Convocatòria d'Arts Visuals /UNZIP 2016

Resolució final
Aquest document recull el resultat final del procés de selecció dels cinc projectes guanyadors de la Convocatòria
d’Arts Visuals /UNZIP 2016.
El procés s’ha completat (tal com expressaven les bases de la convocatòria) en dues fases:
1. Una preselecció de projectes a càrrec d’un jurat composat per Cèlia del Diego (Crítica d’art), Jordi Ferreiro
(Artista i educador), Francisco Rúbio (La Fundició. Cooperativa d’art, cultura i educació), Ferran Pozo (C.C.
Jardins de la Pau /UNZIP), Borja Lozano (C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa /UNZIP) i Lluc Mayol (C.A. Torre
Muntadas /UNZIP). Aquesta va tenir lloc el 17 de març al Centre D’art Torre Muntadas.
2. I un seguit de reunions presencials (en diverses dates i ubicacions) de les persones responsables dels
projectes preseleccionats amb els equips de treball responsables de la producció dels projectes de cada
modalitat.
Finalment el resultat de la convocatòria ha estat per a cada modalitat:

1- Fotografia i societat (c.c. Jardins de la Pau)

4- Projecte deslocalitzat

Projecte guanyador:
-Inventari del retrat polític oficial d’Ignasi Prat

(c.a. Torre Muntadas)

Projectes finalistes:
-(sense títol) d'Albert Lozano
-Cuida els teus ulls d'Ariadna Plana Juanpere

2- Art al barri (c.c. Sant Jordi – Ribera Baixa)
Projecte guanyador:
-Lo urbano invisible
de Laura Malinverni i Marie-Monique Schaper
Projecte finalista:
-Perifèries. Territoris de resistència
de Mixité – Marta Carrasco I Sergi Selvas –

3- Projecte exposició –artistes locals–
(c.a. Torre Muntadas)
Projecte guanyador:
-Julio Julián. RETROSPECTIVA
d'Abel del Castillo, David Sánchez, Dídac
Rocho, Gabri Guerrero, Luis J. Higueras, Maite
Travé, Núria Inés (a.k.a. tinta fina), Paloma
Mateos, Raimunda Lázaro Durán.

Projecte guanyador:
-Efecte Vora de Quim Packard
Projectes finalistes:
-Correspondències postgeneracionals
de Carlos Canales, Àngel Garau i Judit Onsès
-Talaiots Sonors al Prat de Ferran Lega Lladós
5. Projecte d’art i educació
(c.a. Torre Muntadas i Escola d'Arts del Prat)
Projecte guanyador:
-Taller de Cine Documental
de Jorge Peña Martín
Projectes finalistes:
-Realitats escenificades de Daniel Gasol
-Los ojos de la piel. Educación inclusiva entre niños
con discapacidad visual y videntes plenos
de Manuela Castillejo Rivera, Andrea Díez Nin,
Paula Gibert Roset, Oscar Moya Villanueva

Projecte finalista:
-A Taula! d'Eulàlia Ribas Valls
Els projectes es duran a terme al llarg del que resta d’any 2016, vinculats a un procés d’acompanyament que
proposarà /UNZIP Arts Visuals al Prat i en el que hi participaran diverses persones vinculades al context i
l'enfocament de cada projecte.
El Prat de Llobregat, dimarts 26 d’abril de 2016

