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CONVOCATÒRIA DE TALLERS CREATIUS:
IX EDICIÓ DEL FESTIVAL MINIPOP DE TARRAGONA

PRESENTACIÓ
El Minipop -www.minipop.cat- és un festival de música i cultura contemporània que reivindica l’ús de l’espai públic com a lloc de trobada intergeneracional, on conflueixen grans i petits emportats per un desig comú, les
ganes de compartir cultura i noves experiències.
Un cap de setmana de descoberta, de concerts de la mà d’artistes musicals reconeguts arreu del país com ara la Bien Querida, Mishima, la Iaia,
Joan Miquel Oliver, Mazoni, etc... tallers creatius amb els millors artistes
locals del moment; també el teatre i la literatura hi són protagonistes, en
un marc incomparable, la Tarragona romana davant l’Amfiteatre i amb vistes al mar Mediterrani.
L’edició 2019 del festival se celebrarà el divendres 31 de maig, el dissabte
1 i el diumenge 2 de juny, al passeig de les Palmeres de Tarragona. El Festival Minipop està reconegut amb el segell de qualitat europeu EFFE, que
certifica els millors festivals d’Europa.
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ESPAI
TALLERS
L’Espai Tallers Creatius reivindica el talent dels creadors locals i apropa al públic l’artista que s’amaga
darrere de cada taller.
L’interès i la participació del públic als tallers creatius del Minipop augmenta any rere any. La tarda de
divendres i, sobretot la del dissabte, l’Espai Tallers
aglutina, principalment, aquesta activitat creativa.

La imatge del Minipop 2019
com a punt de partida
Enguany, la imatge gràfica i la instal·lació del certamen estaran inspirades en l’obra de l’artista japonesa contemporània Yayoi Kusama. Al llarg de
la seva carrera, Kusama ha treballat amb una gran
varietat d’estils artístics incloent: la pintura, el collage, l’escultura, l’art performance i les instal·lacions, la
majoria dels quals exhibeixen el seu interès temàtic
en la psicodèlia, la repetició i els patrons.
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Aquesta artista tan versàtil és una precursora dels
moviments de l’art pop, el minimalisme i l’art feminista, a més de ser influència per als seus contemporanis Andy Warhol i Claes Oldenburg. Després de
deixar l’escena de l’art novaiorquès a principis de la
dècada de 1970, la seva obra va quedar en l’oblit i
actualment se l’ha reconeguda com una de les artistes més importants que va sorgir del Japó, a banda
d’una veu molt important de l’avant-garde.

Altres aspectes que es valoraran
en les propostes
Així mateix es valoraran molt positivament les propostes que tinguin com a participants els nens i les
nenes a partir de 11 i 14 anys, la nostra primera generació Minipop.

Els tallers en què els/les participants s’emportin un
objecte també es reconeixeran de forma favorable,
Amb aquest rerefons, el festival anima als artistes tot i que no és un requisit indispensable.
creatius a què les propostes puguin inspirar-se en
l’artista japonesa Yayoi Kusuma i la seva obra amb Cal presentar les propostes d’acord amb el format
tallers ben originals per tal d’endinsar-se en l’art i, de presentació que s’especifica a l’apartat ‘Format
fins i tot, reinterpretar-lo.
de presentació’.
La convocatòria resta oberta també a altres fons
d’inspiració i hi tenen cabuda fotògrafs, pintors, dissenyadors, il·lustradors, arquitectes, literats i, en definitiva, creadors de tot tipus.
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OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
DE SELECCIÓ DE TALLERS CREATIUS
Els tallers creatius són petites càpsules per a fer aflorar la creativitat tant dels més petits com dels grans i
per reivindicar i conèixer els artistes que s’amaguen
darrere de cada espai. Aquesta convocatòria va dirigida a artistes i creadors que vulguin realitzar un
taller en la IX edició del Festival Minipop de Tarragona durant les tardes de divendres, 31 de maig, i/o
dissabte, 1 de juny.
El tallers creatius s’adrecen a un públic principalment
d’entre 3 i 14 anys. La proposta i/o propostes que es
presentin aniran dirigides a algunes de les següents
franges d’edat: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys o de 8 a
10 anys; més de 10 anys o bé poden ser aptes per a
totes les edats.

S’acceptaran també tallers pensats per al públic més
adult amb l’objectiu de participar i compartir l’ experiència que ja fa anys gaudeixen els més petits.
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MODALITATS
DE TALLERS:
1) Fast Tallers
La durada de cada tanda del taller ha de ser de 15
minuts màxim per grup, per tant haurà de ser dinàmic i de fàcil realització. Com a màxim tindrà entre
10 i 15 participants cada vegada. Es realitzaran diferents tandes fins a complementar 3 hores.

2) Slow Tallers
Es tracta d’una modalitat de tallers creatius d’una
durada més llarga, entre 30 i 45 minuts, adreçada
a nens/es de més de 8 anys. Es realitzaran diferents
tandes fins a complementar 3 hores.

3) Tallers per a adults
Dirigits a un públic adult però que compta amb l’ajuda
dels més petits. Hauran de ser de la durada i nombre
de participants de la modalitat fast (1). Es realitzaran
diferents tandes fins a complementar 3 hores.
En termes generals, l’objectiu dels tallers és que
adults i grans comparteixin una experiència creativa i
a la vegada que coneguin el treball del creador dinamitzador del taller.
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Es poden presentar un màxim de 3 propostes de taller, combinats entre modalitats slow i/o fast.

PARTICIPANTS
La participació és gratuïta i oberta a tothom.
Tots els talleristes hauran d’anar acompanyats d’un
ajudant perquè l’ajudi en la gestió del taller.

ORGANITZACIÓ
Els tallers creatius es programaran durant la tarda
de divendres i la de dissabte. L’inici dels tallers es
farà de manera esglaonada i s’organitzaran diferents torns d’inscripció. La durada dels tallers serà
de 3 hores que obrirà dos torns d’inscripció, el primer per cobrir el torn de la primera hora i 30 minuts,
i el segon per cobrir la resta. Els horaris concrets es
facilitaran una vegada feta la selecció dels tallers
participants i es tindrà en compte l’equilibri entre
les diferents propostes i l’edat dels participants.

FORMAT DE
PRESENTACIÓ
Les propostes es presentaran al correu elecrònic tallers@minipop.cat i hauran d’incloure,
obligatòriament, el següent:
• Un document en format PDF amb les següents
dades:
• Nom i cognoms de l’artista.
• Adreça.

• Proposta detallada del taller o tallers (important: descripció i edats adreçades).
• Imprescindible: Adjuntar fotografies relacionades amb el taller o tallers que es presenten al Minipop, en format JPEG de mida 10 cm ample i 300
dpi de resolució. En aquest cas, es poden enviar mitjançant alguna de les plataformes en línia
d’emmagatzematge d’arxius de gran tamany (exemple: Wetransfer).

• Telèfon.
• Correu electrònic.
• Breu Currículum Vitae amb la trajectòria artística.
• Títol/s de la proposta del taller o tallers presentat/s.
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TERMINI — JURAT
PUBLICACIÓ DE LA SELECCIÓ
TERMINI

PUBLICACIÓ DE LA SELECCIÓ

Termini per a presentar propostes:
dijous 28 de febrer de 2019 a les 24 h

A partir del dia 25 de març de 2019 es publicaran els tallers i artistes seleccionats a www.minipop.
cat. Prèviament es contactarà personalment amb
cadascun dels artistes de les propostes acceptades.

Us recordem que el correu electrònic per a enviar
les propostes és tallers@minipop.cat.

JURAT
La selecció dels tallers dels i les artistes participants
a la novena edició del Minipop la realitzarà un jurat
format per la directora i la coordinadora del festival,
i representants dels sponsors del festival.
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COMPENSACIÓ
ECONÒMICA
Els talleristes resultants rebran 175 euros per realitzar el taller en el marc del Festival Minipop.
El material que s’utilitzi anirà a càrrec del mateix
tallerista.
El Festival Minipop farà difusió de l’obra i treball
de tots els artistes participants ja sigui a través del
blog del festival (http://www.minipop.cat/minibloc/), la seva pàgina web (www.minipop.cat) i les
xarxes socials.
El dia del festival cada taller tindrà el seu propi lloc
dins l’Espai Tallers Creatius i anirà identificat amb el
títol del taller i nom de l’artista, així com, la durada,
hora d’inici i final per facilitar la gestió del mateix.
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DRETS
NOTA
DRETS
El tallerista cedeix els drets de reproducció de
les imatges en tot el que respecta a la difusió del
Festival.

NOTA
En cas de consulta o dubtes respecte a les bases
us podeu dirigir al correu electrònic:
tallers@minipop.cat.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari informant als participants.

11

