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convocatòria 3erEsquerra

CoEspai convoca un primer programa de cessió de l’espai 3er Esquerra per a artistes visuals i arts escèniques (en
format micro). Amb el desenvolupament d’aquest programa CoEspai pretén ajudar, presentar i difondre treballs
artístics. L’elecció dels projectes participants (2 vinculats a les arts visuals i 2 a escèniques) es realitzarà de
conformitat amb les disposicions establertes en la present convocatòria i que es concreta en les següents bases:
1. Participants
La present convocatòria queda oberta a qualsevol artista interessat major d’edat.
2. Presentació de projectes
Els projectes presentats poden abastar qualsevol àmbit artístic-cultural entenent entre aquests: pintura, escultura, fotografia,
dibuix, disseny, acció, instal·lació, escriptura, esdeveniments, performance, sempre i quan s’adeqüin a les condicions de l’espai
3er Esquerra.

*Si hi ha qualsevol dubte
sobre el tipus de producció
artística que podeu realitzar
poseu-vos en contacte amb
nosaltres.

3. Presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds s’ha de fer mitjançant el formulari a la web de CoEspai.
El document que s’adjuntarà al formulari ha d’incloure:
- Projecte a desenvolupar a l’espai 3er Esquerra: escrit explicatiu amb la descripció conceptual i tècnica del projecte que es vol
portar a terme:
- Currículum de l’artista.
- Documentació gràfica de la proposta (imatge, vídeo, esbossos, maquetes, etc.) així com qualsevol altre tipus d’informació
necessària per a la comprensió, si s’escau.
4. Calendari i termini de la convocatòria
El termini de lliurament del projecte s’obre el 2 d’octubre i finalitza el 2 de desembre a les 24h. Un cop finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds no s’acceptarà cap candidatura.
CoEspai podrà posar-se en contacte en qualsevol moment amb cadascun dels candidats per demanar documentació o
aclariments necessaris.

El jurat que farà l’elecció estarà format per professionals del sector i membres de l’equip de CoEspai. La decisió inapel·lable del
jurat serà comunicada als participants i al públic en general l’11 de gener a través de la pàgina web i les xarxes socials. Un cop
comunicats els projectes seleccionats es formalitzarà el corresponent document on quedaran reflectides les responsabilitats i
aportacions de cadascuna de les parts.
CoEspai i / o el jurat podran declarar la convocatòria deserta així com obrir un altre període de presentació de projectes.
5. Aportació de CoEspai
CoEspai es compromet amb les persones seleccionades a proporcionar una sèrie de recursos materials i personals per al correcte
desenvolupament del projecte que consisteixen en:
- Ús de l’espai 3er Esquerra.
- Programació de l’exposició i mostra d’arts escèniques dels projectes seleccionats en el calendari del cicle 3er Esquerra de l’any
2018:
- Arts escèniques en format micro: 7 i 8 de juny
- Exposició arts visuals: del 20 de setembre al 25 d’octubre.
- Arts escèniques en format micro: 30 i 31 d’octubre
- Exposició arts visuals: del 8 de novembre al 13 de desembre.
- Difusió i promoció de la proposta presentada, així com del desenvolupament i exposició mitjançant tots els recursos possibles
(premsa, web, xarxes socials...).
6. Compromís de participació
El lliurament del correu de sol·licitud suposa que el participant, de manera expressa, accepta una sèrie d’obligacions:
- Els artistes autoritzen que se citi el seu nom i s’utilitzi la seva imatge per part de CoEspai als seus canals de comunicació,
així com la cessió dels drets de reproducció gràfica de la seva obra per a qualsevol tipus de difusió o publicació que CoEspai
consideri oportuna.
- El projecte seleccionat ha de desenvolupar-se en el termini previst per amdues parts.
- L’artista escollit es compromet a fer un bon ús de les instal·lacions per al desenvolupament de la proposta.

7. Acceptació de les bases
L’artista participant acceptarà tots els punts d’aquesta convocatòria i es compromet a subscriure amb CoEspai un acord de
col·laboració que reguli les disposicions relacionades amb el projecte de col·laboració establertes entre ambdues parts.
Per a qualsevol dubte o qüestió relativa a aquesta convocatòria podeu contactar-nos al correu electrònic hola@coespai.com

L’espai d’exposició és un espai polivalent que disposa de dues parets de 3 i 3,5m
respectivament i d’un espai central d’uns 20m2.
Més informació consulteu el web del 3er Esquerra

