Convocatòria d'Arts Visuals /UNZIP 2017

Resolució final
Aquest document recull el resultat ﬁnal del procés de selecció dels cinc projectes guanyadors de la Convocatòria d’Arts
Visuals /UNZIP 2017.
El procés s’ha completat en dues fases, tal com expressaven les bases de la convocatòria:
1. Preselecció de projectes a càrrec d’un jurat compost per Pilar Cruz (historiadora de l’art, comissària i gestora cultural),
Fito Conesa (artista visual i director del projecte 1418), Sinapsis (pràctiques artístiques i culturals col•laboratives),
Territorios Libres (plataforma i projectes visuals de fotograﬁa documental), Cristina Castells (tècnica de Cultura de
l’Ajuntament del Prat), Ferran Pozo (C.C. Jardins de la Pau /UNZIP), Beatriz Vigara (C.C. Sant Jordi-Ribera Baixa /UNZIP),
Laia Campañà (Escola d’Arts del Prat) i José Antonio Delgado (C.A. Torre Muntadas /UNZIP). Aquesta va tenir lloc el
8 de març al Cèntric Espai Cultural.
2. Reunions presencials amb els responsables dels projectes preseleccionats i els equips de treball responsables de la
producció dels projectes de cada modalitat en diverses dates i ubicacions.
Finalment el resultat de la convocatòria ha estat per a cada modalitat:

1- Fotograﬁa i societat (c.c. Jardins de la Pau)
Projecte guanyador:
La ficció laboral. L’amiant al Prat
de Daniel Gasol
Projectes ﬁnalistes:
- 3600 m2 de Duna Vallès Mestre i Anna Izquierdo
Gilabert
- Looking back de Ro Caminal

4- Projecte deslocalitzat (c.a. Torre Muntadas)

2- Art al barri (c.c. Sant Jordi – Ribera Baixa)
Projecte guanyador:
Ràdio-teteria Sant Jordi-Ribera Baixa, un
farcell d’economies silvestres
d’Aviv Kruglanski i Anna Coromina
Projecte ﬁnalista:
-Retóricas caminantes de Colectivo Anamnesis

5. Projecte d’art i educació (Escola d'Arts del Prat)

3- Projecte exposició –artistes locals–

Projecte guanyador:
Ni tan bellas...
de Stella Rubio
Projectes ﬁnalistes:
-El Prat de Guibara de Consol Llupià
-LA MARQUESINA INTRUSA, un exercici de doble
transﬁguració de Joan Pallé

Projecte guanyador:
Un futbol sense porteries
de Mercedes Mangrané i Míriam C. Cabeza
Projectes ﬁnalistes:
-Variacions per a un text consolidat de Joan Pallé i
Valeria Linera
-Aula de Jose Antonio Maté i Nuria Oreja
-TWUANG –El Somriure de Maria Maggi

(c.a. Torre Muntadas)
Projecte guanyador:
02minutos, 231 pasos
de Fito Valero
Projectes ﬁnalistes:
-(Reconstrucción) de un mapa de identidad colectiva
de Silvia Martos

Els projectes es duran a terme al llarg del que resta d’any 2017 vinculats al procés d’acompanyament que proposarà
/UNZIP Arts Visuals al Prat i en el que particparan diverses persones vinculades al context i l’enfocament de cada
projecte.
El Prat de Llobregat, dimarts 21 de març de 2017

