
ENCONTRE 
D’ART TÈXTIL 

de la Marina Alta
8 al 10 de juliol de 2021

UN PROJECTE DEL GRUP DE REÜLL



ENCONTRE A LA MARINA ALTA
NOM: ENCONTRE D’ART TÈXTIL 
DATES: 8, 9 i 10 JULIOL DE 2021
LLOC: Benissa, Teulada, Xàbia i Gata



INTRODUCCIÓ 
• El Grup de Reüll arrastra una llarga trajectòria de dinamització de l’art contemporani a la Marina Alta. De sobra 

conegudes son les instal·lacions i intervencions al carrer que el grup va dur a terme als anys 90 i principis dels 2000 a 
diferents poblacions de la Marina Alta, així com al Campus de la Universitat Politècnica de València, i UA d’Alacant, 
Facultat de BBAA d’Altea i Palau Ducal de Gandía.   

• Durant aquell temps va dur artistes de reconeguda trajectòria nacional i internacional per a participar en les seues 
exposicions a l’exterior així com va gestionar l’espai d’art Andrés Lambert a Xàbia. 

• El Grup de Reüll està guardonat amb la Medalla de les Belles Arts de la Facultat de  València, i  va obtindre el premi 
al mèrit cultural, Vila de Pedreguer.

• També participa de la vida cultural de la Marina Alta amb els cicles de conferències  des de fa 27 anys duu a terme.

• Als darrers 17 anys i sent fidels a la filosofia del grup, membres De Reüll també han estat implicats a l’exposició Art al 
Vent, que es duu a terme a la localitat de Gata de Gorgos, des de fa 18 anys, sent l’exhibició internacional d’art tèxtil 
a l’exterior més important d’Espanya. Art al Vent és una proposta de vincular l’art tèxtil contemporani a la tradició 
valenciana de penjar cobertors als balcons al pas d’una processó. Malauradament un costum en decadència que s’ha 
mantes molt be a Gata. 

• A partir de tota eixa trajectoria, el Grup de Reüll vol enllestir un encontre internacional d’artistes i d’art tèxtil de 
primer nivell per mostrar el que s’està fent arreu del mon i per posar  en valor la tradició artística tèxtil valenciana, 
tant reflectida en Art al Vent per exemple.

• L’objectiu és mostrar com la perifèria, el nostre territori, participa en el discurs de l’art contemporani, la qual cosa és 
característica de De Reüll tal com està reconegut.  

https://ca.denia.com/la-asociacion-de-reull-cumple-25-anos-de-conferencias-sobre-arte-contemporaneo/
https://www.artalvent.com/es/
https://www.artalvent.com/es/


• L’Encontre tracta de realitzar en un moment 
determinat una sèrie de conferències i d’exposicions 
al voltant de l’art tèxtil a diferents pobles de la 
Marina Alta, vertebrant d’eixa manera la comarca i 
afavorint la trobada d’artistes de l’àmbit tèxtil amb 
interessats pel mon de l’art contemporani..

• En quant a exposicions seran: a Benissa,  l’exposició 
MINI ART TÈXTIL Colectiva; a Teulada-Moraira, LIVE 
MOTIVE de Maria Ortega i a Xàbia VOLVER EN SI de 
Concha Romeu; 

• En quant a xerrades i conferències: a Benissa, la 
taula rodona Tradició valenciana tèxtil i la seua 
influència a l’art amb Josep Ginestar, Director d’Art 
al Vent, Maria Ortega, Directora de la World Textil 
Art i comissaria de la Bienal d’Art Tèxtil de Madrid i 
Irene Ballester, Historiadora de l’art i experta en art 
de la dona; també a Benissa la conferència Diàlegs 
Tèxtils de Concha Romeu, artista tèxtil i Maria 
Muñoz artista tèxtil; a Teulada la conferencia de 
Claudia Martinez artista tèxtil; Una performance de 
Sonia Sempere; i a  Xàbia la conferència d’Eva 
Santos artista i  porfessora de la UM;  

• Per últim un taller d’art Tèxtil a Gata, CREATIVITAT 
TÈXTIL per Lala de Dios, Presidenta de la ACTM

Dijous 8 /jul

Benissa 12h Taula Rodona “TRADICIÓ TÈXTIL VALENCIANA I LA SEUA 

INFLUÈNCIA A L’ART CONTEMPORANI” Josep Ginestar, Maria 

Ortega i Irene Ballester.

19,30 h Conferència Diàlegs Tèxtils: Concha Romeu i María 

Muñoz

21 h. Inaugurem l’exposició col·lectiva Mini Art Tèxtil

Tot a l’espai cultural Cases del Batlle de Benissa.

Divendres 9/jul

Teulada-Moraira 19,30 h Conferència de Claudia Martinez

20,30 h Performance de Sonia Sempere

21,30 h Inauguració de l’exposició de Maria Ortega 

Tot a l’Espai La Senieta de Moraira

Dissabte 10/juliol

Gata 10h Taller tèxtil amb Lala de Dios

Al Centre Social Integrat

Xàbia 19,30h Conferència d’Eva Santos a la Casa de Cultura

21h Inauguració de l’exposició de Concha Romeu a la 

Fundació CIRNE

ACTIVITATS PREVISTES

https://www.arteinformado.com/guia/f/maria-ortega-galvez-18491
https://www.concharomeu.com/
http://www.josepginestar.com/
https://www.artalvent.com/es/
https://www.artalvent.com/es/
https://www.arteinformado.com/guia/f/maria-ortega-galvez-18491
https://madrid2019.wta-online.org/?lang=es
https://www.concharomeu.com/
https://mariamunoz.es/
https://mariamunoz.es/
https://www.arteinformado.com/guia/f/eva-santos-38668
https://www.arteinformado.com/guia/f/eva-santos-38668
http://creadorestextiles.org/portfolio-item/lala-de-dios/


1 Taula rodona inaugural: 
Tradició Valenciana Tèxtil i la seua 

influència a l’art
• Una taula rodona amb la participació d’experts amb art tèxtil  i també artistes que a este moment 

estan treballant eixe camp. De la ma de Josep P. Ginestar, Director d’Art al Vent, María Ortega, 
directora de la World Textile Art, y Irene Ballester, historiadora i professora de la Universitat de 
Valencia i membre del Consell Valencià de Cultura. 

• Lloc: Saló d’actes de les Cases del Batlle de Benissa
• Data: Dijous 8 de Juliol a les 12 hores

JOSEP P. GINESTAR: President del Grup de Reüll, Director d’Art al Vent, Professor a l’Escola de Plàstica 
Experimental A.Vives de Gata, Artista.Més info: https://josepginestar.com/ 

MARIA ORTEGA: Directora General para Europa de la Organización Internacional World Textile Art 
(WTA), Directora de la VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA Ciudad Sostenible 
Madrid. Artista. Comissaria. https://www.mariaortega.com/ 

IRENE BALLESTER: Doctora en Història de l’art, especialitzada en dones artistes, comissaria i professora 
de la Universitat de València, membre del consell valencià de cultura.

https://josepginestar.com/
https://www.mariaortega.com/


1 Taula rodona inaugural: 
Tradició Valenciana Tèxtil i la seua 

influència a l’art
• Una taula rodona amb la participació d’experts amb art Tèxtil  i també artistes que en este moment estan treballant 

eixe camp. De la ma de Josep Ginestar, Director de Art al Vent, Maria Ortega, directora de la World Textile Art, y 
Irene Ballester, historiadora i professora de la Universitat de Valencia i membre del Consell Valencià de Cultura. 

• Lloc: Museu Salvador Soria de Benissa, 
• Data: 8  de Juliol 12 hores
• Pressupost:

Concepte Cost
Honoraris dels 3 intervinents 1.800,00 €
Organització de l’acte 350,00 €
Disseny de cartelleria 150,00 €
Lloguer de megafonia, micròfons... 750,00 €
Gravació i emissió en streaming 600,00 €

TOTAL 3.650,00 €
TOTAL AMB IVA 4.416,50 €



2 Conferència: 
Diàlegs Tèxtils de Concha Romeu 

i Maria Muñoz

• Conferència a dos bandes amb la participació de Concha Romeu i María Muñoz

• Lloc:  Saló d’actes de les Cases del Batlle de Benissa 

• Data: 8  de Juliol, 19.30 h

CONCHA ROMEU: Artista Tèxtil Internacional    https://www.concharomeu.com/ 

MARIA MUÑOZ:  Artista Tèxtil Internacional  https://mariamunoz.es/ 

https://www.concharomeu.com/
https://mariamunoz.es/




3 Exposició: 
Exposició Col·lectiva Mini Art tèxtil

• Exposició Col·lectiva d’obres menudes d’art tèxtil amb un recorregut per diverses artistes 
reconegudes a este àmbit. 

• Unes 24 peces de 20x20 cm de diferents artistes consagrades en l’art tèxtil internacional

• Lloc: Cases del Batle de Benissa

• Data: 8-30 de Juliol, Inauguració el 8 de juliol a les  21 h





4 Xerrada: 
Claudia Martínez  i la construcció 

col·lectiva de l’art

• Conferència de l’artista Claudia Martínez.  

• Lloc: Teulada-Moraira, espai la Senieta

• Data:  9 de Juliol a les 19,30 h.

CLAUDIA MARTÍNEZ: Artista tèxtil internacional   
https://www.claudiamartinez.info/ 

https://www.claudiamartinez.info/




5 Performance:
Ser lienzo para vestirse 

de Sonia Sempere
• Performance on durant 45 minuts Sonia Sempere 

intervindrà un vestit
• Lloc: Espai la Senieta, Moraira. 
• 9 de juliol a les 20,30 h. 

Sonia Sempere: Garabatera Textil, és com ella es defineix, 
treballa el disseny tèxtil intervenint teles. 
http://soniasempere.blogspot.com/ 

http://soniasempere.blogspot.com/




6 Exposició:
LIVE MOTIVE de Maria Ortega

• Exhibició d’una sel·lecció d’obres de l’artista María Ortega

• Lloc: Espai la Senieta, Moraira. 

• Inaugura el 9 de juliol a les 21 h. 

• Data: del 9 al 22 de Juliol

MARIA ORTEGA: Directora General per a Europa de la “Organización 
Internacional World Textile ARt (WTA)”, Directora de la “VIII Bienal 
Internacional de Arte Textil ContemporáneoWTA Ciudad Sostenible 
Madrid”. Artista i comissaria. https://www.mariaortega.com/ 

https://www.mariaortega.com/




7 Taller: 
Creativitat tèxtil per Lala de Dios

• Formació de tres hores de durada, el taller és una exploració de la creativitat artística 
utilitzant l’element tèxtil de la ma de Lala de Dios, reconeguda artista tèxtil  
internacional, presidenta de la ACTM i expresidenta de la European Textile Network.

• Lloc: Centre Social Integrat,  Gata de Gorgos 
• Data:10 Juliol, 10 h.

LALA DE DIOS  és historiadora de l'art per formació i teixidora i activista tèxtil per vocació. Fa 
40 anys va fundar a Madrid “Índigo Estudio Textil” juntament amb Enrique Moreno. Quaranta 
anys fent i ensenyant artesania, art i disseny tèxtil dins i fora d'Espanya. Ferm creient en la 
unió i la col·laboració, té una llarga trajectòria en l'associacionisme tèxtil com co-fundadora 
en 1988, i de nou presidenta en l'actualitat, de l'Associació de Creadors Tèxtils. També 
presideix “Oficio y Arte”, la “Organización de Artesanos de España”, i pertany al Consell 
Consultiu del “European Textile Network ETN” la presidència del qual ha ostentat durant el 
període 1997-2019.





8 Xerrada: 
Eva Santos i el paper transformador de l’art

• Conferència de l’artista i professora d’escultura de la facultat de Belles Arts de 
Murcia, Eva Santos.

• Lloc:Casa de la Cultura, Xabia

• Data:  10 Juliol, 19.30h-

EVA SANTOS: Artista, professora de la Universitat de Múrcia, ha sigut Coordinadora 
de Cultura de la Universitat de Múrcia, sent, entre altres funcions, responsable de 
les sales d'exposicions. Actualment pertany al grup d'investigació de la Universitat 
de Múrcia “Prácticas artísticas activas y ciudadania” i  és membre del projecte 
“Espacio público y tejido social: prácticas colaborativas y arte contemporáneo en 
tiempo de crisis econòmica” del Ministeri d'economia i competitivitat.  
https://www.eva-santos.com 

https://www.eva-santos.com




8 Exhibició: 
L’Art Tèxtil de Concha Romeu

• Exposició de diferents peces de l’artista que també es professora de la facultat de belles arts 
de Murcia.

• Lloc: Fundació CIRNE, Xàbia

• Data inauguració: 10  de Juliol a les 21h

• Visita a l’exposició del 10 al 20 de juliol, de 19 a 22 hores.

CONCHA ROMEU: Artista Textil Internacional    https://www.concharomeu.com/ 

https://www.concharomeu.com/



