Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart”

CONVOCATÒRIA
D’EXPOSICIONS
Del 16 d’abril al 15 de juny de 2018
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Es tracta d’un projecte de suport a la creació del Centre Cívic Joan
Oliver “Pere Quart” adreçat a artistes de diferents disciplines expositives.
L’ iniciativa vol recolzar la trajectòria professional del col·lectiu
d’artistes i obrir camí en els circuits culturals del territori i de la ciutat.
El període en què s’exposarà serà el mes d’octubre, tot coincidint
amb la Festa Major del Districte de les Corts.

EXPOSICIÓ
L’exposició estarà formada per pintures o fotografies fetes, en
qualsevol de les seves tècniques, per artistes que seleccionarà
un jurat. Poden presentar-s’hi, també, obres tridimensionals concebudes per anar recolzades o penjades a una paret i basades en
tècniques pictòriques o fotogràfiques. L’exposició constarà d’un
màxim de 30 obres exposades a la Sala 11 del Centre Cívic.
ARTISTES QUE HI PODEN PARTICIPAR
Hi poden participar artistes tant a títol individual com a títol col.lectiu.
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
L’artista o artistes que hi vulguin participar han d’emplenar el formulari de convocatòria penjat al web ccperequart.com i presentar
la documentació següent:
· Una nota biogràfica d’una extensió màxima de dues cares.
· Imatges en color de les obres que l’artista presenta a l’exposició.
Cada fotografia ha d’anar acompanyada de la seva fitxa tècnica
on se’n detalli el títol (si en té), la tècnica de realització, el suport,
les mides i l’any de realització.
· Un petit text de presentació, escrit per l’artista, en què es contextualitzin i s’expliquin les obres.
· Dades personals de l’artista.
Fotografia de la portada: pixabay

SELECCIÓ DE LES PROPOSTES
Un jurat format per especialistes decidirà quines seran les obres
seleccionades per formar part de l’exposició. Aquest jurat estarà
compost per:
· Un/a artista en actiu.
· Un/a llicenciat/ada en Belles Arts.
· Un/a professor/a de dibuix i pintura del Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart”
· Un/a galerista.
Cada membre del jurat tindrà un vot i les decisions es prendran
per majoria en la selecció de l’artista. Depenent de la qualitat de
l’obra presentada, el jurat podrà escollir un número menor d’obres
o declarar deserta la selecció.
El Centre Cívic notificarà els resultats d’aquesta selecció abans
del 29 de juny.
PRESENTACIÓ DE LES OBRES
L’artista seleccionat ha de presentar les obres que exposarà de
l’1 al 10 de setembre al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”
Les obres han de ser pintures o fotografies realitzades en qualsevol de les seves tècniques.
L’artista, un cop acabi l’exposició, tindrà 15 dies per retirar la seva
obra.
DIFUSIÓ
El Centre Cívic dissenyarà una sèrie de productes de difusió: cartell en format A4, una lona de presentació de l’exposició, una postal d’inauguració i un díptic, tot plegat amb informació de l’artista
i de les seves obres.
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METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 50, 54, 70, 75, V3, D20, N2, N14
BICING: a 50 metres
ADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER
“PERE QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261

Horari del Centre:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 i de 16 a 23 h
Dissabtes i diumenges,
de 10 a 14 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart
a/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan
Oliver Pere Quart
Twitter: @CCPere Quart

