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Nota de premsa: 20.05.20 
Més informació: 
Alelí Mirelman Directora de Projectes de Casa Planas,  690336460 
Ursula Wahl, Responsable d'activitats culturals Goethe-Institut Barcelona, 630186964 
 
 
>Casa Planas i el Goethe-Institut anuncien la segona edició del seu programa de residències de recerca 
artística que es duran a terme a l'octubre i novembre de 2020. 
  
> Les candidatures es poden presentar fins al 30 de juny de 2020 
  
  
  
  
 

http://www.centreculturalcasaplanas.org/


 
 
 
 
 

 
 
 

 
Av. Sant  Ferran 21 - 07011 - Palma de Mallorca - +34 971 966 751    +34 690 336 460 

www.casaplanas.org //  proyectos@casaplanas.com 
 

 
ART INVESTIGATION PROGRAMME és un programa de residències de recerca artística a Mallorca. 
Les residències tenen com a objectiu traçar relacions amb la cultura alemanya partint de l'Arxiu Planas i 
elaborar una nova cartografia cultural que analitzi les conseqüències culturals de la mobilitat global 
contemporània.   
  
El programa és una proposta innovadora sobre com abordar la memòria i la cultura de manera transversal 
utilitzant l'art contemporani com a eina de transformació. 
  
Enguany publiquem una convocatòria de 3 beques. Una per a artistes,  pensadores/és, investigadores/és, 
productores/és culturals, comissàries/és internacionals. La segona amb la intenció d'enfortir el teixit local, 
destinada a residents a Mallorca i la tercera, i com a novetat d'enguany, incorpora una línia internacional que 
treballi l'experimentació sonora des de la multidisciplina. 
  
Els projectes hauran de presentar una proposta vinculada a la cultura alemanya. Ja sigui per referències 
artístiques, moments històrics, esdeveniments actuals o culturals. Es valoraran els projectes de mediació que 
tinguin un retorn social directe al nostre camp de treball i el nostre barri, o que estiguin relacionats amb la 
temàtica d'arxiu, postals, paisatge, turisme i memòria. 
  
El programa afavoreix contextos per a la creació, els processos de recerca, l'acompanyament de la producció, 
les taules rodones, laboratoris de co-creació, trobades entre artistes, comissaris, col·lectius i professionals 
del sector. 
  
Durant la residència, els artistes tindran visites amb agents culturals a centres d'art i participaran en activitats 
amb artistes residents a casa Planas, a més de dur a terme activitats de presentació dels projectes. 
 
 
En la passada edició  de 2019 es van impulsar els projectes d'Ángela Bonadíes, el col·lectiu Sa Galanía i Daniel 
Gasol. 
  
Cada beca té una durada d'un mes i mig aproximadament (octubre/novembre 2020), i està dotada d'una 
quantia de 1500€, més l'allotjament a càrrec de l’organització per als artistes que no tinguin residencia a 
Mallorca.  
 
En un context tan convuls com el que estem vivint, aquest programa pot ser un bàlsam de bones notícies per 
a un sector que s'ha d'adaptar i fins i tot reinventar en un nou escenari de relació social. Aquest format 
d'actuació fomenta la creació i el capital cultural. Posa en valor els processos, les experiències i el pensament. 

http://www.centreculturalcasaplanas.org/
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Al mateix temps, experimenta amb nous canals de relació de consum cultural adaptat als temps que vivim. 
  
La convivència de les tres línies, ja és en si, és una proposta innovadora de coproducció intercultural. A més 
d'aquestes 3 línies a concurs, desenvoluparem un projecte de recerca més teòric sobre les confluències 
culturals d'Alemanya i la història de les Illes Balears en col·laboració de l'investigador Pedro G. Romaní. 
 
 

 

 

  
  
SOBRE LES INSTITUCIONS PATROCINADORES: 
 
Casa Planas és un centre de creació situat a Palma que es dedica a la recerca artística i cultura contemporània. 
La seva funció és promoure l'intercanvi intercultural, la innovació i el pensament. En els seus 2500 m² 
distribuïts en 4 plantes, recupera l'antiga fàbrica fotogràfica “Casa Planas”, recuperant així una indústria 
pionera de la imatge i donant vida amb això a un lloc carregat d'història i patrimoni. 
  
El seu arxiu fotogràfic està format per més de tres milions d'imatges que retraten el boom turístic dels anys 
50, 60 i 70 a les Illes Balears. El centre segueix el model dels “art run spaces” (espais culturals gestionats per 
artistes i creatius) que el situa com un dels pocs centres de creació independents d'aquestes dimensions al 
territori nacional. A més d'oferir activitats culturals i formacions, desenvolupa projectes d'experimentació 
contemporània a través del seu programa de residències. Entén al/a l'artista com a investigador/a, potenciant 

http://www.centreculturalcasaplanas.org/
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els treballs de mediació, d'innovació social, projectes relacionals i presentacions transdisciplinarias. 
www. casaplanas.org 
  
Goethe-Institut 
El Goethe-Institut és l'Institut Oficial de Cultura de la República Federal d'Alemanya i desplega la seva activitat 
per tot el món amb el propòsit de fomentar el coneixement de la llengua alemanya a l'estranger i promoure 
la col·laboració cultural. A més, el Goethe-Institut transmet una visió àmplia d'Alemanya mitjançant 
informació sobre la vida cultural, social i política del país. Treballa sobre la base del diàleg recíproc i, en aquest 
sentit, és en l'àmbit internacional al servei de tots els que s'ocupen activament de la llengua i cultura 
alemanyes. Amb aquest objectiu, col·labora amb entitats culturals, tant privades com públiques, i fomenta 
la cooperació amb els agents culturals locals, organitzant i fent costat a un ampli espectre d'activitats 
culturals. 
www.goethe.de 
  
  
SOBRE LA COL·LABORACIÓ 
Des de 2019, Casa Planas passa a ser, juntament amb La Tabakalera de Sant Sebastià, una de les dues 
“Societats culturals” del Goethe-Institut a Espanya. L'aposta del Goethe-Institut per la col·laboració amb un 
espai jove i creatiu com a Casa Planas, constitueix un repte per a la construcció dinàmica de nous ponts 
interculturals i el foment de projectes transfronterers. 
 
Juntament amb aquest programa de residències artístiques, Casa Planas ha organitzat també en el marc 
d'aquesta col·laboració “Filmnächte”, una proposta audiovisual que projecta setmanalment de forma 
pel·lícules i documentals de la Filmoteca del Goethe-Institut a casa Planas. Les pel·lícules versen sobre la vida 
de personatges de la cultura i el món de l'art o narren històries de relacions interculturals i vincles 
intergeneracionals. 
  
Actualment la programació ha quedat suspesa temporalment per mesures adoptades per les autoritats 
sanitàries davant la crisi del Covid-19, però es preveu reprendre les projeccions al setembre de 2020. 

http://www.centreculturalcasaplanas.org/
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