NORMATIVA DELS ESPAIS EXPOSITIUS
CC CONVENT SANT AGUSTÍ
El Centre Cívic Convent de Sant Agustí millora la línia de treball amb el suport a la
creació emergent del territori obrint la Convocatòria per a les Exposicions de l’any
2020.
Aquesta convocatòria s’obrirà el 30 de setembre de 2019 i acabarà el 6 de desembre
de 2019. En la setmana següent, abans del 13 de desembre, es comunicarà els
seleccionats.
Els projectes artístics seleccionats s’exposaran a la Sala Hall de la Plaça de
l’Acadèmia durant l’any 2020, a partir de gener. Es seleccionaran 11 propostes. Els
artistes i col·lectius comptaran amb el suport del Centre Cívic per a la difusió i els
materials d’estructura per penjar l’obra.
El periode d’exposició serà d’un mes incloent muntatge i desmuntatge.
Caldrà omplir el formulari que s’obri per a la seva participació i afegir en un mail a
dinamitzacio(@)conventagusti.com les imatges i/o dossiers que es vulguin afegir de la
proposta.
Selecció
Les propostes hauràn de complir els següents criteris temàtics.
- Art contemporàni – Arts visuals i plàstiques. (pintura, escultura, instal·lació).
- Fotografía – Documental social.
Normativa
▪

Les exposicions que es realitzin s’hauràn d’ajustar a llei, i en especial a tot el
desenvolupament constitucional que resol sobre els drets subjectius de
ciutadania. Per tant no es podran fer exposicions que facin apologia de la
violència, terrorisme, intolerància, sexe... o que segreguin, pel contingut o per dret
d’accés, a ningú per causa de gènere, raça, cultura o religió.

▪

El Centre realitza una programació anual. La selecció de les exposicions es fa
des d’una comissió interna de l’equip del Convent de Sant Agustí, tenint en
compte aspectes físics, pressupostaris i de contingut de les propostes
presentades. L’equipament informarà als interessats de la seva aprovació i farà
una proposta de dates d’exposició, inauguració, muntatge i desmuntatge de la
mateixa.

▪

Al ser l’espai expositiu una sala polivalent, per cada exposició s’informarà de
l’horari d’exhibició vigent per aquell període.

▪

La utilització de l’espai expositiu no inclou la cessió de cap altre espai del centre.

▪

Els centres cívics no tenen una vocació comercial, la seva activitat és la difusió
cultural, pel qual les entitats, grups, associacions no podran fer compra - venda si
no és amb el vist i plau previ del centre.

▪

El transport de les obres, el muntatge, i l’assegurança van a càrrec de l’artista,
artistes, grup o entitat que realitza l’exposició.

▪

El Centre es compromet a realitzar difusió de l’exposició i la farà constar en els
canals habituals de difusió del Centre.

▪

Si és l’artista, artistes, grup o entitat sol·licitant qui edita material de difusió de
l'acte es farà responsable de que aquesta acompleixi la normativa d’imatge i
distribució de l’Ajuntament de Barcelona i deurà estar, obligatòriament, supervisat
per la direcció del centre cívic.

▪

L’entitat o l’artista/es assumeixen la responsabilitat de l'exposició i dels danys que
les activitats realitzades puguin ocasionar, tant a les instal·lacions, als objectes i/o
al mobiliari. Cal tractar correctament tot el material de muntatge d’exposicions del
centre i no malmetre les parets. En el cas que es produís qualsevol desperfecte,
la persona responsable de l’exposició l’haurà de reparar.

▪

La Sala Expositiva no té servei de vigilància. El Centre no té cap assegurança per
danys a les obres o peces d’art. En cas de robatori o dany a l’obra el Centre no
se’n fa responsable.

▪

L’artista, artistes, grup o entitat es compromet a respectar els aforaments
autoritzats dels espais.

▪

El Centre Cívic Convent de Sant Agustí es reserva la possibilitat d’aplaçar o
anular una programació de dates sempre per causa motivada i d’interès públic i
s’escau a cercar un lloc alternatiu per a la realització de l’activitat en el mateix
centre.

▪

Tots els espais de l’equipament són espais lliures de fum.

