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El Centre d'Art Torre Muntadas, a través de la Sala d’Art Josep
Bages, acull, produeix i promou exposicions i projectes 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 i
experimentals. La programació busca donar suport a la creació
local emergent recolzant-ne la professionalització.

1] Podran participar en aquesta convocatòria

cada artista col·lectiu, una partida pressupostària

totes les persones o col·lectius majors de 18 anys

per a honoraris i una partida per a producció.

que treballin entorn a les pràctiques artístiques

6]

i/o l’educació de l’art.

Centre d'Art Torre Muntadas i el Cap del Departa-

2]

ment de Cultura, presidits pel Regidor de Cultura

A partir de les propostes presentades es

La selecció es farà per part de l'equip del

conformarà part de la programació del Centre

del Prat de Llobregat.

d'Art Torre Muntadas durant l'any 2011.

7]

3]

Hi ha 3 possibles modalitats de participació

detallades a la pàgina 2 d'aquestes bases. Totes
les modalitats són compatibles entre elles fent
possible la participació en més d'una modalitat.

4]

La documentació ha de ser lliurada en format

imprès a la Sala d'Art Josep Bages (C/Jaume

Els autors de les propostes no seleccionades

seran degudament informats i podran recollir el
seu dossier durant el mes següent a la comunicació
de la resolució.

8]

L’organització es reserva el dret de decidir la

quantitat de projectes i artistes seleccionats en

Casanovas 80, 08820, El Prat de Llobregat) abans

cada modalitat, de proposar un canvi de modalitat

del 7 de novembre de 2010 (de dimarts a dissab-

a l'artista i de declarar la convocatòria deserta en

te de 16 a 21h, diumenges i festius d'11 a 14h).

alguna o totes les modalitats.

5]

9]

Segons les necessitats i característiques de

cada proposta s’establirà, prèvia negociació amb

La participació en aquesta convocatòria impli-

ca la total acceptació d'aquestes bases.
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A] Projecte individual: L'artista o

2011

voluparà 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 impor-

col·lectiu ha de presentar un projecte específic

tància a l'intercanvi de coneixements entre els

per a la Sala d’Art Josep Bages que s'exposarà de

participants, a l'expansió de les propostes fora de

forma individual. Es valoraran especialment les

l'espai expositiu i a la vinculació amb la comunitat

propostes d’artistes vinculats al Prat de Llobregat

educativa.

o que tinguin una especial incidència en el context

Documentació a presentar:

local, les que intervinguin més enllà de l'espai

• Butlleta d’inscripció.

expositiu i les que tinguin un marcat caràcter

• Dades de contacte i modalitat a la que s’opta

educatiu. Es valorarà també l’adaptació a l’espai

(podent optar a vàries modalitats).

expositiu.

• Statement (breu declaració d’intencions i objectius

Documentació a presentar:

• Butlleta d’inscripció.
• Dades de contacte i modalitat a la que s’opta
(podent optar a vàries modalitats).

• Statement (breu declaració d’intencions i objectius
del propi treball).

• Projecte: abstract, desenvolupament conceptual,

del propi treball).

• Dossier d’obra recent.
• Currículum artístic i dades personals.
• No és necesària la presentació d’un projecte
específic.

C] Projecte educatiu: Projectes educatius en relació a les arts visuals que, tenint o no

desenvolupament tècnic, necessitats tècniques,

vinculació directa amb la programació de la sala,

pressupost, calendari de producció, esbossos i

desenvolupin dinàmiques de treball per a

imatges si s’escau.

l'aprenentatge i l'intercanvi actiu i crític amb

• Dossier d’obra recent.

col·lectius concrets o bé amb el públic general de

• Currículum artístic i dades personals.

la sala.
Documentació a presentar:

B] Col·lectiva:

La sala selecciónarà apro-

• Butlleta d’inscripció.

ximadament entre 3 i 6 artistes o col·lectius per

• Dades de contacte i modalitat a la que s’opta

a desenvolupar un projecte expositiu que es desen-

(podent optar a vàries modalitats).
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• Statement (breu declaració d’intencions i objectius
del propi treball).

• Projecte: abstract, desenvolupament conceptual,
perfil d'usuari o col·lectiu al que es dirigeix, desenvolupament i necessitats tècniques, pressupost,
calendari de producció, esbossos i imatges si
s’escau.

• Dossier d'obres / projectes recents.
• Currículum i dades personals.

Per a més informació o
assessorament, podeu escriure a
o trucar al 934 782 237.

SESSIÓ DE TREBALL

sobre presentació de projectes i dossiers
Aquesta sessió està adreçada a persones que es vulguin presentar a la convocatòria i/o que vulguin
millorar la presentació dels seus projectes i dossiers.
En grups molt reduïts comentarem les possibilitats de la presentació d’obres i projectes, així com els
errors comuns i les possibilitats de millora. Els participants que portin el seu dossier podran fer-ne
un anàlisi personalitzat.
Dijous 14 d’octubre a les 19h. Espai per confirmar.

INSCRIPCIÓ GRATUITA PRÈVIA RESERVA A: torremuntadas@elprat.cat
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS:
NOM………………………………………COGNOMS.....................................................................
ANY DE NAIXEMENT………………………………………LLOC DE NAIXEMENT...............................................
ADREÇA POSTAL………………………………………POBLACIÓ I CP ..............................................................
E-MAIL………………………………………TELÈFON………………………………………MÒBIL.......................

MODALITAT A LA QUE S’OPTA
A]

Projecte individual

B]

Col·lectiva

C]

Projecte educatiu

VOLDRIA REBRE INFORMACIÓ
[ ] De les activitats i exposicions de la Sala d'Art Josep Bages (per correu electrònic)
De les activitats culturals de la ciutat:

[
[
[
[

]
]
]
]

Exposicions
Teatre/dansa
Música/concerts
Cursos i tallers

[
[
[
[

]
]
]
]

Agenda cultural
Xerrades i llibres
Cinema
Infantil

Prefereixo rebre la informació:

[ ]
[ ]
[ ]

En paper a l’adreça postal
Digital al correu electrònic
SMS al mòbil

D’acord amb el que estableix la llei vigent (art. 5 de la Llei orgànica 15/1999), s’informa que les dades personals recollides s’incorporen en un
fitxer automatitzat amb la finalitat indicada en aquest document, així com la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de les dades recollides, dirigint-se al seu propietari: Ajuntament del Prat de Llobregat Pl. de la Vila, 1 08820 El Prat de Llobregat.

FIRMA DEL SOL·LICITANT
Nº INSCRIPCIÓ

(a omplir per la Sala)
A………de……………..de 2010

(per al sol·licitant)

Nº INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS…………………………………………
(a omplir per la Sala)
MODALITAT A LA QUE S’OPTA:

A]

Projecte individual

A………de……………..de 2010

B]

Col·lectiva

C]

Projecte educatiu

