Aquesta convocatòria té l’objectiu de seleccionar tres artistes diferents,
un per cada trimestre, per tal de realitzar una intervenció mural a
la plaça del Carrer Santa Rosa, darrere de l’Espai Jove La Fontana.
L’Espai Jove La Fontana organitza aquesta convocatòria en el marc del programa
de la Plaça com a galeria d’art, el qual té la voluntat de fer de la plaça un espai
d’exposició i creació de l’art urbà juvenil, oferir un espai de suport i difusió i
donar suport a diferents propostes artístiques de persones joves amb inquietuds
artístiques vinculades al món de l’art, el disseny, la il·lustració i l’art urbà i el graffiti.
La temàtica i la tècnica del mural és lliure malgrat que l’organització
es reserva el dret a pactar i canviar la temàtica del mural amb l’artista.
A QUI VA DIRIGIDA?
La convocatòria està oberta a totes aquelles persones joves i col·lectius des dels
16 fins als 29 anys que tinguin interès en l’art en general, l’art urbà i el graffiti. Es
prioritzaran aquelles persones residents i col·lectius vinculats al districte de Gràcia.
L’organització es reserva el dret d’excloure les obres que, amb el seu contingut, vulnerin la
dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement,
ètnia, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

QUÈ CAL PRESENTAR?
Les persones interessades hauran de presentar:
Documentació personal:
• Nom cognom (si és un col·lectiu, nom i cognom de la persona responsable).
• Data de naixement de les persones membres.
• Lloc de residència.
• Telèfon de contacte.
• Adreça de correu-e de contacte.
• Web o perfil d’instagram.
1 arxiu breu amb el CV o una explicació del recorregut artístic.
1 arxiu amb la proposta de mural:
• Motivació i explicació de la proposta (què, com i per què?).
• Imatges d’altres murals i treballs artístics realitzats prèviament.
• Esbós i imatge del que es vol realitzar.
La proposta i les dades s’hauran de fer arribar a través del formulari disponible al web
lafontana.org.
CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
L’artista es compromet a :
•
•
•
•

Assumir l’autoria de la proposta presentada.
Complir amb els terminis de presentació i la realització del mural que es pactaran
amb l’equip de l’Espai Jove La Fontana.
Assumir la preparació de la paret, si és necessari.
Fer difusió a les xarxes socials utilitzant els hashtags: #ejlf #LaFontana #artmural
#plaçagaleriart i etiquetant el perfil @ejlafontana.

La Fontana es compromet a:
•
•
•
•

Acordar una data amb l’artista per la intervenció mural.
Aportar 150 € en concepte de despeses de material.
Aportar la infraestructura necessària per realitzar el mural en bones condicions.
Fer difusió a través de les xarxes socials tant de la intervenció com de l’artista.

CALENDARI
La convocatòria seguirà les següents fases:
•
•
•
•
•

La convocatòria estarà oberta del 3 al 31 de maig (ambdós inclosos).
Publicació de les propostes seleccionades a partir del 15 de juny. L’Espai Jove
La Fontana es posarà en contacte amb la persona seleccionada.
La primera intervenció mural es realitzarà durant el mes de juliol del 2022.
La segona intervenció mural es realitzarà durant el mes de novembre 2022.
La tercera intervenció mural es realitzarà durant el mes de març del 2023.

