
Manuela Moscoso 

Conferència: Comprensió Imaginativa 

L'aprenentatge ha de ser rellevant i gratificant. Com educadora, tinc en compte a cada estudiant com a 

individu, i aspiro a contribuir amb les seves pràctiques a través de converses personals i l'intercanvi d'idees. 

També tinc en compte al grup com un tot, ja que el desenvolupament de la classe passa en relació amb els 

altres. Els models de tallers intensos estimulen l'experimentació material i intel·lectual, i permetran pensar 

críticament sobre les pràctiques i els règims estètics que poden afectar la forma en què experimentem l'art. 

Llegim junts i construïm significats junts, a diferència del model on el mestre és qui sap tot. Així mateix, el 

diàleg a classe ha de ser enriquit per oradors convidats amb qui compartir idees. 

En els últims deu anys he treballat Mèxic, Brasil, Perú, Guatemala i Equador desenvolupant programes en 

paral·lel a una educació universitària més tradicional. En cada cas el meu objectiu ha estat inspirar a les 

generacions més joves de creadors mitjançant la incorporació del concepte de "comprensió imaginativa" 

encunyat pel filòsof Alfred North Whitehead, que fomenta la capacitat de pensar críticament en funció de la 

imaginació no divorciada dels fets . La pràctica artística i curatorial ha de ser especulativa, experimental i 

generosa, donant llum als fets a mesura que estan disponibles per a nosaltres, i en fer-ho, permetre a les 

persones construir visions de mons nous. Per tant, l'aula esdevé un ecosistema per provar les formes de 

comunicació i experimentació viscudes, més enllà de l'autor, més enllà de l'estudi, més enllà del mercat i els 

seus valors. A través de la presentació de tres casos d'estudi elaboraré formes possibles d'organitzar 

programes educatius, que estiguin implicats i vinculats amb diferents tipus d'entorns. 

 

CV de la ponent 

Manuela Moscoso actualment curadora al Museu Tamayo de la Ciutat de Mèxic, on ha realitzat exhibicions 

amb Eduardo Navarro i Isamu Noguchi i prepara projectes amb Armando Andrade Tudela, Nina Canell, Tania 

Pérez Córdova, Thomas Poulsen, Wilson Díaz, Eduardo Costa, Chimurenga i Yael Davids. En 2014 llança el 

projecte Zarigüeya/Alabado Contemporani, un projecte que activa relacions entre l'art contemporani i la 

col·lecció d'art precolombí de la Casa del Alabado a Quito (Equador). Des de 2010, juntament amb Sarah 

Demeuse és Rivet, una oficina curatorial que investiga nocions com allò genèric i el desplaçament, la 

ressonància i la repetició, l'exercici i el moviment. Moscoso va ser la curadora adjunta de la Biennal de Conca 

XII, 2014, i va ser co-curadora l’any 2012 de la Biennal de Queens, Queens Museum (Nova York). Juntament 

amb Patricia Esquivias va constituir Los 29 enchufes, un espai independent a Madrid entre 2001 i 2009. 

Moscoso té un mestratge en Estudis curatorials al Center for Curatorial Studies de Bard College i es va graduar 

de Belles Arts per Central Saint Martins School of Art and Design. 

 

 

 

 

 

 



Natalia Zuluaga 

 Conferència: Ambicions globals, responsabilitats locals, o com construir un pont des del mig. 

En els últims anys, el ArtCenter / South Florida s'ha dedicat a dur a terme un procés de reimaginar el seu 

paper dins de la comunitat de Miami. Establert el 1984 per Ellie Schneiderman, el centre ha donat suport a 

més de 1,000 artistes a través d'una varietat de programes. La venda d'una de les nostres propietats a Lincoln 

Road a 2012 li ha brindat a l'organització l'oportunitat d'ampliar la seva definició de "suport". Aquest any -

com exemple- hem llançat una sèrie d'iniciatives dirigides a donar suport als artistes residents, ArtCenter 

Alumni, així com també a la comunitat d'art a Miami. Però establir aquests programes requereix una mirada 

cap a l'ecologia de l'art contemporani de Miami, la seva formació, les seves característiques, així com a les 

responsabilitats institucionals que responen a aquestes dinàmiques. Aquesta presentació analitzarà la 

formació artística de Miami en relació a les seves ambicions com a "ciutat de l'art global". A través d'una sèrie 

d'imatges, s'estudiaran les contradiccions inherents del que pretén ser un espai llis, idealitzat per un sistema 

global d'art contemporani i les pressions que crea, tant com les respostes que suscita de contextos locals. 

Faré servir això com un teló de fons per tornar a les formes en què els programes del’ArtCenter i les 

ambicions futures es posicionen dins d'aquestes realitats. 

CV de la ponent 

Natalia Zuluaga és comissària i investigadora que resideix a Miami i actualment directora artística del 

ArtCenter/South Florida. Prèviament ha comissariat programes i exposicions per a la Judd Foundation (Nova 

York), CAMRaleigh (Carolina del Nord), i Hessel Museum (Nova York), així com també ha realitzat 

contribucions a conferències al New Museum (Nova York), i Kadist (París). A més, és membre de l'equip 

editorial de aCCeSions, la revista digital del Center for Curatorial Studies de Bard College (2015), i actualment 

codirigeix [NAME] Publicactions. Entre 2007-2012 va dirigir les iniciatives expositives i editorials de Cisneros 

Fontanals Art Foundation (Miami). Zuluaga va cursar un màster al Center for Curatorial Studies, Bard College 

(2015). 

 


