BASES I CONVOCATÒRIA PER AL MURAL DEL VESTÍBUL
DE L’ESPAI JOVE LA FONTANA
L'objectiu d’aquesta convocatòria és obrir un procés de selecció per decidir l’artista que realitzarà
la pintura mural del vestíbul de l’Auditori Ovidi Montllor, de la planta -2 de l’Espai Jove la Fontana.
La renovació del mural 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 de
difusió i promoció.
Coses a tenir en compte:
1. Les dimensions de la paret són de: 7,70 m. x 2,15 m.
2. Ja hi ha un mural fet que es pintarà de blanc. La paret té una fusta superficial a sobre.
BASES
PRIMERA: La convocatòria estarà oberta fins el 11 de desembre de 2022 a través d’aquest
formulari, també disponible a la pàgina web de La Fontana. Es procurarà realitzar el mural a finals
de desembre o durant el mes de gener de 2023. En cas contrari es pactarà amb l’artista tenint en
compte la seva disponibilitat.
SEGONA: La convocatòria està oberta a totes aquelles persones joves i col·lectius des dels 16 fins
als 29 anys (per tant, compresos entre el 1993 i el 2005). Es prioritzaran aquelles persones
residents i col·lectius vinculats al districte de Gràcia.
TERCERA: La decisió de l’artista rau en l’equip tècnic de l’Espai Jove La Fontana i les entitats que hi
estan allotjades. Els criteris de selecció de l’artista es fa en funció d’aquests aspectes: edat, districte
de residència (es prioritzen les persones joves residents al Districte de Gràcia) i l’originalitat de les
obres.
QUARTA: L’artista haurà de tenir en compte els valors de l'Espai Jove La Fontana, tant en l'obra com
en el procés de creació: l'empoderament de les joves, els feminismes i LGTBI+, la participació,
l’emergència climàtica, la interseccionalitat, la cooperació, el compromís, la solidaritat, l'esperit
crític i la inclusió.
CINQUENA: L’artista haurà de presentar al formulari de la sol·licitud de la convocatòria un esbós de
la proposta.

1

BASES I CONVOCATÒRIA PER AL MURAL DEL VESTÍBUL

SISENA: L’organització es reserva el dret d’admissió. Qualsevol obra que atempti contra els drets
fonamentals de les persones o sigui discriminatòria restarà exclosa d’aquesta convocatòria i, per
tant, de la possibilitat de realitzar el mural.
SETENA: La remuneració per a la realització del mural serà de 350 euros. Alhora es pagarà el
material necessari per a la realització del mural.
VUITENA: Participar en aquesta convocatòria comporta acceptar aquestes bases i les decisions de
l’organització.
Per qualsevol dubte o aclariment et pots posar en contacte amb L’Espai Jove La Fontana via correu
electrònic a capdesetmana@lafontana.org o bé trucant per telèfon a 93 368 10 04.
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La resta de pàgines tindran aquesta capçalera
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