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No heu tingut temps de consultar el Facebook d’Interacció [2] en els últims dies?
Aquí teniu el recull dels continguts que hem anat publicant al llarg de la setmana. Si us interessa algun article
només cal que entreu al nostre perfil [2] i el llegiu.
Entrevista a Ramón López de Mántaras | Javier López Rejas
«A la larga, gracias al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), las creaciones artísticas serán el resultado de la
colaboración persona/máquina y ésta dejará de ser un mero instrumento» Ramón López de Mántaras
Cultura i construcció social. Nous relats per a la cultura
«L’1 de maig les persones treballadores reivindiquem els nostres drets i recordem els sindicalistes anarquistes
que van ser executats als Estats Units per participar, un mes de maig de 1886, en les lluites per aconseguir una
jornada laboral de 8 hores. És una bona ocasió per reflexionar sobre la funció de la cultura en la construcció social
i comunitària. D’això van aquestes notes, que començo amb un llistat de pràctiques culturals que considero
rellevants pel que fa a la creació de capital social i acabo amb tres reflexions genèriques.» Oriol Cendra
Los comunes de la cultura vs. el interés general, un falso conflicto
«Nuestras instituciones culturales públicas no se encuentran en su mejor momento. Esto se debe en gran medida
al descuido y dejadez que han padecido tras años de recortes y olvido administrativo. Muchas de nuestras
instituciones están sobreviviendo más gracias al generoso esfuerzo de sus trabajadores/as que al apoyo recibido
de las instancias políticas. Tampoco podemos olvidar cómo, y de forma creciente, es la propia comunidad creativa
la que está ayudando a financiar nuestras instituciones públicas, bajando su caché, renunciando a cobrar
honorarios o aceptando condiciones laborales del todo abusivas e intolerables» Jaron Rowan
For museums, with rain come crowds?
La influència de les precipitacions en les visites a museus. Harold E. Cuffe
Entrevista a Arnau Millà-Benseny: «Cal que els consumidors de cultura s’atreveixin davant d’allò
desconegut» | Cristina Mongay
El Col·lectiu Free't treballa el llenguatge de signes multidisciplinar Soundpainting per a la composició en temps real
Contra el mito de la cultura popular
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«La intersección entre política y cultura es esencial para quien busca la permanencia de un sistema económico y
de sus formas derivadas de sociedad y gobierno, pero también para quien busca cambiarlo, totalmente o en parte»
Daniel Bernabé
Do museum directors need curatorial experience?
Opinió interessant. Quina és la teva?
«The appointment of new directors at many of London’s leading museums has provoked debate about what it
takes to run a top institution. Are today’s curators cut out for cultural leadership? » Apollo Magazine
De la nécessité de vulgariser les sciences sociales
Repesar la comunicació científica. Interessants reflexions de Joëlle Le Marec
Entrevista a Tena Busquets, directora artística del Festival Sismògraf
«Les arts en viu necessiten una sèrie, necessiten que no abandonis els projectes. Les hem de fer molt presents en
la vida quotidiana» Tena Busquets
10 puntos clave del congreso «Museums and the web 2017»
«Es necesario realizar más investigación sobre el usuario. Si queremos ofrecer contenidos y experiencias más a
medida, necesitamos conocer mejor a nuestro público. No solo datos demográficos, sino también intereses,
motivaciones y comportamientos.» Conxa Rodà

Inicieu sessió [3] o registreu-vos [4] per a enviar comentaris
Etiquetes: arts plàstiques i visuals
Etiquetes: dansa
Etiquetes: museus
Etiquetes: divulgació
Etiquetes: ciència
Etiquetes: cultura popular
Etiquetes: procomú
Etiquetes: intel·ligència artificial
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