EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA
D’ART
FEMINISTA
CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 12 DE FEBRER

“ELS NOSTRES COSSOS”
Bases per a la convocatòria d’artistes per a l’Exposició Col·lectiva
d’Art Feminista 2021 a l’Espai Jove La Fontana.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de dones joves creadores de disciplines
artístiques dibuix, escultura, fotografia i pintura de Barcelona per a l’organització d’una
exposició col·lectiva.
L’Espai Jove La Fontana organitza aquesta exposició amb l’objectiu de continuar oferint un
espai de difusió i promoció de les joves creadores i de facilitar l’accés de les persones
joves al món de l’art i el disseny.
L’Exposició s’emmarca dins el programa de Suport a la creació de l’equipament, amb la
voluntat de ser un aparador dels i les joves creadores, possibilitant diferents propostes
culturals I artístiques. En aquesta edició, l’exposició també té l’objectiu de posar en valor la
feina que moltes dones artistes fan per transformar la realitat i reivindicar les desigualtats.
En aquesta edició, el que és personal i el cos propi es converteixen en el subjecte i l’objecte de l’art. Les artistes i la seva obra han de visibilitzar, d’alguna manera, la violència
estructural que pateixen sobretot les dones cap als seus cossos, com durant la història
de l’art, s’ha representat a les dones des d’un prisma masclista i patriarcal, explorar els
tabús del cos propi i trencar tòpics i estereotips sobre la figura i les postures tant femenines com masculines.

BASES
PRIMERA- L’exposició es farà del 9 al 30 de març del 2021 (amdós inclosos).
SEGONA- La participació és oberta a dones joves dels 16 anys als 29 anys. La tècnica és lliure. Queden incloses diferents disciplines com el dibuix, l’art digital, la fotografia i la pintura,
la il·lustració, audiovisuals.
TERCERA- Es prioritza la participació de dones joves del Districte de Gràcia de Barcelona.
QUARTA- Les participants de l’exposició poden presentar un màxim de 3 obres i aquestes
no poden sobrepassar el 1mX1m.
CINQUENA- L’organització es reserva el dret de seleccionar les propostes segons aquests
criteris.
SISENA- L’organització posarà a disposició de l’artista la infraestructura necessària (fils de
nylon, marcs i vitrina). Les necessitats específiques s’hauran d’explicitar al formulari d’inscripció.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
L’artista o col·lectiu que vulgui participar ha de fer arribar la proposta a través del formulari
web en el termini d’inscripció del divendres 1 de gener al divendres 12 de febrer del 2021
a les 00:00 h.
Nom de l’artista o col·lectiu
data de naixement i lloc de residència (districte).
Telèfon i correu electrònic de la persona de contacte.
Breu descripció de l’obra explicant la temàtica i contextualització de l’obra.
Petit CV artístic o breu explicació del col·lectiu o persona.
Imatges a color de l’obra a exposar en format .jpg.
Fitxa tècnica que consti de: títol de l’obra, tècnica, mesures i suport.
Necessitats específiques.

Proposta d’activitat oberta al públic relacionada amb la obra i tècnica (optatiu).
Es valora la possibilitat de generar una activitat oberta al públic divendres o dissabte que
estigui relacionada amb la temàtica i l’obra exposada, ja sigui amb la realització d’un taller
o d’una activitat. Aquesta s’emmarca dins el projecte La plaça com a galeria d’art, que té
per objectiu fer de la plaça una mostra de l’art en general i l’art urbà de les persones joves.
La resolució de les artistes seleccionades es comunicarà via correu electrònic el divendres 19 de febrer del 2021.

LLIURAMENT DE LES OBRES
Els artistes i col·lectius que participen es comprometen a lliurar les obres durant la setmana de l’1 al 5 de març en l’horari d’obertura de l’equipament, de dilluns a divendres 10 a 15 h
o bé de 17 h a 21 h.
Juntament amb les obres cal lliurar un document especificant el títol de l’obra, nom i cognom de l’artista i correu electrònic.
També es comprometen a recollir-les un dia després de la finalització de l’exposició.

DATES I REALITZACIÓ
Dimarts 9 de març del 2021.
La inauguració de l’exposició serà el dia 12 de març a les 18 h de la tarda on totes les artistes seleccionades podran presentar la seva obra. La inauguració i exposició podrà fer-se en
línia i/o anul·lar-se segons les condicions i mesures de prevenció de la COVID-19.

DIFUSIÓ
L’Espai Jove La Fontana es compromet a generar el material de difusió a través del nostre
web, xarxes socials i cartelleria amb la informació de les artistes participants.
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