Esquema-síntesi
de les accions realitzades
per l'Ajuntament del Prat de Llobregat
en el camp de les Arts Visuals
Dispositiu:
/UNZIP. Suport i mediació de les arts visuals al Prat
Programa marc:
Programa d'arts visuals del Departament de Cultura i Joventut de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Introducció:
----------------------------------------------------------------------------Què és /UNZIP?
/UNZIP és el Dispositiu de suport* i mediació** de les arts visuals al Prat. Està format pel conjunt
d'agents municipals que generen propostes de suport i mediació de les arts visuals a la ciutat (Centre d'Art
Torre Muntadas, Centre Cívic Jardins de la Pau, Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, La Capsa,
Biblioteca Antonio Martín i El Lloro).
Aquests equipaments són diferents nodes d'una xarxa, que s'interrelacionen entre si, desenvolupant
projectes propis i conjunts de forma coordinada.
* Entenem per mediació les accions que plantegen espais de confluència i relació entre les pràctiques
artístiques contemporànies i el context social
** Entenem per suport a la creació les accions que faciliten el desenvolupament de les pràctiques
artístiques a la ciutat

----------------------------------------------------------------------------Organització
Regidor de cultura: David Vicioso
Regidora de joventut: Anna Martín Cuello
Cap del departament: Rafa Milán
Responsable del programa: Cristina Castells
Web: www.unzip.elprat.cat
e.mail: unzip@elprat.cat
Facebook: UNZIPelprat
Twitter: @UNZIPelprat

Centre d'Art Torre Muntadas (TM):
Punt de referència de les arts visuals de la ciutat, des d'on s'articula el dispositiu.
Responsables: Lluc Mayol, Esther Merchán i Luís J. Higueras (Associació amics de l'Art del Prat)
Contacte: lluc.unzip@gmail.com / esther.unzip@gmail.com / lluis.unzip@gmail.com

Centre Cívic Jardins de la Pau (JP):
Fotografia i imatge digital
Responsables: Ferran Pozo i Chelo Castillejos
Contacte: foto@ccjardinspau.org

Biblioteca Antonio Martín (BAM):
Projecte expositiu Modulacions (artistes molt joves o col·lectius juvenils)
Responsables: Cristina López i Albert Marín
Contacte: lopeztc@diba.cat

El Lloro, serveis de joventut (LL):
Punt de referència per a joves i (en procés) desenvolupa un projecte d'art urbà.
Responsables: Virginia Morillas i Núria Arlandez
Contacte: dinamitzacio@joves.prat.cat

La Capsa (LC):
(en procés) Projecte dedicat a l'art sonor
Responsable: Marta Ardíaca
Contacte: Ardiaca@elprat.cat

Centre Cívic Sant Jordi Ribera-Baixa (RB):
(en procés) Projectes d'art en relació a la comunitat
Responsable: Élida Roca
Contacte: Rocal@elprat.cat

Projectes, accions i serveis
-----------------------------------------------------------------------------

SUPORT A LA CREACIÓ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formació en l'àmbit de la creació visual

Jornades de Suport a la creació #Sucret (TM)
Anualment s’organitzen unes jornades que pretenen concentrar una variada oferta de xerrades, conferències i tallers
dirigits a persones amb un marcat interès en la creació. Els continguts de les jornades s’articulen al voltant d’un eix
temàtic i pretenen abastar diversos nivells que van des de la pràctica professional (aspectes legals, organitzatius, etc.)
fins a plantejaments conceptuals o de contingut artístic, passant per espais de reflexió social i de polítiques culturals.

Senyal amplificat (TM)
Càpsules de reflexió i debat, amb convidats/des especials, al voltant dels projectes en exposició a la Sala d'Art Josep
Bages. (Es van realitzar entre el 2012 i 2013. Actualment no s'estan programant, ja que varem decidir destinar aquests
recursos a Starter de Projectes)

Starter de projectes (TM)
Espai que reuneix un grup heterogeni d'artistes clarament emergents que treballen en el context del Prat de Llobregat.
Plantejat com una trobada per a l'aprenentatge, els artistes presenten i conversen sobre les seves idees propiciant
entre ells un debat obert i especialitzat basat en les seves experiències. A partir d'una construcció col·laborativa i
horitzontal, té com a objectiu facilitar el desenvolupament de projectes mitjançant l'anàlisi, la posada en context i el
suport a la producció del mateixos. S'està desenvolupant durant el 2014 i finalitzarà en unes exposicions col·lectives a
la Sala d'Art Josep Bages (Centre d'Art Torre Muntadas) en el 2015.

Fotògrafs emergents (JP)
Treball de procés amb fotògrafs i col·lectius de fotografia, promogut pel Centre Cívic Jardins de la Pau, que poden o no
acabar en una exposició.

Cursos i taller als centres cívics (JP, RB)
- propostes formatives de fotografia i imatge digital al Centre Cívic Jardins de la Pau.
- propostes formatives d'artesania i "fet a mà" al Centre Cívic Sant Jordi- Ribera Baixa

----------------------------------------------------------------------------Espais expositius

Sala d'Art Josep Bages (TM)
La Sala d'art Josep Bages acull exposicions fruït de la Convocatòria d'Exposicions de la Sala d'Art Josep Bages,
l'Exposició col·lectiva d'artistes del Prat, l'exposició de Festa Major, promoguda per Patrimoni Cultural, i una exposició
vinculada a algun projecte de suport a la creació del dispositiu.

Sala de Fotografia del Centre Cívic Jardins de la Pau (JP)
L'equipament acull aproximadament 9 propostes expositives l'any, coordinades amb l'Agrupació Fotogràfica Prat,
algunes fruït de processos de treball amb fotògrafs emergents, i una del projecte guanyador de la convocatòria.

Sala d'exposicions Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa (RB)
La sala acull propostes vinculades als projectes culturals del centre i a les entitats d'aquest. Durant el 2012 i 2013 s'ha
treballat algunes exposicions amb els artistes visuals de la ciutat.

Espai expositiu a la Biblioteca (BAM)
Modulacions, espai d'art jove de la Biblioteca
Cicle d'exposicions realitzades per joves del Prat de Llobregat, d'entre 12 i 22 anys, de diferents disciplines. Espai
d'experimentació i difusió, configurat per murs mòbils i modulars, que ofereix l'oportunitat de pensar com ha de ser
l'espai per a cada exposició, o inclús realitzar propostes que redefineixin l'espai en relació al seu ús, trànsit i entorn.

----------------------------------------------------------------------------Accions de suport i visualització a l'activitat creativa.

L'aparador. Mercat d'artesania, disseny, autoedició (TM)
Espai de visualització i promoció de projectes d'artesania, disseny i auto-edició en el marc de la Festa Major.

Arts Visuals al Melodia (TM-LC)
Participació de creadors locals de l'àmbit de les arts visuals en aquesta festa de la creació local que organitza La
Capsa.

Fotofesta (JP)
Activitat col·laborativa amb els diferents agents que treballen en el projecte de fotografia a la ciutat, per tal de visualitzar
els projectes.

----------------------------------------------------------------------------més actuacions de suport a la creació...

Servei d'assessories i informació (TM)
Assessories personalitzades a o col·lectius de la ciutat que pretenen ajudar els creadors a desenvolupar els projectes
creatius i a estar informats sobre els diferents recursos del sector (concursos, premis, beques o propostes formatives).
Aquesta tasca d'informació també es dinamitza des de l'any passat a través de les xarxes socials.
També s'ofereixen espais i material tècnic per al desenvolupament de projectes relacionats amb les arts visuals.
Si necessiteu sol·licitar una assessoria escriviu a: lluc.unzip@gmail.com

Convocatòries /UNZIP (TM, CCJP, BAM, RB)
Les convocatòries anuals articulen la programació anual d'/UNZIP pel que fa als projectes expositius, de producció, de
procés i de recerca. Unes convocatòries amb un marcat caràcter global dirigides a creadores i creadors d'àmbit
nacional amb un marcat interès en establir propostes de relació amb el context del Prat.
- Convocatòria projectes expositius a la Sala d'Art Josep Bages (TM)
- Convocatòria de projectes de producció.
- Modalitat projectes de fotografia (JP)
- Modalitat projectes d'art en context (TM)
- Modalitat projectes d'art al barri de Sant Jordi i Ribera Baixa (RB)
- Convocatòria oberta per a projectes d'exposició a l'espai Modulacions (BAM)
- Convocatòria exposició col·lectiva d'artistes del Prat (TM)

Biblioteca/arxiu de consulta (TM)
(en procés) Estem catalogant llibres, catàlegs, revistes, dossiers d'artistes i documentació varia relacionada amb les
arts visuals i organitzant-ho en una gran prestatgeria a la planta baixa de Torre Muntadas a disposició de qui desitgi
consultar-ho. En breu posarem en marxa també el projecte Bibliòpsia on convidarem a diverses persones a fer petites
seleccions crítiques del fons d'aquesta petita biblioteca-arxiu.

Documentació i memòria
Un dels objectius principals del dispositiu és documentar els seus processos de formes diverses, a través de textos,
vídeos o fotografies. Cada equipament desenvolupa aquesta tasca en relació als seus recursos i eines de comunicació
obertes (blocs i xarxes socials).
El Centre d'Art Torre Muntadas ordena tota aquesta documentació en una publicació online, anomenada
Descompressions, a la web d'UNZIP,amb l'objectiu de generar i compartir coneixement, promoure la reflexió crítica,
difondre els projectes que impulsa, expandint cada una de les propostes. El Centre cívic Jardins de la Pau realitza la
mateixa tasca en el bloc d'imatge digital (imatge.ccjardinspau.org).

-----------------------------------------------------------------------------

MEDIACIÓ
-----------------------------------------------------------------------------

Art en família (TM)
Cicle d'activitats, a càrrec d'una artista/educadora pratenca (2012-13 Montse Sans / 2013-14 Stella Rubio), adreçades a
infants de 4 a 9 anys, acompanyats de mares i/o pares, en les quals, a través del joc, les famílies gaudeixen de l'art i
estableixen formes de relació amb les propostes artístiques de la Sala d'Art Josep Bages.

Tertúlies d'art "Jo pinto" (TM)
Programa de sessions de trobada amb persones del Prat que tenen un clar interès per la pintura. L'objectiu és obrir un
espai en el que hi troben cabuda moltes formes d'entendre la pràctica artística, en especial aquelles que menys
connecten amb les tendències del món de l'art contemporani. Les tertúlies es realitzen a partir d'una dinàmica de
presentacions del treball d'artistes pratencs. Aquests treballs s'exposen des d'una setmana abans a la tertúlia al hall de
Torre Muntadas i en els aparadors de dues botigues de la ciutat. També s'edita un full de sala per sessió amb la
trajectòria i l'obra dels dos artistes que presenten el seu treball.

Activitats per a grups escolars (TM)
A partir del Catàleg d’activitats i serveis educatius s’ofereixen dues activitats per a grups escolars de
primària i secundària, que pretenen fer una aproximació crítica a la sala d’exposicions. Les vistes són
concertades i preparades conjuntament amb les mestres en funció de les necessitats de cada grup.

Seguiment de projectes (TM)
S'organitzen grups de treball composats per artistes pratencs/ques que s'han presentat a la convocatòria i
tècnics/ques municipals d'altres departaments per generar un procés crític de seguiment dels projectes
seleccionats a la convocatòria anual.

Assemblea d'arts visuals
A partir de l’experiència de les Trobades d’arts visuals, que s’han anat realitzant anualment els darrers
quatre anys, i valorant la necessitat mantenir i millorar un espai obert de participació, crítica i proposta a
las tasca que realitzem des d’/UNZIP, convoquem la primera Assemblea oberta d’Arts Visuals.
Volem que sigui un espai de participació directa i vinculant on compartirem models i criteris d’actuació i,
principalment, escoltarem les crítiques, preguntes i propostes que es vulguin aportar per tal de debatre-les
i decidir col·lectivament plans i línies de futur del dispositiu.

