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Els dies 16, 17 i 18 d'octubre se celebra a Formentera ‘Arcipelago’, la tercera edició de
Collective Signatures, un projecte de residències artístiques sobre l'escriptura performativa i
que es desenvolupa en diferents espais de l'illa. Aquest esdeveniment, que compta amb la
col·laboració de les àrees de Turisme i Cultura, s'emmarca dins el programa Descobreix
Formentera a l'Octubre.

En aquesta ocasió, la comissària independent Francesca Carol Rolla, resident a Formentera,
dóna continuïtat a la línia d'estudi i investigació en el camp de les arts performatives de les
anteriors edicions, i presenta una marató de 48 hores continuades de propostes artístiques,
desenvolupades de manera específica per als llocs on seran realitzades, en diferents indrets i
monuments de Formentera, generant d'aquesta manera una ruta cultural que vincula l'art amb
la natura i el patrimoni històric de l'illa.

La selecció dels 18 artistes, tant locals com internacionals, confereix a 'Arcipelago' la condició
de punt de trobada de diferents cultures per reflexionar al voltant dels paral·lelismes entre els
binomis illa-individu i arxipèlag-col·lectivitat.

“La idea de la continuïtat sense pauses del programa està directament lligada al valor del
compromís i la solidaritat, i busca reforçar el missatge de reivindicació, llibertat, acció social,
política i cultural de cada un dels artistes i les seves obres. Accions que es troben totes lligades
amb la idea de l'art com a eina transformadora, el cos com a matèria primera d'expressió
artística i l'arxipèlag com a sentiment de pertinència i com a possibilitat d'una millor humanitat”,
senyala Francesca Carol Rolla.

Els artistes convidats a la present edició són: Alterphase (ESP), Lorenzo Pepe (ITÀ), Miquel
Costa (ESP), Negritos (ARG), Dario Fusco (ITÀ), Valeria Del Vecchio (ITÀ), Gautama del
Campo (ESP), Ana Celada (ESP), Matilde Sambo (ITÀ), Mauro Sambo (ITÀ),
Andrigo&Aliprandi (ITÀ), Preema Nazia Andaleeb (BGD), Preach R Sun (EAU), Nicol Vizioli
(ITÀ), Juan Carlos Villalba (VEN) i Fenia Kotsopoulou (GR).
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‘Arcipelago’ està presentat per l'associació cultural sense ànim de lucre Sa Casa i Studio
Contemporaneo, i compta amb l'ajuda del Consell de Formentera i de l'Institut d'Estudis
Baleàrics i, la col·laboració d'institucions com el FRAC Grand Est (Fonds Régional d'Art
Contemporain), la Universitat d'Estrasburg, la PAB (Performance Art Bangladesh), el Lago Film
Festival, la Venice International Performance Art Week, Espai_F, així com amb el suport
d'empreses locals.
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