PERIFÈRIES és un espai que reclama una mirada perifèrica, aquella que
contraposa la transversalitat, l'error, allò borrós, a aquella altra visió focalitzada
i enfocada que ha dominat la cultura occidental.

info.- www.periferies11-12.blogspot.com

Obrint espais
Espais que critiquen la idea de modernitat líquida a la qual hem entrat de la mà
d'un temps sense certeses, ni experiència, on la necessitat de sentir que la
força de reproduir-nos a nosaltres mateixos és possible. I això, prenent la idea
de autopoiesis com a propietat bàsica, en la qual els éssers vius estan com a
sistemes determinats per la seua estructura. És a dir, sistemes en els quals si
alguna cosa externa incideix sobre ells, els efectes dependran d'ells mateixos,
de la seua estructura en aquell instant, i no solament de l'extern.

TALLER amb Echelle Inconnue (França)
Coordinador: Stany Cambot
Facultat Ciències Socials. Campus de Tarongers. Aula 3A1

inscripcions.- periferies@gmail.com

24,25 i 26 d'octubre.
Cartografiar des de la ceguesa.
Plànols culturals polifònics de València.
Transversalitats: Otro Espacio, Álvaro de los Ángeles y Teresa Marín.
Echelle Inconnue és un grup que des de 1998 reuneix a arquitectes, artistes,
geògrafs, periodistes, sociòlegs i creadors informàtics. Intenta fer emergir
mapes d'allò que li falta a la realitat, traçant els contorns de ciutats complexes i
polifòniques, que més aviat qüestionen aquells paràmetres de
unidimensionalitat i consens.
El que planteja el grup en aquest taller és fer emergir, des de l’àmbit cultural i
artístic, aquella ciutat invisible, València, lluny de les representacions oficials
del que pogués (o ha de ser) la cultura. I tot això, a partir de l'experiència real
dels assistents i els diferents agents independents de l'escena cultural
valenciana i no oficial de la ciutat que per allí passaran.
PROGRAMA:
Primer dia :
− Presentació del treball cartogràfic de Echelle Inconnue.
− Creació d'una mapa comú
− Busqueda de preguntes per a iniciar la discussió. Ací es comptarà amb la
col·laboració d'activistes de la cultura que presentaran els seus projectes i la
raons que sostenen el seu compromís. Otro Espacio, Álvaro de los
Ángeles y Teresa Marín.
Segon dia:
− Anàlisi de la recollida de la informació
− Començament del treball d'escriptura
− Començament del treball de fotomontatge
Tercer dia:
− Finalització dels mapes, fotomontatges i altres.
*Aquest treball després quedarà exposat en el claustre de la Nau (Universitat
de València).

