Convocatòria

2020

L’A-FAD, amb la col·laboració de l’ICUB, el CCAM i l’Ajuntament
de Barcelona, convoca Tallers Oberts BCN, unes jornades de
portes obertes on artistes plàstics i artesans/es professionals
mostren la seva obra i el seu espai de treball a la ciutadania
interessada en conèixer de primera mà les tècniques i els
processos creatius.
Tallers Oberts BCN vol apropar el món de la creació, l’art,
l’artesania i el disseny a la ciutadania. Per aquest motiu
s’obriran les portes dels espais de diferents disciplines que hi
ha a la ciutat. Comptem també amb la col·laboració de museus,
institucions culturals i empreses privades per donar a conèixer
la feina que es fa als tallers i fons de restauració d’aquestes
entitats.
El conjunt de creadors seleccionats podrà ser localitzat
a la ciutat (fins la propera convocatòria) mitjançant el mapa
i el directori.
Es vol premiar la creació professional més destacada d’obres
i projectes d’interès, i que aporti una nova visió en els àmbits
de les arts i els oficis. La Junta Directiva de l’A-FAD, formada
per professionals que treballen en diferents disciplines amb
un llarg recorregut creatiu, serà l’encarregada de seleccionar
els projectes més rellevants d’entre tots els que es presentin.
Aquesta selecció permetrà assegurar un nivell de qualitat
d’acord amb la filosofia del projecte.
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Requisits
per participar

Inscripcions per
a artistes i artesans

La convocatòria de Tallers Oberts BCN va adreçada a:

Preu: gratuït

— Artistes plàstics, artesans i artesanes de qualsevol disciplina
residents a Barcelona que treballin mitjançant l’execució
tècnica, el concepte i la qualitat material que vulguin obrir
les portes del seu espai de creació (propi o compartit, estudi
o habitatge).
— Col·lectius d’artistes que treballin en projectes conjuntament.
— Associacions artístiques, escoles d’art, fàbriques
de creació i espais de treball compartits entre diferents
artistes independents.

Dates d’inscripció: fins al 19.04.2020
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Inscriu-te aquí: formulari d’inscripció
Al formulari d’inscripció es demanen les dades de contacte,
la informació pel directori, imatges d’obra i també de l’espai.
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Calendari de
Tallers Oberts BCN

Activitats
complementàries

19.04.2020 — Tancament de la convocatòria per participar
24.04.2020 — Resolució de la convocatòria
03.05.2020 — Enviament màxim de la proposta d’activitats 		
			complementàries
08.06.2020 — Sessions informatives per seleccionats
12.06.2020		 i visitants. Lliurament dels directoris
			 i cartells impresos.

Opcionalment, i a voluntat de cada participant, és possible
proposar una activitat complementària a la visita del seu taller.
Aquells que decideixin organitzar una activitat
complementària dins els horaris establerts, podran rebre
el suport de Tallers Oberts BCN a través de la difusió i
comunicació d’aquesta, a més de formar part del programa
d’activitats del projecte.
Les propostes han d’estar relacionades amb la creació
artística, artesana i/o el disseny; poden ser una demostració
pràctica puntual, petit taller, workshop o altres formats que
es creguin adients.
No seran considerades activitats puntuals: el fet de rebre
visitants, ni les de caràcter lúdic, ni l’explicació de l’obra
exposada o qualsevol activitat contínua que ja es realitza durant
les jornades de Tallers Oberts BCN. Les activitats que no
s’adeqüin als criteris establerts no es publicitaran a través de
la comunicació d’A-FAD ni Tallers Oberts BCN.
La informació sobre la proposta d’activitat complementària
es demanarà als artistes, artesans, artesanes i espais
seleccionats.
La gestió d’aquesta activitat anirà a càrrec del participant
que l’hagi proposat.

Tallers Oberts BCN es realitzarà els següents dies
del mes de maig:
27.06.2020 — Divendres matí, migdia, tarda o tot el dia
28.06.2020 — Dissabte matí, migdia, tarda o tot el dia
29.06.2020 — Diumenge matí, migdia, tarda o tot el dia
Dins el calendari de la celebració de Tallers Oberts BCN
és molt important que cada participant especifiqui els horaris
en els quals vol obrir les portes del seu espai de creació.
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Associa’t a l'A-FAD
Gràcies a l’associació i suport d’artistes i artesans/es podem
realitzar projectes com ara Tallers Oberts BCN.
Per aquest motiu, oferim avantatges a cada projecte que
coordinem per incentivar que l’associació creixi.
Avantatges a Tallers Oberts BCN per als socis:
— Participar en la campanya 2020
— Ressaltar al directori i al mapa
— Subministrament gratuït de producte patrocinador
de Tallers Oberts BCN
Estem treballant per oferir més avantatges als nostres
socis i estem oberts als vostres suggeriments.
Pots consultar altres avantatges d’associar-te a l'A-FAD aquí.
Fes-te soci/a

9

10

Condicions importants
És imprescindible complir els requisits per a participar
i omplir el formulari d’inscripció.

En cas de necessitar fer una
consulta us podeu dirigir
a la secretaria de l’A-FAD.
El nostre horari d’atenció
és de dilluns a divendres
de 10h a 14h.

Ser seleccionat suposa respectar els horaris d’obertura
del vostre lloc de treball; escolliu al formulari d’inscripció
les opcions que més us convinguin.
Les dades que voluntàriament es proporcionin al formulari
d’inscripció seran tractades per l’A-FAD per donar resposta a
la seva solicitud de participació a les jornades “Tallers Oberts
BCN 2019” i per la gestió i organització d’aquestes i per avisarlo de futures convocatòries. Les seves dades no seran cedides
a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través
del correu electrònic info@a-fad.org. Més informació a
www.a-fad.org o a la nostra seu.

Organitza:

Secretaria de l’A-FAD
Edifici Disseny Hub
Plaça de les Glòries 37–38
08018 Barcelona
T 932 566 777
T 932 566 776
tallersobertsbcn@a-fad.org
www.a-fad.org

Amb el suport de:

La participació en la convocatòria de Tallers Oberts BCN
comporta la plena acceptació d’aquestes bases i condicions
especificades al formulari.
Col·labora:

