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La Sala d’Art Josep Bages acull exposicions d’art contemporani
des de l’any 1977. Actualment té l’objectiu de promoure la
vinculació entre les arts visuals i el territori posant l’accent en els
processos de creació, producció i dinamització de les pràctiques
contemporànies. La programació busca donar suport a la creació
local emergent recolzant-ne la professionalització.

1] Podran participar en aquesta convocatòria

4]

totes les persones o col·lectius majors de 18 anys

Centre d'Art Torre Muntadas i personal del Depar-

que treballin entorn a les pràctiques artístiques

tament de Cultura i el resultat es comunicarà a

i/o l’educació de l’art.

finals del mes de juliol.

2]

5]

A partir de les propostes presentades es

La selecció es farà per part de l'equip del

Els autors de les propostes no seleccionades

conformarà part de la programació del Centre

seran informats per correu electrònic.

d'Art Torre Muntadas durant l'any 2012.

6]

3]

Tota la documentació ha de ser enviada en

quantitat de projectes i artistes seleccionats en

format digital a torremuntadas@elprat.cat fins el

cada modalitat, de proposar un canvi de modalitat

dia 7 de juliol de 2011. En el cas de què es vulgui

a l'artista i de declarar la convocatòria deserta en

adjuntar altre material com catàlegs, CD/DVD o

alguna o totes les modalitats.

maquetes, cal que es faci arribar al Centre d'Art

7]

Torre Muntadas (C/Jaume Casanovas 80, 08820,

tibles de ser exposats / produïts a altres sales de

El Prat de Llobregat) abans del 30 de juny. Totes

la ciutat.

les persones presentades rebran confirmació de

8]

recepció per e-mail.

implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de decidir la

Els projectes no seleccionats seran suscep-

La participació en aquesta convocatòria
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MODALITATS
A] Exposició individual: L'artista
o col·lectiu ha de presentar un projecte específic
per a la Sala d’Art Josep Bages que s'exposarà de
forma individual. Es valoraran especialment les
propostes d’artistes vinculats al Prat de Llobregat
o que tinguin una especial incidència en el context
local, les que intervinguin més enllà de l'espai
expositiu i al foment de la dinamització educativa
en sentit ampli. Es valorarà també l’adaptació a
l’espai expositiu.
Cada projecte rebrà fins a un màxim de 1000 €
en concepte de producció i 500 € en concepte
d’honoraris subjectes als impostos corresponents,
i susceptibles de negociació en funció de les
necessitats i característiques de cada proposta.
Documentació a presentar:

• Formulari d'inscripció (es pot descarregar el pdf
a www.torremuntadas.elprat.cat)

• Document .pdf de fins a 4 Mb amb:
- Statement (breu declaració d’intencions i
objectius del propi treball)
- Projecte: abstract, desenvolupament
conceptual, desenvolupament tècnic,
necessitats tècniques, pressupost, calendari
de producció, esbossos i imatges si s’escau.
- Dossier d’obra recent
- Currículum artístic i dades de contacte

2012

B] Exposició col·lectiva:

La sala

seleccionarà aproximadament entre 3 i 6 artistes
o col·lectius per a desenvolupar un projecte
expositiu que es realitzarà de forma conjunta
entre els creadors i l’equip gestor de la sala. Els
artistes s’implicaran en el procés de gestació i
desenvolupament de l’exposició, en el que es
donarà especial importància a l'intercanvi de
coneixements entre els participants, a l'expansió
de les propostes fora de l'espai expositiu i al
foment de la dinamització educativa en sentit
ampli.
Cada projecte rebrà fins a un màxim de 600 € en
concepte de producció i 300 € en concepte
d’honoraris subjectes als impostos corresponents,
i susceptibles de negociació en funció de les
necessitats i característiques de cada proposta.
Documentació a presentar:

• Formulari d'inscripció (es pot descarregar el pdf
a www.torremuntadas.elprat.cat)

• Document .pdf de fins a 4 Mb amb:
- Statement (breu declaració d’intencions i
objectius del propi treball)
- Projecte (opcional): abstract,
desenvolupament conceptual,
desenvolupament tècnic, necessitats tècniques,
pressupost, calendari de producció, esbossos
i imatges si s’escau.
- Dossier d’obra recent
- Currículum artístic i dades de contacte
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Per a més informació o assessorament, podeu
escriure a torremuntadas@elprat.cat o trucar
al 934 782 237.
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