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El dijous 11 de gener de 2018 conclou l’assignatura Taller de Creació III_A2 amb la seva
habitual exposició final de projectes artístics. La mostra adopta el format d’un degree show,
enguany la 14ª edició: (s)generats 14. Com d’habitud, les propostes dels joves participants es
podran contemplar en l’Espai Kantor, a l’edifici principal de la Facultat de Belles Arts de
Barcelona (C. Pau Gargallo 4, 08028 Barcelona), de 16:00 a 19:00h.

El Taller de Creació III_A2 és una assignatura obligatòria de 4t curs del Grau en Belles Arts
(UB), impartida per la professora M. Montserrat López i que s’articula al voltant de la creació
artística i la metodologia projectual. La seva responsable entén aquesta matèria com un marc
d’estudi i reflexió envers les pràctiques artístiques contemporànies i en relació amb els
processos de creació del propi alumnat. En aquest context, el projecte artístic esdevé el reflex
de l’assimilació del marc teoricopràctic de l’assignatura, des de la idea a llur postproducció,
passant pel disseny i la realització.

L’exposició col·lectiva dels projectes permet a l’alumnat mostrar-los al públic-espectador i,
d’aquesta manera, completar el procés de creació artístic. Igualment aquesta presentació
conjunta facilita l’oportunitat a l’alumnat d’establir ponts entre llurs propostes i les dels

companys/es i extreure’n reflexions ulteriors i, potser en alguns casos fins i tot, entreveure
algunes de derives possibles.

En l’edició present hi participen 15 autors/es que exploren territoris gràfics diversos, com ara el
dibuix, l’animació, el curtmetratge, la fotografia i l’edició de videojocs, entre d'altres. La relació
de les propostes i autors/es és la següent:

· COLLSEROLA PERI-URBANA (sèrie de fotografia i fotollibre) de l’ Emili Codina
· MALVINGUTS (videoprojecció) de l’Albert Colell
· BRUIXA (sèrie de fotografia i llibre d’artista) per la Kaotar El Fakiri
· SIMÓN DICE... (videoprojecció i performance) de la Paula García
· DESPIERTA (animació i llibre d’artista) del Moisés García,
· TIMORPHOBIA (videoprojecció i pòster) del Víctor García,
· THE REAL FOOD (col·lecció d’objectes d’artista, rètol i pòster) de la Miriam Garibaldi,
· CATALUNYA ÁSATRÚ (sèrie fotogràfica, projecció i llibre d’artista) pe la Sara Gómez
· CONEXIÓN INTERMITENTE (Videoprojecció) del David Mora
· FAMÍLIA: FÈMINES (fotografia, edició digital i animació) de la Núria Pla
· CAMPOS DE BATALLA (cartografies, llibre d’artista i bitàcola online) de la Noemí Rodríguez
· COMPANYS TINDERIANS (sèrie de dibuix, cartografia i llibre d’artista) per la Joanna Romaní
· VÍNCULOS CON INTERIORES (animació) de l’Esther Sánchez
· EN CASA (sèrie de dibuix i llibre d’artista) per la Bego Terradas
· AGITPROP (col·lecció d’objectes i videocreació) per l’Amira Tlimat
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