
C O N V O C AT Ò R I A  D 'A J U T S  P E R  A  L A  C R E A C I Ó  I  L A  D I F U S I Ó 
D E  L' O B R A  D 'A R T I S T E S  E M E R G E N T S  D E  L E S  T E R R E S  D E  L' E B R E .



Centre d’Art de les Terres de l’Ebre apos-
ta per la creació emergent amb una clara 
voluntat d’apropar l’art contemporani a 
la ciutadania. Per això, després de fer una 
valoració de les potencialitats del territo-
ri ha decidit obrir una nova convocatòria 
amb el nom: A R T E M E R G E N T. El cicle té la 
intenció de recolzar i difondre fins a 9 
projectes artístics, que seran seleccionats 
per un jurat professional, i s’exposaran al 
llarg del 2012 al centre d’art (C/ Gran Ca-
pità 38-40 Amposta).

L’activitat està orientada a potenciar 
l’art emergent de les nostres comarques: 
Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra 
Alta i per proximitat el Maestrat, oferint 
mitjans per a la producció i difusió dels 
artistes emergents residents al territori 
menors de 30 anys o que no hagin pu-
blicat mai un catàleg de manera indivi-
dual. Parlem de donar difusió a treballs 

recents o inèdits, i plantejats de manera 
especifica per al cicle. La convocatòria es 
mou dins d’un ventall ampli de propostes 
on entrin tots els llenguatges vigents de 
les arts visuals: fotografia, il·lustració, ví-
deo, pintura, instal·lació, etc. El projecte 
també vol fer pedagogia de l’art comple-
mentant l’exposició amb un espai de de-
bat on l’artista confronti les intencions i 
inquietuds presents en la seva obra amb  
persones amb una llarga trajectòria dins 
el món de l’art. No és un programa, per 
tant, basat únicament en l’exhibició de la 
mostra a la sala d’exposicions; l’exposi-
ció, de fet, és només un dels passos del 
procés, que es proposa d’una manera més 
completa, ja que comporta l’impuls de 
la producció artística, l’exhibició de 
l’obra, la formació dels creadors, la 
projecció de l’obra i la pedagogia amb 
vista a la ciutadania.

1 Incentivar la nova creació i els artistes 
emergents mitjançant: ajuts a la pro-

ducció i la difusió d’obra.

2 Consolidar un espai on tinguin cabu-
da propostes, realitats i reflexions a 

l’entorn de l’art emergent a les Terres de 
l’Ebre. Un espai de visualització i d’anàlisi.

3 Confeccionar una plataforma de suport 
a la professionalització dels creadors.

4 Habilitar un espai de diàleg i reflexió 
a l’entorn de quin és el paper social de 

l’art emergent i quins camins i espais hi 
ha per als nous creadors en l’actualitat.



Amb la voluntat de donar suport a la 
nova creació i als artistes emergents el 
Centre d’Art de les Terres de l’Ebre obre 
la convocatòria per al cicle d’exposicions  
A R T E ME R G E N T que tindrà lloc entre els me-
sos de febrer a octubre de 2012 a la seu de 
les seva institució. La vigent convocatòria 
s’ordena a partir dels següents punts.

1 Poden presentar-se a la convocatòria 
totes aquelles persones o col·lectius 

residents al territori menors de 30 anys o 
que no hagin publicat mai un catàleg de 
manera individual. 

2 Poden presentar-se a la convocatòria 
totes aquelles persones o col·lectius 

amb domicili vigent a les comarques del 
Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra 
Alta i per proximitat el Maestrat.

3 La convocatòria està oberta a tots els 
llenguatges vigents de les arts visuals: 

fotografia, il·lustració, vídeo, pintura, per-
formance, instal·lació, etc.

4 D’entre totes les propostes rebu-
des s’escollirà un màxim de nou 

projectes mitjançant un jurat format 
per professionals de l’art i la pedagogia  
de l’art. 

5 Cada projecte seleccionat rebrà fins a 
un màxim de 1.000 euros en concep-

te d’ajut a la producció de l’obra.

6 Els projectes seleccionats es mostra-
ran en el marc d’una sèrie d’exposi-

cions col·lectives, establint com a criteri 
curatorial la seva vinculació conceptual. 
Per cada una de les exposicions el centre 
editarà suports de difusió en formats de 
publicacions, postals o pòsters segons 
cada cas.

7 Per participar-hi cal presentar un 
dossier imprès i un cd amb:

- Tres imatges de l’obra que es vol  
   exposar.
- Un text d’un foli aproximadament  
   on s’expliqui la proposta des del  
   punt de vista conceptual i tècnic.
- Un breu currículum amb les dades 
   de contacte.
- Un autoretrat.

8 La data límit de presentació dels pro-
jectes és el 15 de gener de 2012. La 

comunicació als artistes seleccionats es 
farà efectiva el 18 de gener de 2012. 

9 Els dossier s’han d’adreçar a:

Cicle Art Emergent
“Lo Pati”, Centre d’Art de les Terres 
de l’Ebre
C/ Gran Capità 38-40 
43870 Amposta

10   La participació en la convocatòria 
suposa l’acceptació incondicional 

d’aquestes bases i la renuncia a tota re-
clamació legal.

 

Més informació:

Centre d’Art de les Terres 
de l’Ebre
comunicacio@lopati.cat
www.lopati.cat


