
Convocatòria Primera edició d’El Carrer de l’Art

Oferim la possibilitat a tres artistes per què 
s’estableixin temporalment a uns espais ade-
quats com a tallers en el que anomenarem El 
Carrer de l’Art.

Per aquest motiu obrim una convocatòria dirigi-
da a artistes vinculats a les arts plàstiques que 
vulguin establir el seu espai de treball al nostre 
equipament. 

Bases:

Podran optar-hi tots els artistes i creadors que 
presentin el seu currículum i una proposta per a 
desenvolupar al llarg del curs.

Caldrà fer arribar al Centre Cultural i anunciant 
que és per la convocatòria del Carrer de l’Art:

•	 Trajectòria de l’artista
•	 Mostra gràfica de treballs realitzats
•	 Projecte a desenvolupar
•	 Tècnica que s’utilitzarà
•	 Necessitats tècniques
•	 Tota la documentació addicional que l’artista 

cregui convenient incloure per facilitar la valo-
ració del projecte.

La Comissió d’arts plàstiques i la direcció artísti-
ca del Centre Cultural valorarà els següents as-

pectes a l’hora de seleccionar els projectes:

•	 L’interès artístic del projecte
•	 La viabilitat del projecte: no es podrà realit-

zar obra que per la seva construcció necessiti 
grans infraestructures, grans maquinaries, 
generin pols o sorolls forts; no es podrà fer ús 
de resines de polièsters o altres materials o 
dissolvents contaminants.

La Comissió escollirà un màxim de tres artistes 
que obtindran:

•	 Un espai de residència de 39, 18 o 14 m2 que 
serà el seu taller durant el darrer trimestre de 
2012 i els dos primers de 2013

•	 Presa d’aigua i llum
•	 Magatzem tancat pels estris i material de 

l’artista
•	 Un espai permanent de 30 m2 comú als tres 

artistes residents per mostrar les obres a la 
sala 5 

•	 Al mes de juny de 2013 es farà una exposició 
col·lectiva a les sales 3 i 4 del Centre Cultu-
ral que recollirà el treball realitzat al llarg del 
curs. L’exposició anirà acompanyada d’un ca-
tàleg on cada artista disposarà d’unes 15 pàgi-
nes per il·lustrar i explicar el seu treball.

Es demanarà a l’artista que faci al llarg del curs 
tres tallers oberts al públic –escolars o adults- 
per explicar el seu projecte, la seva tècnica i les 
seves influències.

Els horaris per desenvolupar el seu treball 
seran els del Centre Cultural: de dilluns  
a divendres de 9 a 21 hores (dilluns i di-
marts restringit al púbic), dissabtes de 12 
a 21 hores i diumenges i festius de 12 a 14 
hores.

L’artista haurà d’estar un mínim de 20 ho-
res setmanals en el Carrer de l’Art i haurà 
d’estar obert a rebre visitants mentre tre-
balla.

L’artista assumirà les despeses de serveis 
generals, consums i neteja dels espais co-
muns que serien mensualment de 125, 80 
i 70 euros en funció de la mida del taller.

El termini per rebre les propostes serà el 
30 de setembre.

El Centre Cultural comunicarà els artistes 
seleccionats la primera quinzena de octu-
bre.

La Comissió d’arts plàstiques pot declarar 
desserta aquesta convocatòria si els pro-
jectes presentats no es consideren ade-
quats

Comissió d’arts plàstiques del Centre 
Cultural de Terrassa


