Vídeo promocional – Perpetracions
Nota de premsa PERPETRACIONS (Convocatòria) CAT
Assumpte: Convocatòria oberta Perpetracions 2019. Fins el 18 de març
Títol: 19a Convocatòria d’art d’acció i performance
perpetracions.com
Subtítol: Perpetracions és un festival d’art d’acció i performance a l’espai públic al barri de
Sant Martí de Provençals organitzat pel Centre Cívic Sant Martí.
Promou la reflexió crítica i la interacció entre creació artística, vida social i comunitària.
El festival tindrà lloc el dissabte 8 de juny de 2019 a partir de les 19 h a la Rambla Guipúscoa
(entre els carrers Selva de Mar i Fluvià) i a la plaça de davant del Centre Cívic Sant Martí.
Aquesta convocatòria està dirigida a artistes i col·lectius que treballin l’art d’acció i la
performance a l’espai públic.
Cos: La convocatòria està oberta a qualsevol tipus d’expressió artística (sempre que sigui de
caràcter efímer) i es poden presentar artistes tant a títol individual com col·lectius. Els
participants han de buscar a més d’una reflexió crítica, una relació i interacció entre creació
artística i vida social en el context urbà. Es prioritzen les propostes innovadores i arriscades,
que fomentin la participació creativa i col·laborativa a l’espai públic.

Aquest projecte va començar a l‘any 2001 i amb 18 edicions realitzades, s’han presentat més
de 220 intervencions a càrrec d’artistes, col·lectius i entitats que han treballat amb formats i
registres multidisciplinaris. Una vegada tancada la convocatòria, es trien les propostes que es
realitzen durant una tarda a la Rambla Guipúscoa.
El jurat està format pels organitzadors de Perpetracions amb l’assessoria de diferents experts
en el món de l’art comunitari, espai públic i arts performatives. Enguany, per aquesta
col·laboració comptem amb el Centre per a la recerca i la producció artística Hangar, el
Centre de creació i arts vives El Graner, el Centre Cívic Sandaru y la programació del Festival
d’art jove d’Horta-Guinardó Stripart.
Pel desenvolupament de les propostes, l’organització oferirà les infraestructures i recursos
necessaris, bé com una assessoria per a l’adaptació del projecte al context urbà i social del
territori.
Contacte: Per a més informació, contacteu amb Centre Cívic Sant Martí, situat al carrer Selva
de Mar, número 215 (08020 Barcelona), amb número de telèfon 932565760, o a les següents
adreces de correu electrònic: perpetracions@ccsantmarti.net
Més informació:
perpetracions.com
barcelona.cat/ccsantmarti
Ig: @ccsantmarti
Fb: @Centrecivicsantmarti

Convocatòria oberta fins al 18 de març de 2019
Bases i fitxa d’inscripció a: perpetracions.com
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