CIRD JOANA BARCALA
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA FEMINARTIST
8 DE MARÇ 2022
El Centre d’Informació i Recursos per a Dones Joana Barcala de Mollet del Vallès obre
convocatòria d’arts visuals per a l’exposició col·lectiva en motiu del 8 de març, Dia Internacional
de les Dones, 2022.
Seguint el programa Exposicions en Femení, l’objectiu d’aquesta convocatòria és donar visibilitat
al treball d’aquelles artistes que vulguin exposar una de les seves obres amb temàtiques
relacionades amb la dona: expressió de gènere i identitat sexual, cultura, explotació, discriminació,
apoderament, interseccionalitat, sororitat, etc.
La convocatòria està oberta a totes les artistes de manera individual o col·lectiva, que s’expressin
a través de qualsevol disciplina i tècnica que pugui ser exposada a l’espai expositiu del CIRD:
il·lustració, pintura, fotografia, collage, gravat, poesia, poesia visual, etc.
D'entre tots els projectes/obres presentats, el jurat seleccionarà dues artistes/col·lectiu per fer una
exposició individual en un dels dos espais:
-

Al Racó de l’Artista del Museu Abelló l’any 2022

-

A l’espai expositiu del CIRD Joana Barcala durant el curs 2022-2023

CRITERIS I PROCEDIMENT:
Ser residents a la comarca del Vallès Oriental i tenir més de 16 anys.
Es poden enviar un màxim de 2 propostes per artista o col·lectiu d’una mida màxima de 29.7x42.0
cm. de les dues es seleccionarà sols una obra per ser exposada a l’espai expositiu del CIRD.
L’equip del CIRD Joana Barcala, el personal adscrit al Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere,
personal adscrit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Mollet, els serveis tècnics del Museu i
membres d’associacions de dones artistes seran les encarregades de triar les obres que
s’exposaran a l’exposició Feminartist, així com proposar les dues dones o col·lectius que
exposaran al Racó de l’artista o a fer l’exposició individual al CIRD.

A partir de la data de la resolució s’avisarà a les artistes per telèfon o correu electrònic.
El número total d’obres exposada queda a la decisió de l’equip que les triarà, en funció de la
valoració artística, tècnica i d’ajustament a la temàtica

SOL·LICITUD:
Per a poder exposar l’obra omplir el formulari corresponent que trobareu més endavant i enviar-lo
a cirdjoanabarcala@molletvalles.cat
TERMINIS:


Recepció de les sol·licituds: Del 10 de gener al 14 de febrer de 2022



Resolució de les obres que exposaran al CIRD: 21 de febrer de 2022



Muntatge de l’exposició: Dies 28 de febrer, 1 i 2 de març de 16h a 21h



Inauguració de l’exposició: Dijous 3 de març a les 19h



Dates de l’exposició: Del 3 de març a l’1 d’abril



Resolució de l’artista que exposarà al Racó de l’Artista i al CIRD: 3 de març, durant l’acte
d’inauguració.



Recollida de les obres: Setmana del 4 al 8 d’abril (preferiblement en horari de tarda)

DADES DE CONTACTE:
CIRD Joana Barcala
c/Àngel Guimerà, 15, 08100, Mollet del Vallès
Correu electrònic: cirdjoanabarcala@molletvalles.cat
Telèfon: 935 70 77 47 (Horari de 15.30h a 21h)
Persones de contacte: Natàlia Cano i Alba Mayol

CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA 8 DE MARÇ 2022
CIRD JOANA BARCALA
NOM DE L’ARTISTA O
COL·LECTIU (real o artístic)
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
POBLACIÓ
TÍTOL DE L’OBRA
DISCIPLINA ARTÍSTICA
MIDES DE L’OBRA
NECESSITATS EXPOSITIVES

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
(Es pot adjuntar la fotografia aquí
o en un arxiu a part)

