<www.perellobera.com>>

 <<www.graf.cat/author/salamina/>>

SEBASTIÁN CABRERA (1982).  Ha rebut diverses 
distincions entre les quals Llicenciat en Be -
lles Arts per la Universitat de Barcelona l ’any 
2007. Màster en produccions artístiques per 
la Universitat de Barcelona l ’any 2009. Màster 
en Vídeo Digital per la Universitat Pompeu 
Fabra l ’any 2011. Viu i  treballa a Barcelona.

+ INFO:  <<www.sebastiancabrera.net>>

 <<www.graf.cat/author/salamina/>>

“  Visita als tallers d’artista Salamina “

DESCRIPCIÓ

Els estudiants van tenir la possibil itat d’ac-
cedir per primera vegada a l ’espai de treball 
de professionals de l ’ar t,  la predisposició per 
part dels ar tistes residents a mostrar les se-
ves obres inèdites,  així  com mostrar els mè -
todes dels processos de treball  en el mateix 
espai a on el produeixen va ser molt estimu-
lant.

Pere Llobera i  Sebastián Cabrera, van inici-
ar la seva visita exposant els seus projectes 
més recents però ràpidament es va generar 
un debat que va permetre que els estudiants 
plantegessin les seves inquietuds més im-
portants en relació a la pràctica artística.

Visita guiada pels artistes:
Foto: Sebastián Cabrera.

D i ve n d re s  2 4  d ’a b r i l  d e  2 0 1 5
Ho ra :  1 5  h .
L l o c :  C /  S a l a m i n a ,  3 7 - 4 1 ,  0 8 9 0 2  L’ Ho s p i t a l e t
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Resultats

Resultats

Els resultats són els següents:

-  Dos seminaris celebrats amb un total 
de 112 estudiants participants.

-  Millora dels coneixements dels estu-
diants sobre els processos creatius d’artistes, 
comissaris,  crítics,  etc. ,  contrastant trets co-
muns i  diferencials en el procés de selecció 
d’idees. 

-  Contacte amb “agents” actius del pa-
norama de les ar ts generacionalment pro-
pers als estudiants,  facil itant la comunicació 
i  la confluència d’interessos.

*Per motius de manca de pressupost aques-
tes sessions no són consultables al  canal 
del grup a UBT V (http://www.ub.edu/ubtv/
ubtv_p.cgi) .  Es preveu obrir properament un 
canal en una plataforma de vídeos on l ine 
( Vimeo o You Tube).

Avaluació i Valoració

Avaluació

Indicadors:

Les dues conferències realitzades amb una 
assistència de 56 estudiants per cadascuna 
d’elles.  I  amb un total de 112 estudiants en 
el global de les activitats.

Instruments:

Registre de participació i  incidència en les 
activitats dirigides als tallers.

Millora de l ’aprenentatge dels alumnes:

L’activitat ha permès articular debats diri-
gits,  durant les hores de taller,  amb els grups 
d’estudiants que han assistit  a les conferèn-
cies.  S’ha establert un diàleg entre els pro-
jectes personals dels estudiants amb l ’obra 
dels ar tistes invitats,  i  incidir en els aspec-
tes professionalitzadors que manquen en els 
projectes dels alumnes. 

Evidències:

les evidències directes estan relacionades 
amb els canvis produïts en el treball  i  en els 
processos dels estudiants,  tot i  que en al-
guns ha estat més evident que en d’altres. 
Aquestes evidències han estat observades i 
recoll ides en els dossiers ar tístics que els es-
tudiants han entregat a f inal de curs.

Valoració

La valoració de l ’experiència es positiva,  ja 
que ha permès potenciar les peculiaritats del 
taller de creació i  les competències específi-
ques de l ’àmbit ar tístic,  així  com ajudar a la 
tasca de seguiment dels projectes realitzats 
als tallers a partir  del diàleg i  la compenetra-
ció del docent amb les propostes de l ’alum-
ne, i  en detectar i  acceptar els punts forts,  els 
febles i  les possibil itats reals del projecte. 
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Agraïments

Departament de Pintura (Facultat de Belles 
Arts,  UB)

Programa Millora Innovació Docent (PMID, 
UB)

Participants

Art, Professió i Docència [GIDCUB-13/005]
<<www.ub.edu/art-prodoc/>>

Responsable

Jordi Morell
jordi.morell@ub.edu

Secretari

Òscar Padilla
padillaosc@ub.edu

Membres participants del projecte*

Òscar Padilla (Responsable del PID)
padillaosc@ub.edu 

Joaquim Cantalozella
jcantalozella@ub.edu

Núria Gual
nuriagual@ub.edu

Jordi Morell
jordi.morell@ub.edu

Marta Negre
martanegre@ub.edu

Paloma Orts**

*Professors del Departament de Pintura
  Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona)
**Becària de col· laboració (2014-2015)
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