Convocatòria d'Arts Visuals /UNZIP 2019

Resolució final
Aquest document recull el resultat final del procés de selecció dels cinc projectes guanyadors de la Convocatòria
d’Arts Visuals /UNZIP 2019.
1-El procés s’ha completat en dues fases, tal com expressaven les bases de la convocatòria:
Preselecció de projectes a càrrec d’un jurat compost per Fireplace (Ángela Palacios + Quim Packard) (plataforma
cultural artist-run, projecte d’investigació pràctica i col·laborativa), Joan Ivern (historiador, mediador cultural,
coordinador de projectes artístics i educatius a Experimentem amb l’Art), Nora Ancarola (artista visual, docent,
coodirectora amb Marga Ximenez de l’MXEspai i Edicions 1010), Jordi Durán (creador, gestor cultural, professor del
Grau en Arts escèniques Escola Universitària ERAM), Cristina Castells (Cap de Mediació Cultural de L’Ajuntament
del Prat de Llobregat), Helena Sala disculpa la seva absència i assisteix Chelo Castillejos (dinamitzadora de
Fotografia del C.C Jardins de la Pau /UNZIP), Daniel Velasco (director del C.C. Sant Jordi - Ribera Baixa /UNZIP).
Equip /UNZIPTM (C. A. Torre Muntadas /UNZIP), Fermín Soria (director de l’Escola d’Arts del Prat). Aquesta va tenir
lloc el 13 de març a 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:
Bandera Verde de Ruta de autor
(Aymara Arreaza i Lorena Bou)
Projectes finalistes:
Mitjans materials (títol provisional) de Pol Masip
Els cartells que van poder ser de Miriam Vázquez

2- Art al barri (C.C. Sant Jordi – Ribera Baixa)
Projecte guanyador:
Mi casa es tu casa de Pigmentamos
(Laila Victoria González i Carolina Maria Lopera)
Projectes finalistes:
Una festa inventada de Neus Masdeu
Gent de Barri d’El Catalejo Fotografía Participativa
(Alberto Martín i David del Campo)

3- Projecte exposició –artistes locals–
(C.A. Torre Muntadas)
Projecte guanyador:
El tercer gènere, realitat subrogada de Julia Cáceres,
José Luis Fdz. Parralo i Laia Ruz
Projectes finalistes:
We are a match made in *Tinder* heaven de Las
Russalkas (Joana Romero i Rita Rakosnik)
La Divina Denuncia d’Alex Panda

4- Projecte deslocalitzat (C.A. Torre Muntadas)
Projecte guanyador:
Auspicis d’Estampa
( cA
uA i s
c d
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i Daniel Pitarch)
Projectes finalistes:
Creuar el riu de Joana Capella i Roc Domingo
Llob So d’Oriol Ocaña i Carlos Anselmo

i

5- Projecte d’art i educació (Escola d'Arts del
Prat)
Projecte guanyador:
Safe dams, please de Marta Mouns
Projectes finalistes:
Móntatelo tu misma de Lara Martínez i Marc Gascón
Trap al Prat d’Amaia Martín i Ana Manzano
Els projectes es duran a terme al llar del que resta d’any 2019
vinculats al procés d’acompanyament que proposarà /UNZIP Arts Visuals al Prat.
El Prat de Llobregat, 29 de març de 2019.

