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QUAM 2011|WIKPOLIS a l'ACVIC de Vic

QUAM 2011| WIKPOLIS CARTOGRAFIES I CONSTRUCCIONS
COL·LECTIVES DE L'ESPAI SOCIAL

Convocatòria de projectes, ponències o comunicacions per presentar en
el Fòrum QUAM 2011.
Oberta fins el 17.06.2011

En el marc del projecte QUAM 2011, impulsat per ACVic Centre d'Arts
Contemporànies, s'obre una convocatòria de projectes, ponències o
comunicacions per presentar dins del programa del fòrum que tindrà
lloc el 8 i 9 de juliol de 2011.

Temàtiques

- Construcció col·lectiva en l'espai social. Des d'aquesta perspectiva
es fa referència a processos socials autogestionats que activen
estratègies col·lectives, construeixen una xarxa i cerquen sistemes
alternatius per als ciutadans, amb relació o mitjançant pràctiques
creatives.

- Cartografies i representacions polítiques de l'espai. Fa referència
a treballs que revelen situacions conflictives latents al territori i
generen mapes que contribueixen a interpretar-les, utilitzant diferent
estratègies de mapejar territoris per representar o incidir en
polítiques de l'espai.

Condicions de participació
Emplenar i enviar el formulari que es troba al web acvic.org amb el
següent material en un sol document en PDF abans del dia 17 de juny de
2011.

- CV resumit.
- Descripció detallada del projecte i documentació gràfica.

ACVic facilitarà l'allotjament i dietes pels dies del fòrum (8 i 9 de juliol).
S'expedirà una certificació per part de la UVic Universitat de Vic que
acrediti la participació com a ponent en el Fòrum.
Els participants seleccionats formaran part de la publicació que es
realitzarà sobre la temàtica treballada en el QUAM 2011.
ACVic podrà utilitzar totes les imatges generades del projecte per a
la comunicació específica i les publicacions derivades del conjunt
dels projectes.

+ info:
T. 00 34 93 885 37 04
info@acvic.org
http://www.acvic.org

ACVIC Centre d'Arts Contemporànies | C Sant Francesc, 1 E-08500 Vic
T.*34 938 85 3704 | info@acvic.org
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Seleccionar idioma !

Art Neutre / Més de 2.293 articles d'art

Equip
· Emma Giné, historiadora de l'art
· Daniel Solano, periodista

Contacte / Publicitat
info@artneutre.net

Art Neutre ja té 1.984 amics
a Facebook i 531 a Twitter

Categories

Ajudes / Beques d'art (26)

Art Electrónic/Digital (70)

Art Neutre? / Serveis (13)

Artistes (157)

Arts escèniques (13)

audiovisuals (3)

Blocs d'art (1)

Cartellisme (9)

Ceràmica/Artesania (23)

Cinema (86)

Col·leccions (55)

Concursos (45)

Conferències (39)

Crítics / Marxants (20)

Cursos (30)

Cómic/Il·lustració (90)

Dibuix (95)

Disseny Gràfic/Tèxtil (34)

Documentals d'art (11)

Publicitat

Taller Arizala
Espais per a creadors
per 150 eur/mes
tallerarizala@gmail.com
Tel: 667 060 753

Classes Dibuix i Retrat
Adults i joves
Tel: 676 268 144
dvdcas@yahoo.es

Calella Confort
Mobles / Interiorisme

Llatins per Catalunya
llatins.org

Anuncieu-vos
a l'Art Neutre
+ info

Vols rebre l'ArtNeutre al mail?

Subscriu-te

Baixat l'Art Neutre en PDF

Ens recomana

Patrimoni GENCAT

Qualitiblocs

Museu Picasso

Artistes amics
Paulina Bedrack, Erika Svensson,
Guadalupe Masa, Yolanda Martín,
Uli Schulz, Roger Tallada, Mounia
Touiss, Anna Fontanals, Sebastián
Sánchez Zelada, Elisa Assler, Héctor
Fernàndez, Quim Tarrida, Esther
Fuldauer, Clara Sullà, Susana
Ballesteros, Isabel Saludes, Enrique

Art Neutre
artneutre
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