PER A PROJECTES EXPOSITIUS 2021
ESPAI D’ART JOVE
BOCA NORD_

en col·laboració amb Centre Cívic Sant Andreu
Oberta del 3 al 31 de maig _
Dirigit a Artistes Joves_
Comissaris/es _
Creadors/es_

L'Espai d'Art Jove Boca Nord és un dels projectes de l'Espai Jove Boca Nord que
enfoca la seva programació, formació i difusió, al suport a la creació artística emergent i
a l'àmbit expositiu, dirigit als més joves.

Aquest espai d'exposicions vol promoure el treball dels i les artistes més joves, servir
com a plataforma de projecció i espai on es poden fer els primers passos en l'àmbit
expositiu o de comissariat, o portar a terme els primers projectes creatius més
experimentals. Més enllà de la programació d'exposicions, busca oferir oportunitats de
formació i crear una xarxa de treball amb altres espais. Per un altre costat, té sempre
present assegurar una relació propera amb el seu públic, el territori immediat i la ciutat
en definitiva, oferint activitats i oportunitats de contacte, algunes vegades dirigides, altres
espontànies.

Així que, obrim aquesta convocatòria dirigida a joves artistes, comissaris i creadors, amb
prioritat aquelles persones menors de 35 anys, que vulguin proposar un projecte
expositiu de qualsevol àmbit artístic plàstic, sonor, visual; tant en format col·lectiu com
biogràfic de temàtica lliure, preferiblement inèdits, que destaquin per la seva qualitat,
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l'experimentació amb nous llenguatges expositius i capacitat per adequar-se a l'espai i
recursos disponibles per l’Espai Jove Boca Nord i el Centre Cívic Sant Andreu.
Al mateix temps, els projectes s’oferiran en format virtual i es podran veure al centre que
no aculli l’exposició presencial. La tasca de la digitalització serà a càrrec dels centres
amb col·laboració dels i de les artistes.
A més, la proposta ha de constar d’una activitat relacionada amb l’obra la qual es durà a
terme a l’espai on té lloc l’exposició. D’aquesta manera, el contingut de les propostes
seleccionades seran presents tant a l’espai Jove Boca Nord com al Centre Cívic Sant
Andreu, però en dos formats diferents: el pròpiament expositiu (exposició) i un de més
pedagògic i participatiu (activitat puntual).
Es tindran en compte positivament projectes que tractin temes relacionats amb
sensibilitat social, LGTBI, territori, nous formats expositius, multidisciplinaris,
performance, entre d’altres.

La convocatòria acollirà:
2 projectes expositius a tenir lloc a l'Espai d'Art Jove Boca Nord durant l'any 2021

(A) Creació jove formats innovadors.
(B) Un projecte de mediació artística amb temàtica LGTBIQ - Dins la
programació Boca Orgull Party.

(C) 1 projecte expositiu a tenir lloc al Centre Cívic Sant Andreu durant el 2021

Dates per l'exhibició de les 3 propostes expositives***:

(A)

Espai Jove Boca Nord del 5 al 30 d’octubre de 2021

(B)

Espai Jove Boca Nord del 10 de novembre al 10 de desembre de 2021

(C)

Centre Cívic Sant Andreu del 5 d’octubre al 21 d’octubre de 2021.

*** Eventualment pot haver-hi petits canvis en les dates proposades segons programació del
centre, que seran pactades amb els artistes / comissaris / creadors guanyadors.
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TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA
3/ MAIG – obertura de la convocatòria
31/ MAIG – tancament (a les 23.00h del mateix dia)
14/ JUNY – presentació a la web i xarxes de Boca Nord i CC Sant Andreu dels 3 projectes
seleccionats

CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
La persona que es presenta a la convocatòria es compromet a:
-

assumir que aquesta proposta és de la seva autoria, tal com l'obra que es presentarà en
l’exposició.

-

a complir amb els temps de producció, muntatge, exposició i desmuntatge, explicitats al
llarg d'aquesta convocatòria.

-

autoritzar la utilització del seu nom com a artista, les imatges que cedeix junt amb el
projecte i altres relacionades amb el projecte que presenta, només relacionades amb
la promoció i difusió de l'activitat relacionada amb la seva proposta i execució de
projecte expositiu.

-

En paral·lel a la proposta expositiva, es demanarà una proposta d’activitat relacionada
amb l'obra exposada, que es realitzarà tant a l’Espai Jove Boca Nord, com al Centre Cívic
Sant Andreu durant el termini de l’exposició.

L'Espai D'Art Jove Boca Nord i el Centre Cívic Sant Andreu es comprometen a:
_ fer seguiment dels projectes seleccionats - donar suport a les diferents etapes del projecte,
adequació a l'espai, producció, muntatge, exposició i desmuntatge;
_ possibilitat d'ús de l'espai disponible al centre d'acord amb la justificació de necessitats, el
tipus d'obra generada i les seves necessitats tècniques de muntatge;
_ suport a la difusió, promoció i altres qüestions relacionades amb la comunicació de
l'exposició;
_ donar suport econòmic amb 300€ nets per despeses de producció en la convocatòria de
MEDIACIÓ. (modalitat B)
_ donar suport econòmic amb 150€ nets per despeses de producció en la convocatòria d’exposició
a l’Espai Jove Boca Nord i al Centre Cívic Sant Andreu (modalitats A, C)
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LA SOL·LICITUD
Ha de constar de:
_ Fitxa adjunta omplerta amb les dades d'identificació i contacte;
_ DNI de la/es persona/es que es presenten a la convocatòria;
_ CV/ trajectòria de la/es persona/es que es presenten a la convocatòria;
_ Dossier PDF amb la proposta del projecte presentat.
Enviar a: dinamitzacio@bocanord.cat
(dubtes i aclariments també es poden enviar a aquest correu)

ESTRUCTURA DEL DOSSIER DE SOL·LICITUD:
1/ Concepte de la proposta expositiva (presentació fins a un màxim de 2.000
caràcters).
2/ Proposta d’activitat relacionada amb l'obra exposada.
3/ Relació de la proposta amb el treball més recent de l'artista/comissari/creador,
il·lustrat amb fotos, enllaços, vídeos, entre d’altres (màxim de 2.000 caràcters).
4/ Aproximació gràfica amb esbós i esquemes, de l'exposició plantejada,
adaptada a l'espai d'exposicions del Bocanord.
5/ Necessitat i justificació d'utilització d’un espai de residència a Bocanord si s’escau
(indicar també duració i horari aproximat).
6/ Llistat de necessitats materials, molt concret.
7/ Calendari de producció.
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ANNEX
Presentació i característiques de l’espai d’exposicions Espai Jove Boca Nord.
La Sala d’Exposicions es situa a la planta baixa de l’edifici, la superfície és de 7’40 x
14’90, altura de 2,50 metres. Aquesta sala, de perfil quadrangular consta amb un
finestral de vidre 5,20 metres (sumant els 90 centímetres de la porta) de superfície i
conta amb una columna circular situada al centre de la sala. . Totes les parets de la

sala compten amb un sistema de guies preparat per a subjectar obres mitjançant
fil transparent. Té un accés des de la planta superior per mitjà de les escales i un accés
per mitjà d’un ascensor. Te annex un pati de llums que també serveix d’espai expositiu
sempre i quan es sol·liciti.

Presentació i característiques de l’espai d’exposicions Centre Cívic Sant Andreu.

La Sala d’Exposicions està situada a la planta baixa de l’edifici, a peu del carrer
Gran de Sant Andreu i és l’espai per on accedir al centre. Compta amb 110m2 de
superfície, i s’accedeix a través d’un vestíbul de 12,50 m2. El sistema
d’il·luminació està dotat per un carril central a la sala amb focus LED regulables
especials per espais expositius. Totes les parets de la sala compten amb un
sistema de guies preparat per penjar cables d’acer amb subjeccions regulables,
si es necessiten.
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