CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE EXPOSITIU: ART. 155
El Centre Cultural La Farinera del Clot obre una nova convocatòria: Art. 155
Aquest projecte expositiu està pensat per a aquelles persones artistes visuals i plàstiques que
presentin obres entorn el títol de la convocatòria. El projecte ART 155 s’exposarà de l’11
d’octubre al 2 de novembre de 2018.
OBJECTE:
La convocatòria es concreta en una exposició col·lectiva que posi de manifest, des de la vessant
artística, l’impacte que ha tingut i té l’aplicació de l’article 155 en la vida cultural, econòmica,
social, i en definitiva, en el nostre dia a dia.
PROJECTE EXPOSITIU:
Les obres o treballs seleccionats s’exposaran a la sala d’exposicions Joan Alsina durant el mes
d’octubre de 2018, emmarcades en les dates del festival SAY IT LOUD i comptaran amb suport
tècnic per al muntatge.
Les obres hauran de mostrar a nivell abstracte o figuratiu la relació amb l’Art.155 i els
esdeveniments que se’n deriven.
Queden excloses aquelles propostes que continguin missatges ofensius, que no siguin
respectuoses o bé discriminin per raó de gènere, origen ètnic o social, diversitat funcional, edat,
orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
QUI POT PRESENTAR OBRES?:
Podran presentar les seves propostes, tant de manera individual com conjunta, entitats públiques
o privades, associacions o persones majors de 18 anys.
ESPAI EXPOSITIU:
Les obres seran exposades a la sala Joan Alsina del Centre Cultural La Farinera del Clot* (Gran Via
de les Corts Catalanes, 837, 08018 Barcelona) (Vegeu annex 1, 2 i 3)
* l’organització valorarà si l’obra presentada pot exposar-se en altres espais del Centre Cultural.

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Es valorarà:
• Que l’obra sigui inèdita.
• L’originalitat
• La qualitat tècnica.
• La coherència de la proposta.
• La integració dins l’espai expositiu i la seva viabilitat.
• L’aposta creativa.

LLIURAMENT DE PROPOSTES:
Només s’acceptaran obres enviades per correu electrònic a ccfarinera@gmail.com i que adjuntin
tota la documentació requerida. En l’assumpte del correu hi ha de constar “art 155 + nom de
l’obra”.
Les imatges han de tenir una bona resolució (300pp)
TERMINIS DE PRESENTACIÓ:
De l’1 de juny al 16 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).
El Centre Cultural la Farinera del Clot tanca durant el mes d’agost.
Les persones interessades en veure la sala d’exposicions i resoldre qualsevol dubte tècnic poden
fer-ho des de la data d’emissió de la convocatòria fins al 27 de juliol de 10 a 22h i des del 3 fins al
14 de setembre en el mateix horari.
COMISSIÓ DE SELECCIÓ:
Les obres seran seleccionades per una Comissió formada per persones representants del
Centre Cultural, de l’entitat gestora i persones independents professionals del món artístic i
multidisciplinari, que tindrà en compte els criteris de selecció. El 20 de setembre la comissió
de selecció donarà a conèixer les obres seleccionades mitjançant correu electrònic.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
Annex 1 fitxa sol·licitud
Annex 2 Plànol sala exposicions
Annex 3 Imatge plafons
Annex 4 Imatges sala exposicions
LLETRA PETITA:
• L’organització no es responsabilitza de poder cobrir les necessitats tècniques que no es
demanin al dossier que s’entrega amb la inscripció.
• Els artistes es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions en les quals se’l van
trobar.
• La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement i la plena acceptació de les
bases i condicions. L’organització resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases.

