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Linking places through 
networking artistic practices

https://www.a-place.eu/en/open-call/
es_cultura/2022

L’Hospitalet de Llobregat 2022

L’objectiu d’aquest concurs és fer intervencions 
artístiques a la Plaça de la Cultura i els seus 
voltants, al barri de Bellvitge a L’Hospitalet, en el 
marc del festival ES_CULTURA, que se celebrarà 
per primera vegada aquest any. 

Les propostes que s’instal·laran als llocs 
seleccionats pels participants poden ser objectes 
autoportants o suportats en el mobiliari urbà 
(bancs, papereres, pals), així com actuacions 
a les superfícies de paviments i murs. Es 
descartaran aquelles propostes que impliquin  
fer intervencions permanents en murs i 
paviments, puguin causar danys al mobiliari 
públic i/o comportar riscos per a la integritat 
física de les persones. 

Per a la construcció de les instal·lacions es faran 
servir els materials i tècniques proposats pels 
participants. El muntatge el portaran a terme els 
participants, amb el suport de personal tècnic 
facilitat per l’organització del concurs. 

Les instal·lacions romandran a l’espai públic 
durant els dies 26 i 27 de novembre de 2022.
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Les propostes hauran d’abordar alguns dels 
aspectes següents relacionats amb el sentit de 
lloc:

• Memòries. Transmetre i compartir històries i 
experiències personals vinculades als espais 
públics; memòries i històries que es poden 
compartir amb la comunitat.

• Objectes parlants. Transformar el mobiliari 
urbà en objectes que transmetin missatges 
i idees.

• Espais buits. Identificar espais que passen 
desapercebuts i dotar-los d’un significat 
nou.

• Àgora. Proposar temes de debat sobre 
problemàtiques socials i culturals que 
afecten la vida de la comunitat i l’ús de 
l’espai públic (canvi climàtic, aïllament 
social, multiculturalitat, etc.).

Un jurat popular seleccionarà tres instal·lacions, 
una a cada secció del concurs, que rebran els 
següents premis:

• Estudiants d’ensenyament bàsic. 
200 euros

• Estudiants universitaris. 
500 euros 

• Artistes individuals i col·lectius. 
1.000 euros

Les propostes per a les tres seccions del concurs 
es descriuran utilitzant la plantilla inclosa en 
l’annex de les bases i descarregable a la web del 
concurs. La plantilla consta de dues làmines en 
format A3 apaïsat, en les quals s’han d’incloure 
els següents continguts, en format lliure:

• Làmina 1. Títol i descripció, autor/s, 
il·lustracions de la proposta (dibuixos, 
renderings, fotomuntatges), així com 
qualsevol altra representació (textos, 
gràfics) que descriguin la proposta.

• Làmina 2. Descripció esquemàtica del 
procés de muntatge; llistat de materials i 
pressupost.

A més, les propostes d’artistes hauran d’incloure 
un currículum amb exemples de treballs previs.

Les propostes s’enviaran per correu electrònic a 
info@a-place.eu

La data de recepció de les propostes és el 4 de 
novembre de 2022, a les 24:00 hores.

El concurs consta de tres seccions: 

• Estudiants d’ensenyament bàsic. 
Se seleccionaran 4 propostes, cadascuna 
dotada d’un premi de 300 euros per a 
l’adquisició de materials i instal·lació. 

• Estudiants universitaris. 
Se seleccionaran 4 propostes, cadascuna 
dotada d’un premi de 500 euros per a 
l’adquisició de materials i instal·lació.

• Artistes individuals i col·lectius. 
Se seleccionaran 4 propostes, cadascuna 
dotada d’un premi de 1.500 euros per cobrir 
els costos de materials, instal·lació  
i honoraris.
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PDF i PPTX
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