Convocatòria
d’artistes

MERCAT D’ART JOVE DE SANT
BOI DE LLOBREGAT

SOL·LICITUD D’ESPAI
D’EXPOSICIÓ I VENDA

Convocatòria per a artistes joves
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2010 tindrà lloc
el Mercat d’Art Jove en el marc de la Fira de la Puríssima
de Sant Boi de Llobregat.
El Mercat d’Art Jove, organitzat per la Unitat d’Igualtat, Joventut,
Ciutadania i Benestar de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
pretén ser un espai de promoció per als i les joves artistes, un
espai de creació i experimentació per a tota la població juvenil i
una mostra de l’aportació cultural dels i les joves.
L’eix central al voltant de la que giren les activitats del Mercat és
l’autoedició: la creació d’objectes capaços d’explicar i transmetre
idees; la creació com la voluntat de dir coses en veu alta; i el
reconeixement de la capacitat de tothom de fer art. Pel que fa a
les disciplines, el mercat està obert a tot tipus de modalitats d’arts
plàstiques: il·lustració, pintura, fotografia, escultura, disseny,
graffiti, aerografia, instal·lacions,...
L’activitat principal del Mercat és l’espai de venda i exposició
per a joves artistes. Alhora, es realitzaran paral·lelament activitats
destinades a totes les persones joves, algunes de caràcter puntual
i, d’altres permanents, com l’espai d’experimentació.
Totes les activitats estaran ubicades dins el recinte firal,
a l’interior d’una carpa, que tindrà un horari d’obertura
de les 12h a les 21h durant els tres dies de durada de la fira.

Poden sol·licitar un espai d’exposició i
venda totes les persones de 16 a 30 anys
residents a Catalunya tant a títol individual
–un/a sol/a artista- com a nivell col·lectiu
–col·lectiu o grup d’artistes-.
Es requereix que totes aquelles
persones que accedeixin a un dels
espais presentin obres de pròpia
creació i estiguin presencialment a les
parades durant tots els dies i tot l’horari
de Mercat d’Art Jove: de 12h a 21h els
dies 6, 7 i 8 de desembre de 2010, en
el cas dels espais compartits per més
d’un/a artista, cal que es garanteixi la

permanència d’una de les persones
com a mínim.
Hi haurà un total de 22 espais en cada
un dels quals es disposarà d’un taulell
de 1,50 m. per 0,80 m. i dos plafons
verticals per tal de vendre i exposar la
pròpia obra.
Per tal d’accedir a un dels espais cal
presentar el/els DNI o NIE, el Full
de sol·licitud d’espai d’exposició i
venda, amb una mostra de l’obra de
tots els artistes que utilitzaran l’espai
-book, web o blog,...-, entre el 15 de
setembre i el 31 d’octubre a:

PRESENCIALMENT O PER CORREU POSTAL:

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA
C. Mallorca, 30-34 / 08830 Sant Boi de Llobregat / Tel. 93 652 98 43
Dilluns i divendres de 10 a 14 h. / De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

O A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC:
programadejoventut@santboi.cat
De totes les sol·licituds, es farà una selecció per part de l’equip tècnic de la
Unitat en relació a les propostes presentades i es comunicarà el resultat a
totes les persones que hagin presentat la sol·licitud.

EL FULL DE SOL·LICITUD D’ESPAI D’EXPOSICIÓ I VENDA ES POT TROBAR A:
El web municipal: www.santboi.cat
i al blog de la Factoria Jove de Can Massallera:
www.joventutsantboi.cat

