CONCURS PER A SELECCIONAR INSTAL·LACIONS ARTÍSTIQUES A
L’EXTERIOR
L’Associació Cultural La Volta és l’entitat coordinadora del projecte cultural La
Volta del barri de Sant Narcís (Girona) que disposa de quatre locals a la plaça de
l’Assumpció (1, 15, 22 i 25) recuperats i habilitats per acollir en residència
propostes vinculades a l’art, l’artesania, el disseny i la cultura de persones
interessades a desenvolupar un projecte d’autoocupació en el marc de les
anomenades Indústries creatives. El projecte de La Volta va néixer fa més de
quatre anys amb un doble objectiu:
1) Donar suport a la professionalització de projectes culturals, artesans i
artístics, tot posant a disposició espais de treball individual i compartit, així
com d’exhibició i distribució d’obra i producte.
2) Dinamitzar culturalment i comercialment Sant Narcís amb la col·laboració
dels veïns i veïnes, entitats, comerços i equipaments del barri.
L’Associació cultural La Volta, en el marc de La Volta #31 dedicada al disseny de
producte i l’artesania digital que tindrà lloc el dissabte 21 de desembre a la plaça
de l’Assumpció, convoca un concurs per a seleccionar instal·lacions artístiques a
l'exterior, d’acord amb les següents bases:
1.- L’objecte del concurs és seleccionar quatre instal·lacions artístiques per ser
exhibides o vistes des de l’exterior, a la plaça de l’Assumpció o als espais de La
Volta, durant la jornada voltaica #31 dedicada al disseny de producte i l’artesania
digital que tindrà lloc el proper dissabte 21 de desembre de 2019 de 10 a 21 h.
2.- La dotació total del concurs són 2000€ bruts. Les instal·lacions artístiques
presentades han de tenir un pressupost màxim de 1000€ que contempli honoraris
i producció, el mínim el proposarà l’artista o col·lectiu. El jurat valorarà si se’n
seleccionen dues, tres o quatre en funció de la qualitat i el pressupost presentat.
3.- La instal·lació pot ser lumínica, sonora, interactiva, audiovisual, escultòrica, etc.
La temàtica és lliure però la instal·lació ha de relacionar-se i,o establir diàleg amb
l'entorn proposat, plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís o espais exteriors
de La Volta.
4.- Els/les interessats/des poden enviar el dossier de la instal·lació en format pdf
on hi consti la descripció de la instal·lació i el procés de producció, fotografies i,o
dibuixos que la il·lustrin i pressupost, així com una fotocòpia del DNI i un document
amb el/s nom/s de l'artista o membres del col·lectiu, adreça postal i electrònica i
telèfons de contacte a info@femlavolta.cat. Prèviament es pot posar en contacte
amb els coordinadors de La Volta per veure els espais disponibles, escrivint un
correu a la mateixa adreça electrònica. Els i les participants es responsabilitzen

que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per
autoria o plagi.
5.- El jurat estarà format per l'equip de coordinació de La Volta, el curador de
l’exposició col·lectiva D’esquena a l’Art, Félix Pérez-Hita, i la coordinadora artística
d’Inund’art, Raquel Moron. El jurat tindrà en compte la qualitat artística i conceptual
de la proposta, així com l'adequació a l'espai seleccionat.
6.- La instal·lació serà propietat de l'artista però compartirà els drets d'explotació
amb l'Associació cultural La Volta. La instal·lació podrà romandre exhibida més
dies, previs o posteriors a la jornada del 21 de desembre, previ acord entre l'artista
o col·lectiu i l'Associació. Si l'artista o col·lectiu exhibeix la instal·lació en algun altre
espai i,o context haurà de fer constar en els dispositius de comunicació que
aquesta ha estat produïda per l'Associació cultural La Volta.
7.- Es poden presentar les propostes a partir del 16 de setembre fins el 15 de
novembre de 2019 a les 00h. El veredicte es donarà a conèixer a tots i a totes les
participants el 29 de novembre via correu electrònic.
8.- Les instal·lacions seleccionades hauran de muntar-se durant la setmana del 16
al 20 de desembre de 2019 i el muntatge anirà càrrec de l'artista o col·lectiu. Si
s'escau i amb previ acord, l'artista o col·lectiu podrà comptar amb el suport i, o
assessorament d'algun membre de l'Associació.
9.- El fet de prendre part en aquest concurs significa l'acceptació d'aquestes
bases. L'organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa
justificada.
	
  
	
  
	
  
Girona, 16 de setembre de 2019

