CONVOCATÒRIA PERPETRACIONS 2022

NOTA DE PREMSA

S'obre la convocatòria de selecció d'artistes per participar
d'una nova edició del XXI FESTIVAL D’ART D’ACCIÓ I
PERFORMANCE, PERPETRACIONS
· La convocatòria, oberta fins al 20 de març, està dirigida a artistes i col·lectius activistes que treballin la
performance, l’acció participativa, itinerant, efímera o contínua. Es demanen accions que puguin
desenvolupar-se en espais no-convencionals. Les propostes poden incorporar teatre, dansa, narració, so,
instal·lació i noves tecnologies entre d’altres.
· La fira, organitzada pel Centre Cívic Sant Martí de Barcelona i que arribarà enguany a l'edició numero
vint-i-un, El festival, es realitzarà a diferents espais del centre cívic i a l’espai públic entre el 2 i el 4 de juny.
Barcelona, 8 de març de 2022
Enguany, el Centre Cívic Sant Martí, organitzador de l'esdeveniment, ha llançat una nova convocatòria de
selecció d’accions, amb un format híbrid en el qual es proposaran diferents intervencions, tant a l’espai
públic com a dins de l’edifici del centre.
Perpetracions és un festival d’art d’acció que promou l’activisme i la reflexió crítica. Busca la interacció entre
creació artística i comunitat, i interpel·lar l’espai públic.
Aquesta convocatòria s’articula en dues modalitats:
MODALITAT –IN: tindrà lloc en diferents espais de l’edifici del centre cívic. Se seleccionaran projectes
artístics que es duguin a terme a dins del centre cívic, en un espai concret. Per aquesta modalitat la peça ha
de tenir una durada determinada, d’entre 10 i 20 minuts.
MODALITAT –OUT: aquesta modalitat tindrà lloc en diferents localitzacions de l’espai públic del barri de
Sant Martí de Provençals. Se seleccionaran projectes artístics que es realitzin a peu de carrer.
Per inscriure's a la convocatòria, oberta fins al 20 de març, cal omplir el formulari en línia que han habilitat al
web específic del projecte, perpetracions.com, on també hi trobem les bases de participació completes.

MÉS INFORMACIÓ I RECURSOS
Web del projecte
perpetracions.com
[amb les bases de participació i el formulari
d'inscripció, en línia]
Full de mà de la convocatòria (en format
DIN-A5)
https://www.dropbox.com/s/o7qfggyt3t8pjac/Pr
ogramaA5_IMP.pdf?dl=0
Imatge diferents formats
Instagram:
https://www.dropbox.com/s/57clnw1j0s3932i/Fa
cebook-text.jpg?dl=0
Facebook:
https://www.dropbox.com/s/ol90010dsaurhi6/IG
-Ab.jpg?dl=0
Bases de participació completes
http://perpetracions.ccsantmarti.net/ed22/prese
ntacio-de-propostes-2022/

Equipament organitzador i contacte de
premsa

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
C/ de la Selva de Mar, 215 (08020, Barcelona)
Tel.: 93 256 57 60
FB @centrecivicsantmarti
IG @ccsantmarti
WEB barcelona.cat/ccsantmarti
Dinamitzadors referents del projecte:
Elena Crespo / Claudia Ruiz
A/e. per a contactes de premsa:
dinamitzacio@ccsantmarti.net
Lloc de realització del festival
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
Selva de Mar 215 (08020, Barcelona)

