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Forma Balaguer és un esdeveniment per a la creació, la difusió i la promoció de
l’art contemporani, essencialment a través de les arts visuals. En aquest es pretén
conjugar exposicions, intervencions i projectes en espais de la ciutat, capaços de
generar formes de diàleg amb la ciutadania. Un dels principals objectius és la
descoberta dels carrers, places, edi cis i equipaments de la ciutat des d’una mirada
artística i compromesa. La ciutat ha d’esdevenir un museu temporal, en el que tant
els artistes com la pròpia ciutadania facin seu l’espai públic.
L’esdeveniment parteix d’un eix temàtic o conceptual.
Per aquesta segona edició aquest és:
Balaguer, ciutat de memòria
La recuperació del passat es preveu indispensable; els usos que fem de la memòria
històrica ens de neixen com a societat.
El record del passat no pot regir el present perquè mai el deixaríem enrere, i no
l’entendríem com a temps passat: No es tracta de conservar el passat, sinó de
complir les seves esperances.
Per tant, caldrà cercar aquest relat col·lectiu, aquesta veu silenciada dels que ja no
hi són. Però cal cercar-lo com a memòria de tot un poble, basada en l’aprenentatge
del passat per a la comprensió del present i així poder-nos enfrontar al futur, tenint
en compte els errors històrics i alhora les esperances dipositades en l’esdevenidor.

En el context de Forma. Espais d’art contemporani es presenta una
proposta educativa per a oferir l’oportunitat de descobrir l’esdeveniment des
d’una vessant participativa i performativa.
Les activitats que es proposen pretenen atansar l’art contemporani, les seves
pràctiques i llenguatges a persones de totes les edats. Per aquest motiu es
presenta un dossier educatiu a partir del qual les escoles i instituts de la ciutat
i la zona podran visitar el Forma, i posteriorment dur a terme un treball
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paral·lel. Aquest treball es podrà desenvolupar tant a l’aula com en hores nolectives.

Dates
De l’1 al 16 d’octubre de 2022

Objectius
• Estimular la curiositat i l’inter s per les pràctiques artístiques
contemporànies.
• Promoure la recepci activa, la participaci , el respecte, l’associaci d’idees,
l’experimentaci , el pensament cr tic i la creativitat.
• Oferir eines per al coneixement, la contextualitzaci , l’an lisi i la crítica.
• Donar confian a per a atansar-se a l’art contemporani i comprendre les
seves reflexions, en aquest cas vinculades a les ciutats actuals.
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Instal·lació col·lectiva
PENSAR EL PRESENT, CREAR MEMÒRIA
Visita comentada als diferents espais del Forma. 1h
Instal·lació col·lectiva. 2h
Dirigit a:
Alumnes de 5è d’EP
Alumnes de 3r d’ESO
Alumnes de 4rt d’ESO de l’optativa Visual i Plàstica

· Activitat:
Després de realitzar la visita comentada a algunes de les instal·lacions de
Forma. Espais d’art contemporani, el grup durà a terme la seva pròpia
instal·lació col·lectiva.
A través de la fotografia com a llenguatge artístic i la paraula escrita com a
transmissora de missatges, les persones participants duran a terme un seguit
d’accions que esdevindran un relat visual col·lectiu.
Es crearà un mapa de relacions en el qual els rostres dels participants i els
seus missatges escrits establiran múltiples vincles i encreuaments.
La voluntat de la proposta és fer visibles els vincles que ens uneixen a través
de fils, els quals evidencien com ens teixim mútuament com a societat, com a
grup. Tot allò que ens lliga i que conflueix en relats comuns, els quals avui
estem escrivint conjuntament.

*Tot el material de l’activitat us el proporcionarem des de l’organització.
**També us facilitarem l’autorització per als drets d’imatge.
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Forma. Espais d’art contemporani.
Balaguer, octubre de 2022
www.forma.cat
formabalaguer@balaguer.cat
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