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La Secretaria General de Joventut presenta
la nova convocatòria d’art emergent, de
cara al desenvolupament de projectes
artístics i expositius per a la temporada
2007 de la Sala d’Art Jove.
Art Jove 2006 s’articula a l’entorn de
tres línies de convocatòria diferents:
projectes artístics per a la sala,
projectes deslocalitzats i projectes de
comissariat.
Es poden presentar joves creadors i
col·lectius residents a Catalunya fins
a una edat de trenta anys
El termini per a la presentació de
propostes és el 30 d’octubre de 2006.
Les propostes s’hauran de fer arribar
personalment o mitjançant el correu
postal a:

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria General de Joventut
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Selecció de propostes

1. Projecte artístic per a la Sala
d’Art Jove

Per a la producció dels diferents projectes
seleccionats i les exposicions que serviran
per a la seva difusió, hi haurà un procés
de tutoria amb el qual la Sala d’Art Jove
assaja un nou model de formació a l’entorn
de la creació artística emergent.
Conduït per professionals independents
del camp de les arts, aquest procés té
com a finalitat propulsar el treball en
equip a l’hora de definir la
conceptualització i el disseny de les
exposicions i assessorar el treball dels
artistes al llarg d’aquest procés.

Documentació a presentar
Els dossiers s’hauran de presentar en
format A4 i hauran d’incloure els següents
apartats:
a) Sol·licitud (www.gencat.net/joventut)
b) Proposta de projecte (argumentació,
característiques tècniques i pressupost
aproximat)
c) Dossier gràfic d’obres i projectes
recents. El portafoli es lliurarà en
format A4 i només s’acceptarà en format
digital en els casos en què es treballi
directament amb aquest mitjà
d) Currículum artístic

Jurat
El jurat encarregat de valorar les
propostes estarà format per: Eulàlia Mas,
presidenta honorífica; Amanda Cuesta,
comissària independent; Pep Dardanyà,
artista visual i director de Can Xalant;
Núria Enguita, directora de la Fundació
Antoni Tàpies; Antoni Jové, coordinador
del Centre d’Art La Panera; David Armengol,
Víctor Lobo (Experimentem amb l’Art) i
Oriol Fontdevila, com a membres de l’equip
gestor de la sala.

Propostes artístiques que tinguin com a
finalitat el seu desenvolupament en els
espais de la Sala d’Art Jove, amb temàtica
i format lliures. S’haurà de procurar una
adequació de la proposta a la infrastructura
disponible, si bé la distribució definitiva
es conceptualitzarà per mitjà del procés
de tutoria.
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Processos de tutoria

Modalitats de projecte

Dels projectes que es presentin, es
valorarà l’interès de la proposta, la
seva argumentació i les possibilitats de
realització.

D’entre les propostes presentades es
seleccionaran un màxim de 16 projectes.
La dotació econòmica que s’assignarà a
cada un dels projectes seleccionats és
de 300 euros.

2. Projecte artístic deslocalitzat
Propostes artístiques amb el desenvolupament
previst en espais alternatius als de la
Sala, fent ús de formats i canals que
permetin incidir en diferents punts del
territori català. L’autor/a determinarà
la localització i/o mitjans per a la seva
realització, ja es tracti d’intervencions
en espais públics, d’habilitació o ús
d’infrastructures, d’edicions gràfiques
o videogràfiques, d’infiltracions en
mitjans de comunicació, etcètera.
D’entre les propostes presentades es
seleccionaran 2 projectes. La dotació
econòmica que se’ls assignarà és de 600
euros respectivament.

3. Projecte de comissariat per a
la Sala d’Art Jove
Propostes de comissariat que tinguin com
a finalitat el seu desenvolupament en els
espais de la Sala d’Art Jove. De forma
desvinculada a la convocatòria de projectes
artístics, els comissaris/es podran definir
lliurement les seves propostes (selecció
d’artistes, temàtiques, formats, etcètera).
D’entre les propostes presentades es
seleccionarà 1 únic projecte. La dotació
econòmica màxima que es concedirà per al
seu desenvolupament és de 1.800 euros.

30 d’octubre termini per a la presentació de propostes

