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Sala d’art Jove és un programa per a la promoció de l’art emergent de la Generalitat de Catalunya 

que desplega un conjunt de processos experimentals per interrelacionar la pràctica artística, el 

treball amb joves, l’educació artística i la mediació cultural. Es basa en un model de treball en 

xarxa que articula diferents projectes amb organitzacions i institucions culturals i educatives 

diverses, facilitant la disseminació dels processos de treball en l’entorn social.

El projecte sorgeix l’any 2006 a partir del replantejament d’un espai expositiu en funcionament 

des del 1984. Arrel d’aquesta nova concepció de la funció de la Sala d’Art Jove, s’impulsa un 

entorn per a l’experimentació artística i la investigació, que procura dinàmiques de formació 

adreçades a creadors, estudiants i públic divers. L’objectiu és doncs,  treballar la pràctica artística 

de manera integral i qualitativa, no solament com un espai de promoció d’artistes joves, sinó 

sobretot com un espai que facilita recursos per a la formació, fomenta la professionalització 

i garanteix la transferència social del treball dels joves creadors. Es pot parlar de la Sala d’Art 

Jove com un programa frontissa entre l’àmbit educatiu i el sector professional de les arts visuals. 

Des del 2006, Sala d’Art Jove ha acollit més de 300 artistes, esdevenint així un referent en la 

promoció, formació i professionalització de l’art emergent, tant a nivell nacional com estatal.  

L’equip gestor de Sala d’Art Jove està format per oriol Fontdevila, comissari, escriptor i investigador, 

especialitzat en pràctiques artístiques i educació; txuma Sánchez, artista visual, professor 

de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, especialitzat en projectes editorials; lara Fluxà, 

artista visual i Marta vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de la Joventut.

La tasca de la Sala d’Art Jove ha estat reconeguda amb el Premi Ciutat de Barcelona a les arts 
visuals 2011 (Ajuntament de Barcelona); el Premi Grand laus 2010 a la categoria Comunicació 

d’administracions públiques, juntament amb l’estudi de disseny Bisdixit (ADG-FAD) i el Premi 
d’espais alternatius de l’associació Catalana de Crítics d’art, el 2008.
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La Sala d’art Jove s’articula a partir d’una convocatòria pública anual dirigida a creadors i 

investigadors residents a Catalunya, menors de 30 anys. Inclou les modalitats de projectes de 

creació, investigació, edició, acció, intervenció en l’àmbit de la natura i el paisatge, i intervenció 

en l’àmbit museístic i patrimonial. També ofereix les beques de mediació per a comissaris, 

educadors i gestors, menors de 35 anys, distribuïdes en les modalitats d’educació i mediació en 

residència. A més, Sala d’Art Jove, proporciona les beques d’intercanvi amb centres internacionals 

vinculats a la formació dels artistes i la seva inclusió en contextos especialitzats.

Actualment, es produeixen una mitjana anual de 20 projectes inèdits en coproducció amb 

diversos museus i centres d’art referents al territori català, la majoria dels quals són membres 

de la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.

Els projectes d’investigació es realitzen en coproducció amb MaCBa, Museu d’art Contemporani 
de Barcelona; els projectes d’educació amb aCviC Centre d’arts Contemporànies de vic; els 

projectes d’edició amb el Centre d’art la Panera de Lleida; així com els projectes d’intervenció 

en contextos específics què es realitzen amb col·laboració amb MNaC, Museu Nacional d’art 
de Catalunya, i lo Pati, el Centre d’art de terres de l’ebre. Actualment, les beques d’intercanvi 

internacional es duen a terme en col·laboració amb HiSK, Higher institute of Fine arts, de Gant, 

Bèlgica. Els projectes de creació artística es desenvolupen amb el suport d’Hangar, Centre de 
producció i recerca d’arts visuals de Barcelona.

Mitjançant la convocatòria Art Jove, cada any es forma un nou equip de treball on artistes i 

mediadors desenvolupen el disseny de la programació d’exposicions i activitats de la Sala d’Art Jove.

Sala d’Art Jove s’entén com un espai d’aprenentatge basat en processos col·laboratius i d’autoformació, 

on repensar els processos de mediació i producció en clau experimental. Procura ser un programa 

permeable i adaptable, el qual es modela segons els projectes que es produeixen i que presta 

atenció a les necessitats dels joves creadors.

Des de Sala d’Art Jove es posa també un èmfasi especial en la qüestió de l’educació artística, 

amb la realització de projectes que facilitin considerar la pràctica artística des de contextos i en 

relació a col·lectius diversos. Responent a aquesta voluntat, Sala d’Art Jove col·labora amb la 

Universitat de Barcelona, diferents centres educatius d’IES i batxillerats artístics, escoles d’art 

(Llotja, EINA, Massana, etc), així com també associacions i projectes independents.

Convocatòries art Jove
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Les exposicions de Sala d’Art Jove donen a conèixer els projectes que realitzen els creadors 

seleccionats a la convocatòria d’Art Jove. Són el resultat de les col·laboracions i el treball que 

realitza conjuntament amb l’equip de mediadorsdurant els processos de tutoria. La dinàmica 

de treball de Sala d’Art Jove comporta que artistes seleccionats s’incorporin en processos de 

treball en grup, amb la finalitat de revertir en benefici de la pròpia formació, de generar un 

espai propici per a la realització de projectes, i resoldre de les necessitats relacionades amb la 

difusió i la producció de l’exposició.

Les exposicions, per tant, es plantegen com quelcom que reverteix en la formació dels mateixos 

agents que les produeixen, alhora que es procuren articular processos experimentals de mediació 

amb visitants i públics diversos. Generar processos significatius de producció de coneixements 

i d’aprenentatge són l’epicentre de les dinàmiques que es creen amb les exposicions de Sala 

d’Art Jove.

exposicions
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Sala d’Art Jove té una programació d’activitats amb què es donen a conèixer projectes d’arts visuals 

que fan ús de formats més flexibles d’interacció amb el públic. Així mateix, es realitzen activitats 

en relació a les exposicions i els projectes de creació, que poden servir per complementar-los, 

intensificant els seus propis processos.  

Sovint es procura establir col·laboracions amb altres organitzacions per al desenvolupament 

de les activitats, que poden fer-se en diferents emplaçaments. Com passa amb les exposicions, 

la planificació de les activitats també s’acostuma a resoldre en el marc del treball en grup dels 

agents implicats.

activitats
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L’educació en relació amb la pràctica de l’art és un dels factors que més es potencia amb 

el treball que es realitza a Sala d’Art Jove. L’educació es considera com un espai des d’on 

generar col·laboracions entre agents de perfil divers, la producció col·lectiva de coneixement 

i l’experimentació

Sala d’Art Jove facilita el desenvolupament de projectes educatius experimentals per mitjà de 

la convocatòria anual, a més de produir projectes específics amb què genera col·laboracions 

entre els productors culturals i els artistes amb educadors, centres educatius i grups de joves 

amb perfils diferents. En els darrers anys s’ha generat una xarxa de col·laboracions que inclou 

especialment centres d’educació secundària, escoles d’art i universitats.

Aquesta modalitat de la convocatòria Art Jove es desenvolupa en col·laboració amb aCviC 

Centre d’arts Contemporànies.

 

educació
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La investigació és una part fonamental de la pràctica artística. Sala d’Art Jove dedica una modalitat 

de la convocatòria anual a promoure projectes d’investigació relacionats amb les arts visuals, 

amb la qual, així mateix, vol donar suport a l’experimentació metodològica i procedimental.

Si bé la investigació tradicionalment es concep com un pas previ per al desenvolupament d’un 

projecte de creació, el marc que es crea amb la convocatòria Art Jove es planteja com una 

oportunitat més de generar processos de producció i difusió de coneixement experimentals. 

Es procedeix a dissoldre així la divisió entre la teoria i la pràctica, per assajar-se processos que 

s’orienten a generar intercanvis entre camps de coneixement i sectors culturals diversos.

Aquesta modalitat de la convocatòria actualment es desenvolupa en col·laboració amb el Museu 
d’art Contemporani de Barcelona, MaCBa.

 

investigació

Sala d’art Jove                            doSSier

6



Les publicacions de Sala d’Art Jove responen a diferents funcions i segueixen diferents línies 

editorials. En tots els casos es procura articular aquests suports amb plantejaments i processos 

de treball experimentals.

Per una banda hi ha les edicions relacionades amb les exposicions que es realitzen. Aquestes 

edicions són útils per a la difusió de continguts, al mateix temps que també acostumen a facilitar 

el desenvolupament de plantejaments gràfics o narratius específics. Per altra banda hi ha els 

projectes que es desenvolupen en el marc de la modalitat d’edició de les convocatòries Art 

Jove, amb la qual s’ha donat lloc a una línia d’edicions d’artista. S’han establert processos de 

coedició amb altres organitzacions i s’hi han implicat diversos estudis de disseny. Actualment, 

aquesta línia de treball es desenvolupa en col·laboració amb el Centre d’art la Panera.

Pel que fa als catàlegs anuals d’Art Jove també s’ha promogut l’alteració de les narratives i 

representacions que s’utilitzen habitualment en aquest format. S’ha procurat que els catàlegs 

esdevinguin una plataforma des d’on desenvolupar reflexions i articular processos d’avaluació 

col·lectiva sobre els processos de treball i els projectes que es duen a terme en cada temporada 

d’exposicions.

 

 

 

Publicacions
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Un dels principals eixos de la Sala d’Art Jove és el desenvolupament d’un teixit col·laboratiu 

amb centres artístics d’arreu del territori. Aquesta xarxa de relacions possibilita la disseminació 

de les propostes dels artistes de la Sala d’Art Jove, permetent articular projectes d’investigació 

i experimentació focalitzats en marcs territorials i contextos específics, que obren processos 

d’interrelacions i intercanvis amb els entorns on es situen. Alhora aquests processos suposen 

una oportunitat per augmentar les superfícies on fer reverberar l’art, així com la seva difusió 

descentralitzada.  

Els projectes d’intervenció de la convocatòria d’Art Jove es desenvolupen amb col·laboració 

amb el Museu Nacional d’art de Catalunya mitjançant la modalitat d’intervenció artística en 

espais museístics i patrimonials; i amb lo Pati, Centre d’art terres de l’ebre a través de la 

modalitat de projectes d’Intervenció en relació amb la natura i el paisatge.  

 

intervencions
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La Sala d’Art Jove desenvolupa una línia d’intercanvis amb centres internacionals vinculats 

a la formació dels artistes i la seva inclusió en contextos especialitzats. Aquesta modalitat 

d’intercanvis està basada en un programa de formació i producció, que inclou la realització de 

studio visits, workshops i presentacions públiques. Els centres amb els quals es desenvolupen 

aquests intercanvis, procuren a més, posar en relació els artistes amb d’altres centres de producció 

i formació d’arreu d’Europa.

La internacionalització i formació dels artistes, i la seva capacitació en processos de mediació, 

treball col·laboratiu i educatiu, ha esdevingut un dels principals eixos que la Sala d’Art Jove 

vol impulsar.

La modalitat d’intercanvis de la convocatòria d’Art Jove es desenvolupa en col·laboració amb 

HiSK, Higher institute of Fine arts, de Gant, i permet als artistes d’incorporar-se al seu programa 

de formació post-acadèmic.

intercanvis
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informació

Sala d’art Jove
Direcció General de Joventut

C. Calàbria 147

08015 Barcelona

artjove.tsf@gencat.cat

www.saladartjove.cat

facebook.com/saladartjove

twitter: @saladartjove

Marta vilardell
93 483 83 61

mvilardella@gencat.cat

Equip gestor:

oriol Fontdevila
oriolfontdevila@saladartjove.cat

txuma Sánchez
txumasanchez@saladartjove.cat

lara Fluxà
larafluxa@saladartjove.cat

Col·labora:
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