


INLAND fou engegat per l’artista i agroecòleg Fernando García Dory el 2009, al 
capdavant del taller juntament amb Marta Goro. Actualment, INLAND  funciona 
com a grup que possibilita espais per a col·laboracions sobre el territori, econo-
mies i comunitats-de-pràctica com a substrat per a les formes culturals de l’art 
postcontemporani. Amb intervencions múltiples en diversos països, INLAND 
publica llibres, produeix exposicions i fabrica formatge. També assessora la 
Comissió Europea sobre l’ús de l’art en les polítiques de desenvolupament rural, 
al mateix temps que facilita un moviment europeu de pastors, rehabilita pobles 
abandonats i promou l’accés a la terra en diferents llocs des de l’òptica de la 
producció artística i agrícola col·lectiva.

INLAND  té tres espais principals de treball, el Centro de Acercamiento a lo 
Rural a Madrid, el llogaret INLAND  a la cornisa Cantàbrica i activitats a Deià, 
a Mallorca. Des del 2010 s’implica en la Tramuntana a través de dues accions 
principals: d’una banda, la posada en funcionament d’una escola d’artesania, 
amb activitats diverses que van des del treball amb llana, l’artesania ali-
mentària i l’argila, fins a la construcció de parets de pedra en sec. La intenció 
és reinventar els oficis que tenen un lloc i una utilitat en l’actualitat des de la 
combinació dels coneixements dels mestres artesans i dels dissenyadors con-
temporanis per tal de permetre noves ocupacions productives per als joves que, 
d’altra manera, dependrien de la naturalesa estacional del turisme, com passa 
a tota l’illa. D’altra banda, INLAND engegà el projecte Adopta una olivera, com 
una manera de complicitat entre els visitants de l’illa i el cultiu i el manteniment 
de les oliveres centenàries, o fins i tot mil·lenàries, associades a paisatges amb 
un gran valor però amb produccions econòmiques petites i poc competitives. 
Quan algú adopta una olivera a canvi d’una tarifa anual, es posa a l’arbre el nom 
de l’adoptant i se’l manté informat sobre la cura que se’n té i els tractaments 
que rep. El col·lectiu s’ha presentat a la Biennal d’Istanbul (2015), al Casco 
Art Projects, Països Baixos (2015), al PAV de Torí, Itàlia (2015), o al Museu de 
Maebashi, el Japó (2016). El 2017, INLAND va ser present al CCA de Glasgow, al 
MAMM de Medellín, al MALBA, Argentina, al BAU de Bozen, Itàlia, i al FHU de 
Pulla, Itàlia.

Per al 2019, a més d’aquesta exposició, prepara amb la Serpentine Gallery de 
Londres i amb Matadero de Madrid un seminari i una publicació, a més d’una 
exposició al Centre G. Pompidou per al proper octubre. També estan immersos 
en l’organització d’una reunió d’espais d’art llatinoamericans relacionats 
amb l’àmbit rural i en les trobades de Nuevo Currículum amb vuit universi-
tats europees. 
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