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01 El projecte
Càpsules audiovisuals creatives, el VideoArt en temps de pandèmia.
Vinculart és un projecte artístic col·lectiu i impulsat per l’Ajuntament de Cardedeu, i dirigit i produït per Roger Canals
(RCProduccions)
Amb la voluntat de dinamitzar la comunitat artística local i donada la delicada situació que viu la cultura en el context de
pandèmia, la Regidoria de Cutlura em va proposar de dirigir una iniciativa que promogués el col·lectiu de creadors/es locals que
estiguessin al Cens Cultural. Així va néixer Vinculart, amb la finalitat de crear sinèrgies entre disciplines artístiques diferents.
El repte era crear una sèria de vídeo-arts, unes càpsules audiovisuals creatives, fruit del maridatge i la creació conjunta entre
diferents artistes. Donada l’època de confinament i pandèmia, creiem que l’objectiu de generar art en un àmbit digital era el
més adeqüat, segur i popularitzable.
El projecte que va arrencar a principis de maig, en ple confinament, s’ha convertit en un procés de vinculació progressiva,
primer de forma telemàtica i després presencial, i ha donat 4 «videoarts» saborosos com a resultat. S’hi han vinculat fins a un
total de 10 artistes del món de la ceràmica, de la il·lustració, de la fotografia, de la dansa, de la música, del teatre i del món
audiovisual.
Els vam presentar oficialment el dia 16 d’agost dins el marc de la Festa Major de Cardedeu

El cens cultural
Des de fa un any que es va crear el Cens Municipal d’Artistes
que aglutina mes de 200 professionals, semiprofessionals i no
professionals de: Música, Escriptura i Paraula, Dibuix i
il·lustració, Disseny gràfic, Fotografia, Cultura popular,
Coneixement (Ciencia, filosofia, historia), Artesania, Teatre,
Arquitectura, Pintura, Escultura, Arts plastiques Circ i arts de
carrer, Acció i performances, Disseny de roba i complements i
Dansa.
Link del cens: http://www.cardedeu.cat/temes/cultura/censcultural-de-cardedeu

02 Impacte i singularitat econòmica
Creiem que l'impacte pot esdevenir a tres nivells:
-En referència als creadors/es: sense dubte, aquest projecte
ja està donant visibilitat als artistes locals entre la mateixa
comunitat artística de Cardedeu i cap al públic interessat en
les propostes. Tanmateix creiem que pot esdevenir l'embrió
d'un projecte anual.
-En referència al contingut: quatre càpsules que ofereixen
una mirada de la pandèmia i el confinament des de l'art.
Quatre reflexions amb molt de potencial social individual i
col·lectiva que ha suscitat la Crisi del Covid, i que aquests
creadors/es esmenen des de la seva disciplina.
-En referència al context: creiem que suma un precedent més
de sinèrgia en la cultura local, aquest cop recolzada més
activament des de l'ajuntament, però que demostra la vitalitat
de l'art KM0 i el seu entusiasme fecund en la creació
col·lectiva.

Una de les singularitats d'aquest projecte va ser el planetjament econòmic: es van configurar els honoraris de forma igualitària i
de forma equitativa.
La Regidoria de Cultura va destinar una partida pressupostària per al desenvolupament del projecte. Tanmateix, aquest
pressupost va ser una tercera part del que s'esdevngué com a cost total. I es van distribuïr d'aquest manera:
- Uns honoraris fixes igualitaris inicials pels/per les artistes creadors/es pel qual es comprometien al projecte.
- Uns honoraris equitatius a repartir entre el romanent final després de computar els honoriaris fixes i les despeses de materia,
producció audiovisual i col·laboradors/es.
El concepte d'equitat honorària: és el repartiment proporcional a les hores de feina de cada creació. Considerem que cada
disciplina i cada artista ha dedicat un temps molt variable segons el requeriment i producció de la seva creació i de la seva
disciplina. D'aquesta manera, un cop completat el projecte, s'ha demanat a cada artista un pressupost real de la seva feina. S'ha
fet una suma global i s'han establert uns percentatges sobre el còmput global. El romanent s'ha repartit segons els percentatges.
D'aquesta manera s'ha atés amb la màxima adeqüació al valor que cadascú ha otorgat a la seva feina, conservant la renda
mínima pactada per assumir el projecte.

03 4 càpsules sobre la pandèmia
1 centre d’interés, 4 conceptes
Temàticament, les càpsules giren al voltant de la crisi mundial
del Covid-19, la pandèmia i el confinament. Creiem que
reuneixen molt de potencial de reflexió social, individual i
col·lectiva on l’art hi pot aportar la seva mirada, sobretot ara,
en que la Cultura està patint els efectes d’aquesta crisi.

1. L’INCERTESA: En una crisi implacable i
inevitable l’incertesa pren les regnes. Canvi de
paradigmes, acceptar, aprendre a confiar,
transformar.

Es van concebre 4 conceptes que van ser el punt de partida de
la creació:

2. L’AMORT: l’amor en distància reglamentària.
Quan el contacte es converteix en l’arma de
perill. Com calibrar la necessitat afectiva amb
l’autoresponsabilitat del contagi
3. LA VIDA VIRAL: L’explosió de la vida digital. Els
avatars, els perfil virtual. La xarxa, la nova
necessitat bàsica. Teletreball. L’streaming.
4. CONFINA-MENT: L’aturada forçosa. Els carrers
buits, cases plenes. La mirada interior. El perill
de la soledat, el goig de la solitud.

Podeu veure els vídeos clicant aquest enllaç:

http://www.rcproduccions.com/?
portfolio=vinculart

04 Càpsula 1: LA INCERTESA
En una crisi implacable i inevitable
l’incertesa pren les regnes.Canvi de
paradigmes, acceptar, aprendre a
confiar, transformar.

CERÀMICA + MÚSICA
(+ literatura)
MARC ITURRI
Ceramista
www.marciturri.com
POL AUMEDES
Músic, artista plàstic i actor
www.polaumedes.cat
(RTVCardedeu: muntatge i
assessorament audiovisual)

05 Càpsula 2: L’AMORT
L’amor en distància reglamentària.
Quan el contacte es converteix en
l’arma de perill. Com calibrar la
necessitat afectiva amb
l’autoresponsabilitat del contagi

DANSA + MÚSICA
(+ literatura)
DOMINIK BORUCKI
Dansa contemporània i
improvisació
www.dominikborucki.com
ÀLEX MARTÍNEZ
Músic i compositor
(www.totsona.com)
(RTVCardedeu: muntatge i
assessorament audiovisual)

06 Càpsula 3: LA VIDA VIRAL
L’explosió de la vida digital. Els
avatars, els perfil virtual. La xarxa, la
nova necessitat bàsica. Teletreball.
L’streaming.

IL·LUSTRACIÓ + MÚSICA
(+ literatura)
RAMÓN PARÍS
Il·lustrador
www.ramonparis.com
ALBERT SALINAS
Productor de música electrònica
www.lapsus.cat
(RTVCardedeu: muntatge i
assessorament audiovisual)

07 Càpsula 4: Confina-Ment
L’aturada forçosa. Retorn d’un exili
personal. Mirada interior. Temps per
reflexionar, ordernar, transcendir. El
perill de la soledat, el goig de la
solitud.

FOTOGRAFIA + MÚSICA
ADRIANA NICOSIA
Fotògrafa
www.luciernagasarteaccion.com
ALFRED FERNÁNDEZ
Intèrpret d'instruments antics de
corda pinçada
alfredvihuela.wixsite.com/alfredfernandez
(RTVCardedeu: audiovisual)

08 Direcció i producció VINCULART

ROGER CANALS
Músic i productor artístic
Direcció i producció tècnica i artística
VINCULART
www.rcproduccions.com

AJUNTAMENT DE
CARDEDEU
Regidoria de Cultura
Producció executiva
www.cardedeu.cat

09 Producció audiovisual i col·laboradors/es

RÀDIO TV DE CARDEDEU
Aleix Cànovas i David Auladell
www.rtvc.cat

QUERALT ALBINYANA

TALLER SARANDACA

TOT SONA

TALLER CASTELLS

Locucions

Espai de gravació

Espai de gravació i creació

Espai de gravació i creació

+ info:

http://www.rcproduccions.com/?portfolio=vinculart

