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CONVOCATÒRIA 2010

H. Associació per a les Arts Contemporànies obre 
la convocatòria THAMBOS 9, adreçada a creadors i 
creadores residents a Catalunya. 

THAMBOS és una mostra biennal amb la qual H. 
Associació per a les Arts Contemporànies promou 
la producció artística contemporània des de fa di-
vuit anys. Amb la convocatòria d’enguany s’amplia 
el seu abast a l’àmbit de Catalunya, i compta amb 
la col.laboració d’ACVIC. Centre d’Arts Contempo-
rànies.

A la convocatòria se seleccionaran els projectes 
que es mostraran a l’exposició col·lectiva que tin-
drà lloc a diferents espais de Vic a partir del mes 
de desembre de 2010. Els projectes seleccionats 
es dotaran de recursos en concepte del muntatge 
de l’exposició i la quantitat de 700 € en concepte 
de producció i honoraris. Com a cada edició, s’ela-
borarà un catàleg i es vetllarà perquè l’exposició es 
pugui desplaçar a diferents localitats al llarg de 
l’any 2011. 

DOCumeNTACIó A pReseNTAR

La documentació s’haurà d’enviar a l’apartat de 
correus 117, 08500 Vic, o digitalment a l’adreça 
electrònica thambos@h-aac.net.

El termini de presentació finalitza el 17 de 
setembre de 2010.

La primera fase de selecció es realitzarà a 
partir dels dossiers que arribin, que hauran 
d’incloure la documentació següent:

Projecte amb l’explicació dels paràmetres - 
conceptuals i tècnics de la proposta  artística 
que s’ha d’exposar, i la documentació gràfica  
i textual sobre l’obra recent del creador  
o creadora
Currículum artístic- 

pROCés De seleCCIó

El procés de selecció el portarà a terme l’equip del 
comissariat de THAMBOS 9, que està format per: 
Oriol Fontdevila, comissari d’exposicions i crític 
d’art; Mia Guiteras, artista visual i docent; Jordi 
Lafon, artista visual; Quim Moya, artista visual i 
impulsor de l’alberg de cultura Cal Gras, i Juli Pé-
rez, professor de l’Escola d’Art i Superior de Dis-
seny de Vic.

Els autors i autores dels projectes seleccionats 
en una primera tria, seran convidats a defensar-
los presencialment. D’aquestes entrevistes sortirà 
la selecció definitiva. El lloc i les dates en què tin-
dran lloc aquestes sessions seran comunicats als 
creadors i creadores personalment.




