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Sa Galania. Organisme dedicat a construir experiències educatives vinculades 
amb les pràctiques artístiques i culturals. Treballam a partir de processos 
col·laboratius a llarg termini i a partir d'accions puntuals amb la intenció de 
generar noves relacions i significats. 
 
Ens interessa provocar situacions on compartir, on la transmissió de sabers i 
experiències sigui real en tantes direccions com agents implicats. Ens 
interessa relacionar-nos d'una manera respectuosa amb el nostre entorn 
immediat i local, creiem necessari repensar el nostre rol en la construcció de 
la nostra comunitat des d'una mirada crítica. Sa galania és una manera de fer i 
de gaudir. 
 
Mar Barceló. Sempre relacionada amb el món de l'educació, tan formal com a 
no formal, vaig començar a desenvolupar projectes artístics amb diferents 
col·lectius a Barcelona. He treballat a diversos departaments educatius de 
museus d'art contemporani coordinant, dissenyant i executant programes 
educatius per a diferents usuaris. 
 
En l'actualitat treballo com a educadora a través de les arts a l'àmbit escolar i 
com a mediadora cultural a diversos projectes. 
 
Com artista independent també he dut a terme propostes artístiques en 
col·laboració amb diversos col·lectius per a diferents museus. Al marge de la 
meva trajectòria artística relacionada amb la mediació, la meva obra plàstica 
es mou entre la il·lustració i la pintura. 
 
Rosa García. He desenvolupat la meva activitat artística col·laborant amb 
diversos col·lectius de Palma, Barcelona y França, fent part també de 
diferents mostres i festivals artístics a Madrid, Barcelona, Lisboa, Toulouse, 
NY o Medellín. 
 
D'altra banda m'agrada destacar el meu treball conjunt amb Mohamed Fariji, 
amb qui als inicis de la meva trajectòria vàrem produir esdeveniments 
artístics des de la interculturalitat al barri de Gràcia de Barcelona. 
Paral·lelament a la producció artística, he treballat facilitant tallers i 
gestionant activitats a Casals de Barri, destacant el Centre Cívic de la 
Barceloneta i el Casal de la Dona de Molins de Rei. 
La meva obra personal parteix de l'objecte quotidià i la paraula, formalitzant-
se habitualment en instal·lacions efímeres i intervencions site especific. 
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María Ruido. Artista, realitzadora, investigadora i docent. Actualment viu a 
Madrid i a Barcelona, on és professora al Departament d'Art i Cultura Visual de 
la Universitat de Barcelona. Des de 1998 ve desenvolupant projectes 
interdisciplinaris sobre la construcció social del cos i la identitat, els 
imaginaris del treball en el capitalisme postfordista, i sobre la construcció de 
la memòria i les seves relacions amb les formes narratives de la història, i més 
recentment treballa al voltant de les noves formes dels imaginaris decolonials 
i a les seves possibilitats emancipadores. En els últims anys, Maria Ruido ha 
participat en diverses exposicions col·lectives com “Remapping Europe” (8-12 
abril 2014); INVISIBLE VIOLENCE (MOCAB, Belgrad, 2014); How to start a 
movement. Programa de vídeo dentro de LOOP-BARCELONA 2014, La Virreina 
Centre de La Imatge, Barcelona, 5, 6 y 7 de juny de 2014; VIOLENCIA 
INVISIBLE (ARTIUM, Vitoria, 2014); 55 Festival dei Popoli (Film Documentary 
Festival of Florencia, 28 nov- 6 dic 2014); INVISIBLE VIOLENCE (Kuntsverein, 
Salzburg, 2015); Cinema de la Paix? Festival de Cinéma et Droits Humanes 
(Tunis, 25-28 març 2015); 23º Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona (Barcelona, juny-juliol 2015); 6º Festival Internacional de 
CineMigrante (Buenos Aires, 15-23 setembre 2015); Biennal de Valls 2015. 
Premi Guasch-Coranty (Museu de Valls, Tarragona, 2015); CINEMA E MULLER. 
Teatro Principal, Pontevedra i Vigo. 11-18 març 2016; NUEVAS FORMAS DEL 
DOCUMENTAL EN ESPAÑA. URGENCIAS DE LA CONTEMPORANEIDAD / CCEMx- 
UNAM. Filmoteca de la UNAM, Mèxic DF, 16-20 marzo 2016; “Visual codes 
related to Video and Media Art Practices” (Programa de Casa Àsia Barcelona 
curat per Menene Gras  Balaguer). ART BASEL HONG KONG, 22-26 març 2016; 
AGRUPAR_DESAGRUPAR: RUPTURAS DA REPRESENTACIÓN (CGAC, Santiago de 
Compostel·la, 2016); LA CONTRAREVOLUCIÓN DE LOS CABALLOS (Can Felipa, 
Barcelona, 2016).    
 
Exposicions individuals: 
-(amb Ursula Biemann) TOTAL WORK (Sala Montcada, Barcelona) (2003) 
-OS TRABALLOS E OS DÍAS (Galería Ad Hoc, Vigo) (2006) 
-LA ESCENA DEL CRIMEN (Sala A. Palacios, Círculo de Bellas Artes, Madrid) 
(2008) 
-WORK & WORDS (1997- 2008) (Museo Carrillo Gil, Mèxic D.F.) (2009) 
-PLAN ROSEBUD: PRODUCING BODIES, BUILDING MEMORIES (C. C. Puertas de 
Castilla, Múrcia) (2010) -L´OEIL IMPÉRATIF (Centre d´Art Santa Mònica, 
Barcelona) (2015) 
-SESIÓN CONTÍNUA: MEMORIAS Y OLVIDOS A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO. 
CCEBA (Buenos Aires) (2015) 
-L´écran en conflit (Galería Rosa Santos, València) (2016)  
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Filmografia: 
2002:  La memoria  interior (33 mints.)  
2003:  tiempo real  (43 mints.)    
2005:  Ficciones anfibias (33 mints.)     
2008:  Plan Rosebud 1 (114 mints.)  + Plan Rosebud 2 (120 mints.)  
2009:  Zona Franca  (20 mints.)  
2010:  Le paradis (4 mints.)  
  Lo que no puede ser visto debe ser mostrado (12 mints.)  
2011:  ElectroClass (53 mints.)   
2013:  La place et la galerie / La piazza e la galleria (9:30 mints.)   
2014: le rêve est fini/the dream is over (47 mints.)   
2015: L´oeil impératif (63 mints.) 


