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Biografia del Jurat 
 
 

Nekane Aramburu 

És gestora cultural i comissària, llicenciada en Història de l'Art i màster en 
Museologia amb una àmplia trajectòria internacional vinculada a la creació 
contemporània. Especialitzada en l'anàlisi de la gestió i construcció de 
polítiques culturals i producció visual, anteriorment ha dinamitzat 
col·leccions i museus entre d'altres per la Fundació Kutxa (Sant Sebastià) o 
centres com Espacio Ciudad (Vitòria Gasteiz) del qual va ser responsable 

entre 1999 i 2010. 
 
Des dels seus inicis, en paral·lel a treballar en la gestió museística i institucional, ha estat interessada 
en la cultura com a laboratori d'exploració, comprensió i mediació dels contextos i el patrimoni material 
i immaterial, a partir de projectes tentaculars entre espais no convencionals i el museu. D'aquesta 
manera ha desenvolupat projectes específics com a especialista en art electrònic i en espais i col·lectius 
independents. Així ha aprofundit en extensos estudis com Archivos colectivos: Historia y situación 
actual de los espacios independientes y colectivos de artistas en España 1980 hasta 2010 (Ministerio de 
Cultura), Caras B del videoarte en España (Berlín/Dakar/Bangkok/Seúl/Sidney/ Praga 2011-2014) o 
Gaur(sic) (Londres/Managua/Costa Rica/Honduras/Córdova-Argentina/Santiago de Xile, Albi/França 
2012-2014 con Aecid/Instituto Etxepare). Com a comissària ha treballat tant en retrospectives com 
exposicions d'investigació i temàtiques. 
 
Ha concebut i dirigit nombrosos projectes expositius, plataformes de mediació així com cicles i 
seminaris enfocats tant a l'educació general com a la formació específica. Editora i autora de més de 
quaranta llibres, ha estat assessora de diverses institucions i entitats, i jurat en esdeveniments 
internacionals. 
 
Va ser seleccionada per concurs com a directora d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de 
Palma al març de 2013, càrrec que exerceix actualment sent així mateix directora artística i comissària 
de les seves principals exposicions. 
 
Els eixos del seu programa són la reordenació museogràfica, de la col·lecció i dels espais d'Es Baluard, 
situar-lo com complex cultural node i radar punter des de les Illes Balears basat en el treball en xarxa, 
incidir en la construcció de la cultura des del públic en col·laboració amb sinèrgies i col·lectius privats i 
desenvolupar una línia d'exposicions i programes coherent amb el context i el pensament 
contemporanis. 

 
Javier Hontoria  

Llicenciat i DEA en Història de l'Art per la Universitat Complutense de Madrid, 
Javier Hontoria és crític d'art i comissari independent. Des de 1999 és crític d'art 
a la revista El Cultural del diari El Mundo, i des de 2008 corresponsal a l'Estat 
espanyol de la revista Artforum. Entre les seves exposicions més rellevants 
destaquen Ignacio Uriarte. Works (Sala Rakalde, Bilbao, 2011 y Centre d’Art La 
Panera, Lleida, 2012), Un paisaje holandés, (La Casa Encendida, Madrid, 2012), 
Bas Jan Ader, Tra due Mondi (Museo de Arte Moderna de Bologna, Itàlia (MAMbo), 
Sin Motivo Aparente (CA2M de la Comunidad de Madrid, 2013), Mark Manders. 
Curculio Bassos (Centro Galego de Arte Contemporánea, 2014) o Rémy Zaugg: 

Cuestiones de Percepción, actualment en cartell al Palacio de Velázquez del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.  Viu i treballa a Madrid. 
 
 

Tania Pardo  
 
Responsable del Departament d'Exposicions de La Casa Encendida, 
Madrid, és professora associada del departament d'Història de l'Art III de 
la Universidad Complutense de Madrid. Actualment investiga sobre 
processos de contracultura i cultura oficial i és membre del col·lectiu 
Leo Pardo (el hermano pequeño) amb Elisa i Miguel Pardo amb qui edita 
fanzines autogestionats. També desenvolupa una investigació sobre la 
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història del comissariat a Espanya. 
 
Ha estat comissària al MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León, i responsable de 
Programació de l'espai Laboratorio 987 (2005-2010). Directora de Projectes de la Fundación Santander 
2016 (2009-2010). Ha desenvolupat diferents projectes curatorials amb diferents institucions entre les 
que destaquen: 1465 Tizas de Maider López a la Nau 16 de MATADERO Madrid (2016); Sin heroísmos, por 
favor (Iván Argote-Teresa Solar Abboud-Sara Ramo) al CA2M (marzo 2012), el programa En Casa a La 
Casa Encendida (2012) o Retando a la suerte NOPHOTO (La Fragua, Tabacalera Madrid i Centre d'art La 
Panera, Lleida, 2014-2015).  
 
Co-dirigeix les Jornadas de Estudio Arte Contemporáneo Español (Fundación Helga de Alvear / La Casa 
Encendida y Museo Unión FENOSA) i codirigeix el curs “Comisariando el Presente” a La Casa Encendida 
des de l'any 2012. Desenvolupa també projectes relacionats amb l'aproximació de l'art contemporani i 
l'educació en col·laboració amb la Facultat de Belles Arts de la UCM organitza "Salón de Verano" (juliol 
2014) i és responsable del projecte de visionat de portfolis CAFÉ DOSSIER organitzat pel Ministeri de 
Cultura (2013 i 2014 ), amb Sergio Rubira comisaría la mostra Pasado, Presente, Futuro del XV Premio de 
Artes Plásticas UCM  (febrer 2015) i la del XVI Premio Artes Plásticas UCM (febrer 2016). També publica 
a diversos mitjans especialitzats, ha col·laborat assíduament al suplement de cultura Babelia d'El País 
com a crítica d'art, escriu a catàlegs d'exposició, imparteix cursos i seminaris sobre art contemporani i 
és membre de diversos jurats de premis i concursos relacionats amb l'art contemporani, així com 
membre assessor del MAS, Museo de Arte Contemporáneo de Santander des de l'any 2014. 
  
 

Joan Baptista Peiró López  
 
És doctor en Belles Arts i catedràtic d'universitat de Pintura i Entorn a la Facultat 
de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. 
 
Ha tingut diversos càrrecs de gestió universitària, entre ells el de vicerector de 
Cultura (2005-2011) i, fins al maig de 2013, el de director de Comunicació 
Institucional de la UPV. A més de fer una àmplia tasca centrada en la crítica 
d'art, la gestió cultural i el desenvolupament d'iniciatives artístiques de divers 

tipus, ha comissariat exposicions nacionals i internacionals, i ha estat assessor de col·leccions d'art 
contemporani en institucions públiques i privades espanyoles. 
 
 

Alicia Ventura 
 
És historiadora de l'art, músic de formació, gestora cultural i comissària 
independent. Comissària i coordinadora del Programa Arteria DKV i assessora de 
la Colección de Arte DKV, és directora del projecte cuidArt de l'Hospital Marina 
Salut de Dénia i del Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud. És 
patrona de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. En el marc d'aquests 
programes ha comissariat desenes d'exposicions; entre les més recents, Forjando 
el Espacio. Colección DKV en el MUPAM de Màlaga, Allí adentro a la sala cuidArt 
de l'Hospital Marina Salud de Dénia o La creación del paisaje contemporáneo. 
Colección DKV – Colección Alcobendas al Centro de Arte de Alcobendas, Madrid.  
 

 
Així mateix, ha desenvolupat com a comissària independent més d'un centenar d'exposicions i múltiples 
projectes: ha comissariat l'exposició del 25 aniversari de la Fura dels Baus, la presentació de la 
col·lecció Olor Visual, així com monogràfiques d'Àngel Marcos, Marina Núñez o les mostres Analogías 
Musicales. Pablo Palazuelo, Dual-Es. Tàpies Frente a Tàpies, i més recentment Diálogos entre una 
comisaria y una coleccionista al Casino de l'Exposición de Sevilla o Lo Audio-visual al CICUS de Sevilla. 
 
Ha estat també galerista a Barcelona, coordinadora de la fira de videoart Loop de Barcelona en les seves 
dues primeres edicions. Directora d'exposicions del Forum Ciudad. Des de 2004 posseeix una empresa de 
gestió cultural, Gestión Arte Ventura, que desenvolupa diferents projectes artístics a nivell nacional i 
internacional. Imparteix regularment cursos i conferències i té una àmplia bibliografia d'articles i 
publicacions. 

 


