Per què Stripart?
Més de 20 anys recolzant la creació emergent
Stripart = estripar + art. Aquest joc de paraules explica l’orígen del projecte. El panorama
artístic de la Barcelona del 1996 era ben diferent de l’actual. Era un entorn on els artistes
joves tenien poquíssimes possibilitats, no ja d’iniciar la seva trajectòria professional com a
artista, sinó simplement, de mostrar la seva obra. En aquell moment, Stripart va sorgir com
una resposta a la necessitat creixent d'oferir un espai d'exhibició per a artistes que s'estaven
professionalitzant i que presentaven obres amb un contingut que no encaixava en el circuit
establert del moment. Stripart va néixer amb la voluntat d’estripar un circuit convencional
que fomentava expressions artístiques subordinades a les seves línies de programació.
En l’actualitat, afortunadament, podem trobar molta més diversitat de manifestacions
artístiques en els centres d’exhibició a Barcelona que llavors, fet al que hem de sumar la
visibilitat que han proporcionat les noves tecnologies, però les opcions de l’artista emergent
per professionalitzarse segueixen sent molt escasses. Per aquesta raó la funció d’Stripart
no és únicament oferir un aparador d’artistes emergents a la ciutat, sinó que l’organització
fomenta el contacte amb galeries i sales d’exhibició professionals. La tasca d’Stripart
continua més enllà del propi Stripart buscant el nexe entre artistes emergents i
programadors d’arts visuals i escèniques, d’entre els hem tingut: Nau Ivanow, The Folio
Club, Fundació Setba, Antic Teatre, Cadàver Exquisit, Taller de Músics, ObArt, Loop
Barcelona, Escena Poblenou. En aquesta edició es manté la col∙laboració amb Nau Ivanow i
s’incorporen Art Deal Project, Art Photo Bcn i Centre Cultural San Feliu, els quals
seleccionaran propostes de participants que encaixin en el seu espai. Stripart té continuïtat
també al Centre Cívic Guinardó durant la programació anual d’exposicions, en la que la Sala
Stripart es dedica durant tot l’any exclusivament a fer exposicions individuals d’artistes que
han participat a Stripart en l’edició anterior.
Si bé l’objectiu principal d’Stripart és connectar artistes amb públic i programadors, també és
voluntat de l’organització facilitar el diàleg entre creadors, que es realitza de diferents
maneres. En un sentit literal, a través del “Parlem d’art”, una trobada entre artistes i públic
en la que els creadors expliquen la seva obra i el seu procés creatiu, donant peu al debat
artístic a les sales d’exposició. També es promou que siguin els propis participants els que
proposin els tallers que s’ofereixen tant a artistes com a públic general a la programació
d’Stripart, generant una sinergia d’intercanvi de coneixements. L’espai d’intercanvi més lúdic
però, és a la cloenda. Inicialment concebuda com a sopar d’artistes, l’esdeveniment que
tanca Stripart és el punt de confluència més festiu i informal de la mostra en el que a través
d’una barbacoa i concerts de música, els artistes que han participat poden conèixer la resta
de participants i establir contactes en un entorn distès.
Lluny d’haver estat una inciativa efímera, Stripart és una Mostra molt consolidada. Al voltant
de 100 artistes participen anualment a una mostra que ofereix més de 600 m2 d'espai
expositiu i quinze dies de programació que el converteixen en un nucli creatiu viu. En tota la
trajectòria d'Stripart han participat més de 1.000 artistes, nous talents que any rere any

inicien el seu camí professional en una mostra en la que tenen cabuda totes les expressions
artístiques. 21 Striparts realitzats amb l'objectiu de donar suport a la creació emergent
mostren la necessitat de continuar amb aquest projecte multidisciplinar.

Documentació annexa
Recull audiovisual
En els següents enllaços trobaran una síntesi audiovisual sobre Stripart. En primer lloc un
vídeo curt de la notícia de la Mostra difós al canal Barcelona.cat. Seguidament, adjuntem el
documental “20 anys d’Stripart”, produït l’any passat amb motiu d’aquest aniversari i que fa
un recull del que ha significat Stripart tot aquest període. Tancarem el recull amb el vídeo de
la inauguració de l’any passat.
Stripart 2015
http://bit.ly/1t1HsBU
http://bit.ly/1t1HsBU
Documental “20 anys d’Stripart”
http://bit.ly/1UkMzHv
Inauguració Stripart 2015
http://bit.ly/1Is272v

Breu recull de premsa
Lluny de presentar aquí un recull exhaustiu d’Stripart a la premsa, volem compartir algunes
que resumeixen el que és Stripart.
http://www.lavanguardia.com/cultura/20110627/54177004508/festivalstripartdeltallerala
busquedadetendencias.html
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/quefer/stripart2015xxmostradartjovedhortaguinard
o
http://www.ara.cat/videos/noticies/StripartdentradaartistesjovesHortaGuinardo_3_13918
90798.html

