
QLECTIVA VIDEO 2021

Mostra de creacions audiovisuals

Què és la Qlectiva?

La Qlectiva és un cicle d'exposicions itinerants enfocat a la difusió i promoció de la
creació contemporània jove de les artistes, col·lectius artístics i formacions musicals
de la ciutat de Terrassa i la província de Barcelona. És una plataforma paral·lela al
circuit institucional d'exposicions, activa des de 2016 i enfocada a donar a conèixer
les artistes locals i comarcals amb l’objectiu de fer xarxa artística, apropar l'art a les
joves, impulsar la creació i el coneixement dels projectes locals i empoderar les
joves en la creació i participació d'aquests.

Objectius:

- Apropar a les joves de Terrassa amb interessos artístics els recursos relacionats
amb l'art a través del Corralito CCA.

- Optimitzar el treball col·lectiu en xarxa entre entitats del món de l'art de la ciutat
de Terrassa.

- Suport a la creació i investigació artística.

L'edició 2021 està centrada en donar sortida a les obres o projectes ja fets per les
joves de la ciutat i rodalies. Es treballa per generar un cicle d'exposicions que estan
lligades amb diferents temàtiques que actuen com a fil conductor de tot el
programa expositiu. Es tracta d'un espai expositiu mutable, tant pel que fa a l'espai
com a les propostes artístiques

Aquesta convocatòria té com a objectiu realitzar un recull d'obres audiovisuals,
cinematogràfiques o de videoart donant l’oportunitat a les artistes de mostrar les
seves obres de nova creació.

A causa de la crisi sanitària moltes artistes s'han trobat realitzant les seves
creacions en l'àmbit domèstic i aquesta convocatòria vol donar sortida a totes
aquestes creacions a través d'una mostra que tindrà lloc el mes de setembre al
Cinema Catalunya de Terrassa.



CONVOCATÒRIA 2021

Oberta la convocatòria per la presentació de projectes artístics en format vídeo
creats en l'àmbit domèstic o d'altres. La presentació de la mostra tindrà lloc durant
el mes de setembre al Cinema Catalunya.

Oberta des del dia 29 de juny fins a l'11 de juliol ambdós inclosos.

La resolució de la convocatòria serà el dia 20 de juliol per correu electrònic.

BASES ESPECÍFIQUES

1. Es poden presentar totes aquelles persones creadores de qualsevol nacionalitat
origen o residència.

2. Les obres resultades es presentaran a la Qlectiva XIX que tindrà lloc al Cinema
Catalunya durant el mes de setembre de 2021.

3. Es consideraran creacions audiovisuals d'entre tres i quinze minuts de
durada. El contingut de les peces és de temàtica lliure i s'accepten creacions de
tota mena: videoart, curtmetratges, fashion-film, o qualsevol altra creació que es
basi en la imatge en moviment.

4. Les artistes es poden presentar en format individual o com una
agrupació/col·lectiu artístic.

5. S'haurà d'enviar l'arxiu en format .avi o .mpeg via WeTransfer al correu.

elcorralitocca@gmail.com abans de l'11 de juliol a les 23:59 hores. Concepte: Nom i
Cognoms  i títol projecte.

6. Conjuntament amb l'arxiu de vídeo les artistes hauran d'omplir un formulari
Google.

7. La decisió dels artistes seleccionats es notificarà via correu electrònic a totes les
artistes presentades, siguin o no seleccionades.

8. Totes les artistes seleccionades disposaran d'un espai adient i adaptat a les
característiques de l'obra presentada per l'exposició. L'organització del
CORRALITO CCA serà l'encarregada de la distribució de les obres presentades.
Serà un treball de totes autogestionar l'exposició.

9. Les artistes, si tenen disponibilitat, podran assistir al muntatge i preparació de
l'exposició.

10. Un jurat format per cinc artistes i creadores afins a l'entitat, aquest seleccionarà
un total d'entre cinc/deu creacions.



11. El CORRALITO CCA ofereix la possibilitat a les sòcies de l'entitat de deixar obra
al dipòsit, des d'on serà distribuïda a les fires, exhibicions o via web. El preu de
l'obra és estimada per l'artista, al qual se li afegeix un 30% per a l'entitat que
gestiona la cura, presentació i distribució de l'obra.

12. L'artista presentant la sol·licitud a la convocatòria accepta totes les clàusules
d'aquest present document.

13. Les artistes autoritzen al CORRALITO CCA a utilitzar el seu nom, imatge i obra
per a la posterior difusió de l'esdeveniment, premsa, xarxes socials, etc.

PROCÉS DE SELECCIÓ

És una convocatòria oberta, es valoraran les propostes d'artistes joves o
emergents.

S'ha d'omplir el formulari Google que inclou els següents apartats i enviar l'arxiu en
format .avi o . mpeg per WeTransfer o al correu elcorralitocca@gmail.com amb el
concepte: Nom i cognoms i títol del projecte

Accés al formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCjTXhU2EMzGE2HvUEFyzRploX
j2rNYUQ5s5OqjYndUp7l1Q/viewform

Dades personals (nom, col·lectiu, DNI, email, adreça, cp, localitat)

Adreça web o blog actiu, RSS

Títol del projecte

Declaració d'artista

La declaració d'artista és el «Artist statement». Es tracta d'un breu discurs sobre la
identitat artística del treball, la qual cosa el caracteritza, temàtica, teòrica i
formalització (2500 caràcters màxima).

Descripció del projecte

«Abstract». Es tracta d'una descripció de la conceptualització del mateix projecte.
Quins temes tracta, en quin format es treballa, quina és la investigació que es
realitza, etc. (2500 caràcters màxims)

Arxiu de vídeo.

Necessitats tècniques.

mailto:elcorralitocca@gmail.com


CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ

La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el
format sol·licitat i amb l'extensió recomanada.

L'adequació del material personal que es presenta a les condicions específiques de
la convocatòria.

Tindran prioritat les artistes de Terrassa o la Província de Barcelona. Majors de 18
anys, menors de 35 anys.

Tindran prioritat les investigacions en les arts, de creació contemporània.

La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en vídeo.

Ganes de crear, llibertat creativa total, voler treballar en col·lectiu, estar oberta a
participar en un projecte autogestionat per totes.

Document d'ús exclusiu de l'entitat Corralito CCA dins de la convocatòria Qlectiva
audiovisuals, totes les dades són exclusives i de propietat de l'entitat.

Signatura President,

Albert Garcia, 24/03/2021


