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El Festival Internacional de Performance Art TERRITORI, celebrarà la seva primera edició del
21 al 27 de setembre a l’illa d’Eivissa.
El festival compte amb el patrocini de tots els municipis de l’illa i del Consell Insular així com la
col·laboració de nombroses fundacions nacionals, internacionals y empreses locals.
TERRITORI es un esdeveniment dedicat a l’Art d’Acció, el qual es durà a terme en espais
naturals, urbans, centres culturals i galeries de tota l’illa. Aqueta primera edició estava
programada per l’abril però degut a l’emergència sanitària global finalment es va reprogramar per
aquest mes de setembre.
El festival oferirà performances, conferències teòriques, sessions audiovisuals i un workshop per
artistes. Totes les activitats, excepte el workshop són gratuïtes i van dirigides a tota persona
interessada en l’expressió artística, sigui artista o espectadora.
La programació, en la que hi ha cabuda per activats tan presencials com online, hi participen artistes
provinents d’España, Regne Unit, Finlàndia, Xile, Mèxic i Israel.
TERRITORI es concep com un espai físic localitzat en la geografia tan concreta com és una illa, però
igualment com un espai conceptual de trobada i d’exploració a través de l’art. Es planteja com a
territori temporal on les nostres identitats, per dret diferents i úniques, poden convergir i trobar punts
d’entesa entre elles.
El festival és un projecte independent organitzat per l’artista i curadora Isa Sanz, nascuda a Valladolid
i resident a Eivissa dels del 2010, s’ha format a Espanya i Anglaterra. En la seva tasca com a curadora
cal remarcar el Premi Estación Norte 2019 entregat pel jurat del Festival Internacional de Teatro y
Arte de Calle de Valladolid (TAC):” per la seva encertada i afinada selecció de les propostes més
pertorbadores i boniques, capaces de forjar una entitat pròpia dins del TAC”.

TERRITORI neix amb vocació de ser una cita anual referent internacional en l’Art d’Acció
amb DO Eivissa.

Més informació: www.territorifestival.com
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