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6a CONVOCATÒRIA D’ARTS     
VISUALS DE LA CASA ELIZALDE 

L’objectiu d’aquesta convocatòria 
és estimular la creació en arts plàs-
tiques i visuals, l’experimentació es-
tètica, el treball interdisciplinari i la 
reflexió crítica sobre la societat con-
temporània.

Participants

Podran participar-hi artistes, col·lectius 
i comissaris que estiguin vinculats amb 
la ciutat de Barcelona. 

Característiques dels projectes

Els projectes hauran de ser produïts 
específicament per a la convocatòria 
i dissenyats per ser exhibits a les sa-
les d’exposició de La Casa Elizalde, 
d’acord amb les característiques tèc-
niques i d’espai.

S’admetran projectes de qualsevol dis-
ciplina artística: pintura, escultura, fo-
tografia, dibuix, vídeo i instal·lació. La 
selecció es farà amb criteris de qualitat 
artística, originalitat, viabilitat tècnica i 
pressupostària i adequació a la línia de 
treball del centre.

Els projectes hauran d’incloure activi-
tats relacionades que complementin 
l’exposició. 

Presentació dels projectes

Els projectes s’hauran de lliurar al cen-
tre o per correu postal a La Casa Elizal-
de fins al 19 d’octubre de 2018. Les 
propostes hauran d’incloure la següent 
documentació, que s’haurà de lliurar 
impresa en format DINA4 i en format 
pdf en un USB.

– Fitxa de la convocatòria degudament 
emplenada.
– Conceptualització del projecte.
– Pla de desenvolupament.
– Descripció tècnica de l’exposició.
– Material gràfic representatiu del pro-
jecte que es desenvoluparà.
– Pressupost aproximatiu de l’expo-
sició (despeses de producció i de les 
activitats relacionades).
– Descripció de les activitats relaciona-
des que es proposen.
– Currículum de l’artista, col·lectiu o 
comissari.
– Imatges de projectes anteriors.
– Altra documentació que ajudi a la 
comprensió del projecte presentat.

Selecció

L’organització podrà convocar els par-
ticipants a una entrevista prèvia a la 
selecció amb la finalitat de tenir infor-
mació més detallada dels projectes.

Un jurat, format per professionals rela-
cionats amb les arts visuals i la gestió 
cultural, escollirà la proposta guanya-
dora. La resolució de la convocatòria 
es farà pública el 18 de desembre de 
2018 i es podrà consultar al web del 
centre cultural.

Premi

La proposta guanyadora rebrà una 
quantitat màxima de 6.000€ per des-
tinar al comissariat, disseny, producció 
i muntatge de l’exposició. Aquest im-
port estarà subjecte a les retencions 
fiscals corresponents.

L’organització assignarà una persona 
responsable del seguiment de la pro-
ducció del projecte expositiu.

L’exposició del projecte premiat es 
durà a terme durant la tardor de 2019, 
d’acord amb les condicions habituals 
de la programació d’exposicions del 
centre cultural.

L’organització es reserva el dret de se-
leccionar més d’un projecte. Si fos així, 
la dotació econòmica es repartirà en-
tre els dos projectes a criteri del jurat. 
També es podrà considerar el premi 
desert.

Retorn de la documentació

Els projectes no seleccionats es po-
dran passar a buscar per Informació 
de La Casa Elizalde fins al 31 de gener 
de 2019. Passada aquesta data el cen-
tre no es farà responsable del material 
dipositat.

La participació en aquesta convoca-
tòria implica el coneixement i la plena 
acceptació de les seves bases i con-
dicions. L’organització resoldrà unila-
teralment qualsevol circumstància no 
prevista en aquestes bases.


