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La Residència d’Arts, Ciències i Humanitats Faber Andorra, del Ministeri de Cultura i 
Esports, posa a disposició de les entitats públiques i privades del país una nova selecció 
de professionals de les arts, les ciències i les humanitats per dur a terme activitats, 
formacions, tallers o xerrades durant el 2023.  
 
En el document adjunt trobareu una breu presentació de cada un dels residents, un breu 
resum del projecte en què treballarà durant la seva estada i una proposta d’activitats per 
dur a terme.  
 
Àrea d’Acció Cultural 
Ministeri de Cultura i Esports  

 

  



         

Yen-Yu Tseng 

Taiwan 

Artista 

Llengua vehicular: anglès  

 

Del 6 al 27 de febrer 

 

Biografia 

Tseng Yen-Yu és una artista taiwanesa el talent de la qual es fa palès en el seu art visual 
elaborat amb peces antigues, residus tèxtils i la seva pròpia tècnica tèxtil, el wrapping, 
com a forma d’escultura i instal·lació. El 2015 va completar un màster en belles arts. Les 
seves obres han estat seleccionades per a molts esdeveniments internacionals d’art 
tèxtil, com ara la recent 11a edició de l’exposició triennal de minitèxtils al Musée Jean-
Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine (França), i la 10a edició biennal de 
l’International Fiber Arts X al Sebastopol Center for the Arts (EUA). A més, tots els seus 
projectes a l’estranger han rebut subvencions de governs nacionals i municipals, així 
com de fundacions locals. Després de guanyar el 16è premi d’art visual Li Chun-Shan 
el 2020, aquest any presenta la seva quarta i cinquena exposicions individuals al Centre 
Materia i al centre d’art La Sarre (Canadà). 

 

Projecte 

«La meva proposta, La Massana 1-10, és una història sobre personatges que viuen a la 
Massana. A partir de la memòria del col·lectiu local i de la meva experiència com a 
resident, crearé escultures de tela, sobretot a través de la unió entre la meva innovació 
en l’art tèxtil i els titelles.» 

 

Proposta d’activitats 

1. Xerrada “The Journey of Global Textile Art”. Inclourà els continguts següents: 
entendre l’art tèxtil, conèixer la tendència de l’art tèxtil global i repensar la 
connexió darrere de l’art tèxtil. 

2. Taller “Fabric Sculpture Doll”. Per a 15 persones, totes les edats a partir de 10 
anys. Inclourà els continguts següents: aprendre una habilitat d’embolcall, 
esculpir un ninot de tela, repensar el reciclatge tèxtil, jugar amb aquesta nina 
com un titella.  



         

Rosa Cerarols  

Catalunya 

Investigadora en geografia i antropologia 

Llengua vehicular: català 

 

Del 22 de maig al 12 de juny 

 

Biografia 

Rosa Cerarols és doctora en geografia (UAB, 2008); màster en antropologia visual (UB, 
2006); professora agregada al Departament d’Humanitats de la UPF, Barcelona; 
membre del Consell de Protecció de la Natura; secretària del Grup de Pensament 
Geogràfic de l’AGE; directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF; coordinadora del grau en 
estudis globals i del grup de recerca en geohumanitats; cofundadora de l’espai 
multidisciplinari Konvent, i comissària de diverses exposicions. 

 

Projecte 

«Geocreativitat, pràctiques artístiques i paisatge. Es tracta de treballar en el text d’un 
llibre que versa sobre la recerca de la geocreativitat en el territori a partir de pràctiques 
artístiques que aporten reflexió i discurs al relat geogràfic. A part de la redacció de 
material del llibre, també es vol emprar l’estada per fer recerca sobre aquest tema a 
Andorra, on la seva pròpia excepcionalitat i l’estereotip turístic deixen de banda un 
potencial paisatgístic de primer ordre.» 

 

Proposta d’activitats  

1. Presentació del llibre L’altre món rural amb un debat sobre aquesta temàtica amb 
agents implicats en el territori. Si no és presentació, es podria plantejar com a 
seminari al voltant de la noció de ruralitat a Andorra, els reptes i les oportunitats. 

2. Conferència sobre paisatges creatius: s’hi explica part de la recerca efectuada 
en un projecte del Ministeri desenvolupat al Grup de Recerca en Geohumanitats 
de la Pompeu Fabra, coordinat per la resident.                                           

  



         

Anna-Maria Kursawe 

Alemanya 

Arquitecta 

Llengua vehicular: anglès, alemany, castellà 

 
Del 30 de juny al 21 de juliol 
 
Biografia 

Anna-Maria Kursawe (1973), nascuda a Brandenburg an der Havel i criada a Berlín, és 
llicenciada en arquitectura a la Universitat Tècnica de Berlín (TU Berlin) i a la Universitat 
de les Arts de Berlín (UdK) (Alemanya). Va rebre la beca Erasmus a Barcelona (2005) i 
també va estudiar pintura amb la professora Christine Triebsch a Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle (Alemanya) i amb els professors Bernd Koberling i Harro Jacob 
(UdK Berlín). Durant la dècada dels noranta va fer viatges d’estudis a Mèxic i a Addis 
Abeba, Etiòpia. El 2011 va rebre el Premi d’art del VR-Bank Erlangen-Höchstadt-
Herzogenaurach eG i el 2014 la beca de la ciutat de Nuremberg per a la Colònia 
Internacional d’Art de Kicevo (Macedònia). Del 2008 fins al 2017 va treballar com a 
autònoma en els camps de la pintura i de l’art a l’espai mural. També va ser directora 
del Kunstverein Erlangen i professora de pintura i dibuix al Bildungszentrum Nuremberg, 
i des del 2014 treballa a temps parcial com a arquitecta. El 2018 va ser estudiant 
convidada a l’HGB Leipzig. Des del 2018, viu i treballa a Leipzig. 

 

Projecte 

«Llocs de trànsit. Com a pintora, estic explorant de manera pràctica l’impacte de la 
globalització en l’entorn construït i en les formes de vida contemporànies, tot donant 
importància a la selecció de materials respectuosos amb el medi ambient. Durant la 
meva estada, investigaré els espais transitoris d’Andorra. Sovint, els llocs històrics 
coneguts veuen alterat el seu caràcter a causa de la gran afluència de turistes. Durant 
el temps que vaig estudiar a Barcelona, vaig crear quadres que exploren la relació entre 
el lloc i els turistes. Com que Andorra és també un centre d’atracció per a moltes 
persones, hi ha punts de contacte entre la cultura global i la regional, els quals 
m’agradaria explorar. La meva aproximació pictòrica a aquest tema passa per 
l’experiència sensual de les formes i els colors. En el transcurs de la residència, 
traslladaré una selecció de motius pictòrics a pintura sobre tela. Concretament, faré 
dibuix i aquarel·la in situ.  Les obres que produeixi em serviran de material d’arxiu per a 
la meva obra, que executaré en una elaborada pintura al tremp d’ou sobre fusta a l’estudi 
d’Alemanya.» 

 

Proposta d’activitats 

1. Conferència sobre l’obra pictòrica de la resident i sobre els projectes d’espai 
mural que ha efectuat. Si es desitja, es pot complementar amb una introducció 
pràctica sobre tècnica de pintura tradicional al tremp a l’ou. 

2. Curs de dibuix per a escolars: “Joc de superfície espacial: com representeu 
l’espai a la superfície de la imatge?”. 



         

James Lowry 

Estats Units  

Investigació  

Llengua vehicular: anglès 

 

Del 18 al 29 de setembre  

 

Biografia 

El Dr. James Lowry és president i director de la Graduate School of Library and 
Information Studies, Queens College, Universitat de Nova York, on és professor de la 
càtedra Ellen Libretto i Adam Conrad Information Studies. És fundador i director de 
l’Arxival Technologies Lab (ATL) i investigador honorari al Liverpool University Center 
for Archive Studies, on va impartir classes després de deu anys de carrera en arxius i 
gestió de documents. Lowry ha escrit i investigat àmpliament sobre arxius desplaçats, i 
és coordinador d’Arxival Discourses, la xarxa d’investigació d’història intel·lectual 
internacional dels estudis arxivístics i editor de la sèrie de llibres Routledge Studies in 
Archives. 

 

Projecte 

«A Faber, estudiaré la reclamació andorrana contra França per la devolució d’arxius, 
concretament els arxius del Departament dels Pirineus Orientals i la Vegueria francesa 
d’Andorra. Aquests registres daten de principis de la dècada de 1880 fins a principis de 
la dècada de 1990 i sumen aproximadament 100 metres lineals de registres. L’estudi 
explorarà el context de creació del fons, la base jurídica de la reivindicació andorrana i 
els possibles camins cap a la negociació i la resolució bilateral. Les disputes sobre arxius 
solen plantejar qüestions legals, tècniques i ètiques complexes; la singular història 
administrativa d’Andorra ofereix una oportunitat per reflexionar sobre aquestes 
qüestions en vista del discurs arxivístic actual sobre la sobirania i el lloc.» 

 

Proposta d’activitats 

1. Taller per a estudiants d’institut o d’universitat sobre narració d’històries en 
realitat virtual.                                 

2. Conferència pública sobre les teories de l’evidència documental i dret en relació 
amb el pensament abolicionista o postconfiança (posttrust) sobre els arxius. 

3. Taller d’escriptura per a públic general o per a estudiants universitaris o de 
batxillerat que estudiï com es poden crear històries a partir de fragments d'arxiu 
o d’altres fonts. 

4. Seminari en línia o taula rodona sobre l’espai d’arxiu, la narració digital o les 
possibilitats de la realitat virtual en l’estudi i l’activisme.    



         

Theo Lynn 

Dublín 

Expert en negoci digital  

Llengua vehicular: anglès 

 

Del 9 al 30 d’octubre 

 

Biografia 

Theo Lynn és professor de negoci digital a la DCU Business School. Està especialitzat 
en el paper de les tecnologies digitals en la transformació de l’empresa i la societat. Les 
seves principals àrees docents són l’estratègia i el màrqueting digital. Compta amb 
nombroses publicacions i és l’editor de la sèrie de Palgrave Studies sobre negocis 
digitals i tecnologies instrumentals. Anteriorment, ha dirigit tres centres de recerca i ha 
ocupat diversos alts càrrecs acadèmics a la DCU. Ha rebut més de 250 beques, que 
representen més de 25 milions d’euros en finançament per a projectes. Va ser un dels 
investigadors principals del projecte H2020-CloudLightning (2015-2017) i del projecte 
H2020-RECAP (2017-2019) i, actualment, és coinvestigador principal de l’H2020-
MENAPreneurs (2022-2024) i del AHRC-TOHIF (2021-2023). Lynn va cursar una 
llicenciatura en estudis jurídics i empresarials, un màster en estratègia de negoci sobre 
sistemes de gestió de la informació i un doctorat en dret, tots per la University College 
Dublin. És expert avaluador de la Comissió Europea i investigador internacional a 
l’Information Society Law Center (ISLC) de la Universitat de Milà. 

 

Projecte 

«Durant l’estada a Faber, em proposo treballar en un estudi sobre l’accés, l’ús i els 
resultats de la tecnologia d’Internet per part dels organismes dels sis microestats 
europeus (Andorra, Liechtenstein, Malta, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà) 
considerant la decisió per part d’un organisme d’utilitzar un lloc web (i les tecnologies 
associades) com a indicador del seu grau de digitalització. Com que la literatura grisa i 
la investigació empírica emergent suggereixen una acceleració de l’adopció digital per 
part dels organismes a causa de la pandèmia de la COVID-19, examinaré l’adopció de 
la tecnologia d’Internet de manera longitudinal i mesuraré l’impacte de la COVID-19 en 
l’acceleració de l’adopció de la tecnologia dels llocs web en aquests microestats.» 

 

Proposta d’activitats 

1. Seminari “Ciutats digitals: les tecnologies digitals poden salvar les comunitats 
rurals?”.    

2. Taller: “Introducció a l’optimització de motors de cerca”. 

 

 

 



         

Carles Larini 

Catalunya 

Cineasta 

Llengua vehicular: català, castellà, anglès i francès 

 

Del 6 al 27 de novembre 

 

Biografia 

Carles Lairini ha dirigit i produït diversos curtmetratges, a més de tenir coneixements en 
l’àmbit de la postproducció cinematogràfica i els efectes visuals (VFX). Llicenciat en 
comunicació audiovisual, va viure dos anys als Països Baixos, on va exercir com a tècnic 
de comunicació per a una fundació a Amsterdam. Més endavant va cursar dos anys 
d’art dramàtic al País Basc, on va combinar la vocació d’actor amb la de director. La 
seva curiositat i les ganes de créixer l’han fet seguir formant-se en l’àmbit de la 
postproducció i de la distribució i el màrqueting cinematogràfic. Recentment ha finalitzat 
el CFGS de realització de projectes audiovisuals i espectacles, que ha donat un 
enfocament més tècnic als coneixements teòrics que ja tenia de la llicenciatura. 

 

Projecte 

«Samira, sèrie de TV. Durant la residència treballaré per acabar de perfilar algunes 
trames i alguns personatges de la primera temporada d’una sèrie de televisió basada en 
la vida d’una adolescent musulmana amb el nom de Samira. Samira pretén mostrar 
sense complexos el xoc cultural, cada cop més evident, entre l’islam i Occident. També 
pretén apropar la societat occidental a la religió musulmana, mostrada des de totes les 
perspectives i interpretacions possibles, des de les més moderades fins a les més 
radicals, sempre des de la veritat i el respecte, i contextualitzant en tot moment els 
versets de l’Alcorà. La sèrie plantejarà un debat implícit entre la religió i la ciència, entre 
la tradició i el progrés i, sobretot, entre la fe i el raciocini. També es pretén fer arribar el 
tema de l’assetjament escolar de manera directa al públic adolescent. Samira és també 
un pont entre dos cultures, entre dos realitats, que farà que l’espectador reflexioni més 
enllà dels límits del que ha après segons el seu entorn social.» 

 

Proposta d’activitats 

1. Taller per elaborar una estratègia de desenvolupament adaptada a cadascun 
dels projectes dels participants i al calendari d’esdeveniments, tallers, 
presentacions (pitchings) i trobades artístiques que permetin fer un pas endavant 
per fer créixer els nostres projectes i donar-los a conèixer dins la indústria 
pertinent.                                                      

2. Taller de treball en xarxa (networking) mitjançant el joc de rol en contextos 
similars als de les indústries creatives. Aprendrem a desenvolupar estratègies 
per fer networking com la micropresentació (elevator pitch), a millorar la nostra 
marca personal i a vendre’ns als altres.  



         

 

 

CALENDARI D’ESTADES A FABER ANDORRA 2023 
 
 
 
 
 

                               
GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL 

      1    1 2 3 4 5    1 2 3 4 5       1 2 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29  27 28       27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 
30 31                              
 

MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
29 30 31      26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31    

                31               
 

SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 

    1 2 3        1    1 2 3 4 5      1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29      25 26 27 28 29 30 31 

        30 31                      
 
  Yen-Yu Tseng     James Lowry     Vacances escolars / caps de setmana       
  Rosa Cerarols     Theo Lynn      Festius              
  Anna-Maria Kursawe   Carles Larini                    


