
 

 
 
Nota de premsa 

 

L’Internationale activa una gran plataforma 
web per a compartir els seus continguts 

Es tracta d’una eina fonamental per a investigadors, 
comissaris, estudiants i artistes. 

 

 

 

La confederació de museus d’art contemporani L’Internationale rellança la seva  
plataforma web, L’Internationale Online: inclou articles d’investigació, 
projectes artístics, biblioteca i un canal de vídeo ons es podran veure 
noves performances artístiques i vídeos d’art. L’Internationale Online consta 
de 7 seccions: investigació, opinions, converses, programes, i bibilioteca, a més 
d’un canal d’emissió de vídeo que s’actualitza regularment i el Glossary of 
Common, una eina per a la pluralitat de veus i narratives amb la intenció de 
superar l’ús convencional del llenguatge en l’art contemporani.  

A més, a mode d’extensió del canal de vídeo, L’Internationale Online 
encarregarà projectes artístics i la producció de performances específiques: la 
primera programació inclou la pel·lícula The Riot del Karrabing Film Collective i 
la performance de Quinsy Gario how to prepare for a hurricane, pt. 2.  
La secció de biblioteca continuarà presentant regularment, dues vegades a 
l’any, publicacions digitals. Tot i que l’idioma principal a la plataforma és 
l’anglès, els continguts també estaran disponibles en la llengua original dels 
textos i autors. 
 



L’Internationale Online es constitueix com un lloc on compartir idees i generar 
recursos en comú, un projecte comú per a compartir continguts d’ investigació, 
art i política, amb la intenció de realçar els múltiples vocabularis per a la 
producció i distribució de coneixement compartint un sentimient d’ urgència 
vers el món que habitem. 

 

Sobre L’Internationale 
 
La confederació L’Internationale aplega set grans institucions d’ art europees: 
Moderna galerija (MG+MSUM, Ljubljana, Eslovènia); Museo Reina 
Sofía (MNCARS, Madrid, Espanya); MACBA, Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Barcelona, Espanya); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 
(M HKA, Antwerpen, Bèlgica); Muzeum Sztuki Nowoczesnej W 
Warszawie (MSN, Varsòvia, Polònia); SALT (Istanbul i Ankara, Turquia) i Van 
Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda), que formen equip juntament a dues 
acadèmies artístiques HDK-Valand Academy (Gotemburgo, Suècia) i the 
National College of Art and Design (NCAD, Dublín, Irlanda). Els continguts i 
millores de la plataforma www.internationaleonline.org s‘emmarquen dins el 
projecte “Our Many Europes” [Les nostres Moltes Europes], cofinançat pel 
programa Europa Creativa de la Unió Europea. 

El disseny de L’Internationale Online és un treball de Cristophe Clarijs 
(dissenyador) i Magnus Liistamo (programador), encarregat per la responsable 
d’edició Corina Oprea i els membres del consell editorial Nick Aikens, Farah 
Aksoy, Sara Buraya, David Crowley, Meagan Down, Nav Haq, Ida Hiršenfelder, 
Pablo Martínez, Jyoti Mistry i Mabel Tapia. El coordinador general del projecte 
és HDK-Valand Academy. 
 

 

 

info@internationaleonline.org 

Xarxes Socials:  

Instagram 

Facebook 
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