Convocatòria
COL·LECTIU D’ARTISTES
per un projecte de
CREACIÓ COMUNITÀRIA AL BARRI BESÒS
Data límit de presentació de candidatures : 5 de setembre 2018

**Sessió informativa : dimarts 3 de juliol a les 17h a La Central del Circ**
La Central s’uneix enguany per primera vegada al programa ART i PART de l'Ajuntament de Barcelona,
gestionat a través de l'Institut de Cultura de Barcelona i que s'engloba en el marc del programa
Barcelona Districte Cultural. En aquest context La Central del Circ organitza aquesta convocatòria
per tal de seleccionar un col·lectiu d’artistes que acompanyarà i co-dirigirà tot el procés de creació
artística comunitària al barri del Besòs.
El programa ART i PART fomenta creacions artístiques col·laboratives entre professionals de les
arts, veïns i veïnes de diferents barris de la ciutat (consultar temporada I www.barcelona.cat/artipart). El
procés d’ART i PART, donant visibilitat a la genuïnitat de cada barri, es suma a propostes ja existents
als barris per donar-los més visibilitat i per introduir la vessant artística. Cada barri dissenya el seu propi
projecte entre artistes i territori, sense que hi hagi un model únic .
Al barri de Besòs ja existeixen grups i persones treballant en la vessant artística, que es sumaran a ART
i PART Besòs, des dels seus sabers, en estreta col·laboració amb el col·lectiu d’artistesfacilitadors. Aquest serà el grup motor del projecte, al voltant del qual s'activarà una xarxa de
col·laboradors diversos, tot això coordinat per La Central del Circ i el mateix programa ART i PART.
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Amb tots i totes es buscarà compartir el procés, els sabers i els resultats, amb l’objectiu d’arribar a
noves sonoritats, complicitats i impactes sostenibles en el temps.
El projecte tindrà tres fases:
-

una primera fase de descoberta del circ contemporani, “Apropa’t al circ!”, d’octubre fins
a desembre 2018, durant la qual el col·lectiu d’artistes proposarà als veïns, veïnes i entitats del
barri una sèrie d’activitats molt variades (visites, entrenaments compartits, assajos oberts,
mostra EP, projeccions de documentals de circ, etc), amb l’objectiu de compartir amb ells la

seva visió del circ. Seran accions puntuals a les quals podrà assistir qualsevol persona
interessada del barri.
-

una segona fase de coneixement mutu de gener a març 2019, en la que tant el col·lectiu
d’artistes com els diferents col·lectius del barri proposaran tallers als veïns i a les veïnes.
L’objectiu d’aquesta fase és conèixer-se, intercanviar, impregnar-se un de l’altre, enriquir-se,
descobrir els sabers propis del territori d’acció, compartint i col·laborant entorn a activitats
organitzades específicament en relació a aquest marc. Alguns tallers seran organitzats pel
col·lectiu, altres per diferents col·lectius del barri. La participació del grup motor és fonamental
en ambdós casos.

-

una tercera fase de creació d’un espectacle d’abril a juny 2019 amb estrena al juliol,
durant la qual, a través de sessions regulars, s’arribarà a un espectacle encapçalat pels artistes
però amb la participació activa de les diferents entitats que treballen activitats artístiques del
barri. S’espera que el col·lectiu tingui el rol d’acompanyant artístic del procés creatiu.

Més informació sobre el programa ART i PART : http://lameva.barcelona.cat/districtecultural/ca/art-i-part
Contacte : artipart@bcn.cat (Eva García: comissària del programa)

CONDICIONS

-

La proposta haurà de ser presentada per un col·lectiu d’artistes. A més a més es podran
imaginar col·laboracions puntuals.

-

Aquest col·lectiu es farà càrrec tant de la coordinació artística del projecte com de l’organització
i animació de la majoria de trobades i sessions, sigui en format d’assistència a mostres, visita
d’entrenament, etc. (primera fase), tallers en col·laboració amb les entitats del barri (segona fase) o
sessions de creació en el marc del procés de creació (tercera fase).

-

La periodicitat i temporalitat de les sessions es consensuarà entre el col·lectiu i les entitats del
barri per garantir l’assistència i la participació real, especialment durant la primera i la segona fase.

-

Es tracta de treballar en torn als elements no tècnics del llenguatge circense, ja que és molt
probable que no hi hagi possibilitat de muntar aparells de circ.

-

El col·lectiu haurà de participar a reunions amb els diferents actors del projecte per tal de fer un
seguiment del projecte (reunions amb la coordinació d’ART i PART, amb les entitats del barri, o
amb la coordinació i els barris ART i PART de la temporada 2018-2019). Es prepararà el calendari
sencer de reunions un cop s’hagi seleccionat el col·lectiu que treballarà en el projecte.

-

Es preveu una remuneració global al col·lectiu de 7.000€ + IVA per tot el procés (inclou
desplaçaments i dietes així com els honoraris dels membres del col·lectius i dels seus
col·laboradors externs).
Recordeu que aquest projecte és una col·laboració entre les entitats del barri i el col·lectiu
d’artistes!

ENVIAMENT DE PROPOSTES
Si hi esteu interessats/des,
creacio@lacentraldelcirc.cat

si

us

plau,

envieu

el

vostre

dossier

de

candidatura

a:

El dossier de candidatura haurà d’incloure els següents elements:
➢ Carta on descriu les vostres motivacions per acompanyar el projecte;
➢ Punts de partida de la creació artística proposada: temàtiques, elements de treball,
metodologia, etc. La creació final serà el resultat del consens amb les diferents entitats del barri.
➢ CV dels i les artistes del col·lectiu;
➢ Links a vídeos de treballs anteriors (opcional);

Data límit d’admissió de propostes: 5 de setembre de 2018
Resolució: a partir del 20 de setembre de 2018
**Sessió informativa : dimarts 3 de juliol a les 17h a La Central del Circ**

La selecció dels projectes anirà a càrrec d’una comissió formada per la cap de projectes de La
Central del Circ, la direcció artística de La Central del Circ, un/a tècnic/a del territori i la
coordinació del programa ART i PART.
Es prestarà especial atenció a l’adequació de la proposta als objectius del programa. S’establirà un
conveni entre el projecte seleccionat i La Central del Circ.

Per més informació podeu
creacio@lacentraldelcirc.cat

contactar

La Central del Circ
Moll de la Vela, 2 - 08930 Barcelona
www.lacentraldelcirc.cat · 93 356 0890

amb

Nini

Gorzerino,

cap

de

projectes,

a:

