
Castellón Información – 17/09/2021 

 

Imaginària torna als espais expositius amb 
26 noves propostes 

La celebració d’aquest segon període expositiu, condicionada encara per la Covid-19, 

posa el seu accent en la participació d’autors locals 

El certamen Imaginària Photography Festival s’instal·la a diferents espais expositius de la 

ciutat de Castelló després del parèntesi estival. El programa dissenyat pel Servei 

d’Activitats Socials i Culturals (SASC) de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració 

del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana es va inaugurar el passat 30 d’abril 

i per a aquesta segona fase contempla un total de 13 exposicions que poden ser visitades 

durant els mesos de setembre i octubre. 

La celebració d’aquest segon període expositiu, condicionada encara per l’impacte de la 

Covid-19, posa el seu accent en la participació d’autors locals i en professionals que fan el 

seu treball a les comarques de Castelló i cerca reforçar i donar visibilitat a les creacions de 

proximitat o de quilòmetre zero, encara que també destaquen en la programació reconeguts 

treballs d’autors internacionals. 

L’acte de presentació ha tingut lloc aquesta vesprada a l’exterior de Menador espai 

cultural, centre en el qual es troben les exposicions El muro invisible, de Paco Poyato; 

Amorphia, d’Enrique Escorza; Marjales, de Paco García Paterna, i Paterna, la memoria 

del horror, d’Eva Mañez. Aquest últim treball recull l’exhaustiva documentació realitzada 

durant l’exhumació de les fosses de Paterna on van ser enterrades les més de 2.200 

persones executades durant la dictadura franquista, i posa veu a través de testimoniatges 

recollits en primera persona al paper de les dones descendents dels afusellats. Totes 

aquestes exposicions es podran visitar fins al 24 d’octubre. 

Durant la presentació, la vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de l’UJI, Carmen 

Lázaro ha destacat que «el context del model cultural de la Universitat Jaume I, UJI-

encultura, no renuncia a la seua vocació i, seguint sempre les indicacions de les autoritats 

sanitàries, contínua amb la programació del festival Imaginària fent palès que la cultura és 

un element imprescindible de la recuperació en tots els àmbits». 

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en el marc de la seua col·laboració amb 

la Universitat Jaume I, impulsa el Festival Imaginària, contribuint al foment de la fotografia i 

el desenvolupament de la creació artística a les comarques de Castelló. El programa 
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d’Imaginària s’estén en el temps i en l’espai donant cabuda a una gran diversitat de 

llenguatges i temàtiques. 

A més de les exposicions situades en el Menador, també s’han programat Fracture, de José 

María Rubio Calonge, fins al 24 d’octubre en el Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló; 

Bardo, de Rohan Thapa, fins al 3 d’octubre en l’Associació cultural Cúmul; Castellón 

Paisajes Resilientes, de Mauro Fontana, fins al 24 d’octubre a la Sala Zona 3; Retratos, una 

mostra col·lectiva de l’alumnat del mòdul de fotografia de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 

de Castelló que es podrà veure fins al 24 d’octubre en l’EASD; One night, de Jordi Cervera, 

des del 21 d’octubre fins al 10 de gener en el Museu de Belles Arts; La magia del número 

30, de Laura Avinent (ULALALAU), fins al 31 d’octubre en el Àgora de la Universitat Jaume 

I; Limial, de Marta Negre, fins al 31 d’octubre en la façana del Mercat Central de Castelló, 

Polonia siglo XXI, de Hanna Harzabek, fins al 10 d’octubre en el Museu de Belles Arts; i 

Plaus suffering. The sleeping beauties, de Cristian Lipovan, que es podrà visitar fins al 23 

d’octubre i serà la mostra amb la qual s’inicie el cicle d’exposicions de la Llotja del Cànem. 

Activitats 

L’edició 2021 d’Imagnària ha programat per a aquesta segona fase 13 activitats entre les 

quals s’inclouen les visites guiades a les diferents exposicions. A més, destaquen les tres 

visites que es realitzaran a la marjal, un projecte de Julián Barón relacionat amb l’exposició 

Marjales, amb el qual es vol establir un diàleg entre artistes i espectadors i establir una foto 

de reflexió entre territori i identitat a través de les imatges. 

Un altre punt fort de les activitats de la XVIII edició d’aquest festival de fotografia és la 

realització de la residència d’artistes CO_NE ART, un projecte de convivència entre artistes, 

agents i mediadors culturals a partir del qual es pretenen crear sinergies i generar propostes 

expositives. La presentació dels projectes sorgits en les residències es realitzarà el 14 

d’octubre, mentre que el dia 15 s’instal·laran en el Menador. Per a finalitzar CO_NE ART, el 

dia 16 tindrà lloc un col·loqui titulat «Aportació sociocomunitaria dels projectes artístics». 

Imaginària finalitzarà la seua programació amb les Jornades d’Imatge, que tindran lloc els 

dies 15 i 16 d’octubre en el Menador. 
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