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QUÈ ÉS LA
MOSTRA?
¿QUÉ ES LA MOSTRA?

La Mostra de Joves Creadors (MJC) és
un esdeveniment organitzat per
alumnes d’EMAV (Escola de Mitjans
Audiovisuals de Barcelona) que pretén
donar a conèixer artistes i creadors
emergents de diferents disciplines
artístiques.
La MJC es desenvolupa al llarg d’una
jornada, esdevenint un espai ideal on
estudiants i artistes emergents exposin
les seves obres amb total llibertat.
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La Mostra de Joves Creadors (MJC) es
un evento organizado por alumnos de
EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals
de Barcelona) que pretende dar a
conocer artistas y creadores
emergentes de diferentes disciplinas
artísticas.
La MJC se desarrolla a lo largo de una
tarde convirtiéndose en un espacio
ideal donde estudiantes y artistas
emergentes expongan sus obras con
total libertad.
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QUI SOM?
¿QUIÉNES SOMOS?

Som alumnes de segon curs del cicle

Somos alumnos de segundo curso del ciclo de

de Realització de Projectes

Realización de Proyectos Audiovisuales y

Audiovisuals i Espectacles de l’Escola

Espectáculos de la Escuela de Medios

de Mitjans Audiovisuals de Barcelona

Audiovisuales de Barcelona (EMAV). La MJC es

(EMAV). La MJC és un projecte en el

un proyecto en el que ponemos en práctica en

què posem en pràctica en un context

un contexto real los conocimientos de

real els coneixements de producció,

producción, regiduría y técnicos adquiridos en

regidoria i tècnics adquirits a l’escola i

la escuela y que nos permite vivir de primera

que ens permet viure de primera mà la

mano la creación de un evento diseñado y

creació d’un esdeveniment dissenyat i

organizado por nosotros mismos.

organitzat per nosaltres mateixos.
En la MJC també hi participen els

En la MJC también participan alumnos de

alumnes de segon curs dels cicles

segundo curso de los ciclos de Iluminación y

d’Il·luminació i So, que ens ajuden a fer

Sonido, quienes nos ayudan a hacer posible el

possible l’esdeveniment, creant així un

evento, creándose así un equipo de trabajo

equip de treball multidisciplinar.

multidisciplinar.
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EL JARDÍ DE LES ARTS
La Mostra de Joves Creadors
(MJC) arriba a la seva majoria
d'edat amb l'objectiu de
recolzar la sostenibilitat del
nostre planeta, que serà el
tema subjacent de la 18ena
edició.

La Mostra de Joves Creadors
(MJC) alcanza la mayoría de edad
con el objetivo de apoyar la
sostenibilidad del planeta, que
será el tema subyacente de la
18va edición.
El Espai Jove Bocanord se
convertirá el Jueves 14 de Marzo
de 2019 en el “Jardí de las Arts”,
un espacio artístico donde se
realizará un llamamiento para la
conservación del medio
ambiente. A partir de un futuro
utópico, donde el reciclaje se
habrá impuesto a la filosofía del
“usar y tirar” y a la obsolescencia
programada, esta edición de la
MJC estará dentro de un marco
en el que se representará una
reserva natural de nuestro
planeta. Un lugar donde las artes
y la concienciación por un
desarrollo sostenible avancen
cogidos de la mano.

L'Espai Jove Bocanord
esdevindrà el Dijous 14 de març
de 2019 un "Jardí de les Arts",
un espai artístic on es farà una
crida per la conservació del
medi ambient. A partir d'un
futur utòpic, on el reciclatge
s'haurà imposat a la filosofia del
"emprar i llençar" i
l'obsolescència programada,
aquesta edició de la MJC estarà
dins un marc on es representarà
una reserva natural del nostre
planeta. Un lloc on les arts i la
conscienciació per un
desenvolupament sostenible
avancin agafats de la mà.
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CIRC

DON FLOREZ

Combina riures, manipulació
d'objectes, històries, músiques i molt
més en 40 minuts de diversió.

LAURA SCIVOLI

Sospesa a l'aire, allà em vull quedar.
Cap pensament, només jo i el meu cos
que vola. Caure és preciós i pujar de
nou encara més.

GIULIA PICCA RIERA

JUAN ANDRES ARDILA

He comprovat que la dedicació, la
constància i sobretot la passió, et fa
arribar a volar alt i caure amb
consistència.

"Art com a mitja de transformació
social".,
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FOTOGRAFÍA I IL·LUSTRACIÓ

XAVIER CANAL

JOSE LUIS IRANZO
Espais ja habitats
Sèrie de set fotografies

Ecologia del jo
Sèrie de cinc fotografies

MIREIA ROSA

TAYA DUBKINA

Refugi
Sèrie de set fotografies

Integración
Sèrie de tríptics fotogràfics

RUTH BLEKING

MARINA CARDONA

Gea
Narració de díptics i tríptics fotogràfics

Vides paral·leles
Collage de vint-i-cinc fotografies
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FOTOGRAFÍA I IL·LUSTRACIÓ

GUILLEM BATALLA

ORIOL GENÉ

Vertedero
Relat fotogràfic de deu fotografies

Alma eterna
Narració de set fotografies

GALA ESPÍN

Your Choice
Narració de set fotografies
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FOTOGRAFÍA I IL·LUSTRACIÓ

AINA MARTINEZ

JANA ROVIRA

El meu cafè
Narració de 5 fotografies

Young Illusions
Col·lecció de set fotografies

MIGUEL VENEGAS

JESÚS RUBIO

Youth Thoughts
Adaptació de 10 cançons

AMMN
Experiment fotogràfic en analògic

NORMA BARRIONUEVO

ESTRELLA FRÍAS

Ait Haddidou
Retrat etnogràfic de la tribu Ait
Haddidou

Objetivamente del revés
Retrats amb joc de perspectiva
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FOTOGRAFÍA I IL·LUSTRACIÓ

ERIK REYES

ANA LARIOS

Ausencia de Tiempo
Sèrie fotogràfica inspirada en la natura

Natura i cos humà
Retrats relacionats amb la natura

ARNAU FARRÉ

ONE
Fotografies en blanc i negre mantenint
un sol color en la imatge

DAVID GARCÍA
Des d'altres ulls
Fotografies en blanc i negre mantenint
un sol color en la imatge

ANNA BERGUA

Even Now
Sèrie de quatre fotografies a artesans

CHRISTIAN MUÑOZ

Miradas
Experiment social reflexat a través de
les mirades
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FOTOGRAFÍA I IL·LUSTRACIÓ

SERGIO RAMON

DIEGO GONZÁLEZ

Camino Interior
Viatge a un futur distòpic

Details
Col·lecció de detalls de natura

PAUL SOLER

JAVIER SAIZ

Millions of flowers
Pas d'una relació

Counterpart
Muntatge fotogràfic

PAU UREÑA

JOAN NAVARRO

N ois E
Mostra de 3 collages analògics

ØØØ
Narració de tres fotografies
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PINTURA MURAL

MARTA ON MARS, ELISENDA S. I ANAÏS L.

Les tres artistes gràfiques pintaran un mural al pati interior de l'Espai Jove
Bocanord de sis metres d'ample.

XERRADA ÈTICA
LEONARDO ANSELMI
Leonardo Anselmi és
coordinador general i portaveu
de la Plataforma ZOOXXI. És
activista pacifista i per
l'alliberament animal. Va
coordinar campanyes com la ILP
que va aconseguir l'abolició de
les corregudes de toros a
Catalunya.
La ponència explicarà quina és
la proposta d'aquesta
plataforma que va protagonitzar
la primera iniciativa ciutadana
de la ciutat de Barcelona i que
està a punt de ser aprovada a
l'Ajuntament.
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MÚSICA I DANSA

SOFIA COLL

POL PURGIMON

Artista en creixement amb projectes pel
2019. El gènere principal és el R&B, amb
influències del soul, el reagge, el pop i
l'electrònica. Composició pròpia de
temes "indie" en espanyol.

LOS FASCISTAS

Dos infiltrats a la dreta espanyola que
repassen els temes d'actualitat política
i social en to d'humor i ironia.

Cantautor de Palautordera, al Baix
Montseny. Presenta el seu primer disc
en solitari, 'Les flors, al mar'. A cavall
entre l'estil neohippie, la psicodèlia i el
pop,

ROMANTIC KITANO

Romantic Kitano és un artista
independent i alternatiu que porta fent
música des dels 16. Es caracteritza per la
seva espontaneïtat, frescor i innovació.,

CEFALO ZERO

ISTARI

Istari és una banda de Heavy Metal de
Sant Andreu, interessats sobretot a
explorar l'estil del Metal, però també
des dels diferents estils, influències.

Celofano Zero s'emmarca com
"Power trio". Amb un repertori
"aplastante" combinen riffs contundents
i ritmes pesats autodefinits, el seu estil
com a "Cactus Rock".
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MÚSICA I DANSA

JUDITH CORTÉS & ALEX
CASTELLANA

3R ACTE

Són un grup de ballarines de Sant
Adrià del Besòs que porten molts
anys dedicant-se a la dansa. Més que
un grup són una família on ens donem
suport entre totes, per això, ballar és
la seva passió

Tribut de Billie Elish amb Alex
Castellana, un jove pianista del
Conservatori Municipal de Música de
Barcelona, i Judith Cortés, una
cantants amateur.

ILLUSION
Són un trio de Trash N' Roll de Baix Llobregat format per Uri Yerga (guitarra i veu
principal), Iván Mora (baix i cors) i Víctor García (batería). Llançàven el seu primer EP
'Liberty For Sale' en setembre del 2018 i han aconseguit ventes a sis països sense
publicitat a mitjans o difusió massiva. Actualment estan en procés de compondre de
més temes..
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ELS
NOSTRES
OBJECTIUS

HOW WE EMPOWER
OUR CLIENTS
Marketing proposals are an essential tool to
establish relationships with potential clients. You
need to make a great first impression with your
presentation and get them interested.

NUESTROS
OBJETIVOS

Mostrar la creativitat de molts joves i gaudir a través de l’art, aprendre i
divertir-nos a partir de les seves obres.
Donar a conèixer les propostes i tendències artístiques de les noves
generacions.
Esdevenir un recurs formatiu i una primera presa de contacte amb el
món professional per als estudiants que hi participen.
Ser un instrument pedagògic profitós per a la formació dels alumnes
que organitzen l’acte.
Convertir-nos en un espai òptim per al naixement de noves creacions i
projectes aprofitant les possibilitats d’establir contactes.
Establir i millorar les relacions entre els centres docents catalans del
sector propulsant un esperit de col·laboració.
Presentar les arts visuals i escèniques des de la seva polivalència i
versatilitat, i nodrir-lo de les sinèrgies que estableix o pot establir amb
altres disciplines artístiques.
Despertar la curiositat d’agents aliens en el seu sentit més ampli.

Mostrar la creatividad de muchos jóvenes y disfrutar a través del arte,
aprender y divertirnos a partir de sus obras.
Dar a conocer las propuestas y tendencias artísticas de las nuevas
generaciones.
Acontecer un recurso formativo y una primera presa de contacto con
el mundo profesional para los estudiantes que participan.
Ser un instrumento pedagógico provechoso para la formación de los
alumnos que organizan el acto.
Convertirnos en un espacio óptimo para el nacimiento de nuevas
creaciones y proyectos aprovechando las posibilidades de establecer
contactos.
Establecer y mejorar las relaciones entre los centros docentes catalanes
del sector propulsando un espíritu de colaboración.
Presentar las artes visuales y escénicas desde su polivalencia y
versatilidad, y nutrirlo de las sinèrgies que establece o puede
establecer con otras disciplinas artísticas.
Despertar la curiosidad de agentes ajenos en su sentido más amplio.
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OBJECTIUS
TEMÀTICS
DE LA XVIII
EDICIÓ
OBJETIVOS
TEMÁTICOS DE LA
XVIII EDICIÓN

01
02
03
04

Apropar als assistents a un possible
futur del planeta Terra, on les
reserves naturals són escases i
minúscules.
Acercar a los asistentes a un posible futuro del
planeta Tierra, donde las reservas naturales
son escasas y minúsculas.

Conscienciar del problema
medioambiental al qual es dirigeix la
nostra societat.
Concienciar del problema medioambiental al
cuál se dirige nuestra sociedad.

Cooperar amb la sostenibilitat i
l'ecologisme, reduint l’ús de materials
contaminants o no reciclables com els
plàstics o els productes sintètics.
Cooperar con la sostenibilidad y el
ecologismo, reduciendo el uso de materiales
contaminantes o no reciclables como los
plásticos o los productos sintéticos.

Cooperar amb entitats relacionades amb
l’ecologisme i la preservació del medi
ambient.
Cooperar con entidades relacionadas con el
ecologismo y la preservación del medio
ambiente.
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COMUNICACIÓ I
CONTACTE

mostradejovescreadors.com

mjc@emav.com

@mostradejoves

/emav.MostraJovesCreadors

/emavesdeveniments

/m_jovescreadors

Mostra de Joves Creadors
Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)
Via Laietana 48-A, Barcelona
Persona de contacte: Pablo Sánchez - 615 11 15 08
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