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[Acte en català i alemany amb traducció simultània] 

Avui en dia, són més necessàries que mai noves formes de cooperació per superar fronteres 
divisòries, perquè ens trobem davant de processos de canvi molt profunds. Les guerres, les 
pandèmies, la manca de diàleg entre els que pensen diferent, la digitalització, la globalització, el 
canvi climàtic, les migracions... impliquen profundes inseguretats i por al futur. Per tant, és urgent 
canviar la nostra perspectiva. És el moment de veure les crisis socials com una oportunitat per 
afavorir el diàleg entre diferents grups i àmbits socials. És hora de centrar-nos en les habilitats que 
ens poden ajudar a conviure en pau en una societat cada cop més diversa. En temps de grans 
canvis també necessitem espai per a noves reflexions, per no repetir les respostes d'ahir a les 
preguntes d'avui i de demà. En una època convulsa, l'art és una força clau per afrontar els nous 
reptes. I tanmateix s'utilitza molt poc. 

 

PROGRAMA                 #ArtAndDialogue 

19.00h Benvinguda  

 Ronald Grätz, director del Goethe-Institut Barcelona. 
 Krystyna Schreiber, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa 

Central. 
 Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT. 

19.15h Taula rodona moderada per la periodista Julia Macher 

 Beate Winkler 
Artista i defensora dels drets humans, actualment viu a Àustria. Va ser la primera 
dona directora d'una agència de la UE, l'actual Agència dels Drets Fonamentals de 
la UE. Actualment, l'art és el centre de la seva vida. Ha fet exposicions a Varsòvia, 
Berlín i Graz, entre d’altres. El seu objectiu és promoure processos de canvi. En els 
seus projectes combina art i diàleg social, com per exemple a #newTogether 
(Timisoara, 2022), en el context de la Capital Europea de la Cultura 2023. Ha iniciat 
nombrosos projectes innovadors, com ara el Premi Europeu CIVIS Media, i és 
autora d'un ampli ventall de publicacions. Més info a www.beate-winkler.net.  
 

(...) 

http://www.beate-winkler.net/


 
En col·laboració amb: 

 Francesca Llopis 
Artista visual de Barcelona, especialitzada en pintura i vídeo art. Formada a l'escola 
EINA, la seva carrera s’inicià els anys 1980 a la capital catalana. Ha fet residències 
artístiques a Varsòvia, Roma i Nimes i ha desenvolupat la seva activitat a països com 
ara Catalunya, Japó i Alemanya. Ha fet instal·lacions per Òmnium Cultural al festival 
Llum de Barcelona, al festival Big Draw al Museu Picasso i amb l’Ajuntament de 
Barcelona al Castell de Montjuïc, entre d’altres. Més info a http://francescallopis.com/.  

 Manel Guerrero 
Té una llarga trajectòria professional com a crític artístic i literari, gestor cultural i 
comissari d’exposicions. Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de 
Barcelona, ha fet estudis de doctorat de Literatura Comparada a la Universitat 
Pompeu Fabra i és doctor en Humanitats per la Universitat de Girona. Ha estat 
comissari de l’Any Joan Brossa (2019) i de l’Any Palau i Fabre (2017-2018), així 
com responsable de l’àmbit d’Arts i sotsdirector del Centre d’Arts Santa Mònica 
(Barcelona). Ha estat coordinador del centre de noves tendències culturals KRTU 
(Cultura Recerca Tecnologia Universals) i va ser director artístic del Teatre Invisible. 
És autor de nombroses publicacions i és membre del PEN Català. 
 

20.00h Preguntes i debat amb el públic 

http://francescallopis.com/
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