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FiSures-, Íestival d'art multidisciplinar a espais públics
Bases de la convocatòria 2018
Palafolls, 30 de iuny il de iuIiol de 2018
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Aiuntament de PaIafolÏs

Què és Fisures?
El 2018 es torna a promoure des de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafolls l'organítzació per
cinquè any consecutiu d'un festival d"art multídísciplinar al carrer i espais públics. L'any 2014
Palafolls, es converteíx en un satèl-lit de la mostra gironina Inund'Art ili dóna cobertura a la
província de Barcelona. Aquest primer pas neix de la voluntat de ser un municípi amb una forta
voluntat d'esdevenir en ell mateix una plataforma cultural per a Ia promoció de la creació, la
producció i l'exhibició de propostes en l'àmbit de les arts visuals, l'art multidisciplinar i d'altres
disciplines artístiques contemporànies. lany 2015 des de de la voluntat d'afiançar aquesta
promocíó arriscada Palafolls dóna nom al seu festival propi, FiSures. Palafolls aposta així de nou pel
compromís amb artistes professionals i col-lectius emergents recolzant projectes d'art
interdiscíplinari que desenvolupen un discurs propiiinnovador en el procés creatiu. El caràcter del
festival és plural; conjuga l'exposíció i presentacíó d'una varíetat estilística i disciplinària àmplía i
oberta a obres originals. És un espai de creacíó i reflexió, on hi tenen cabuda propostes
innovadores i de risc, difícils d'ubicar en espais més ínstitucionals de l'art. FiSures amplía l'àmbít
d'expressíó tradicional de l'art amb exposicions iíntervencions artístiques en l'espai públíc del
centre urbà, tot generant un flux d'implicacíó i díàleg amb el públic no especialitzat. El 2018,
Palafolls busca repetir les sinèrgies aconseguides les edícions passades amb els seus ciutadans 
turistes culturals, ambdós captívats de les possibiltiats de consumír cultura des de la proximitat així
com consolidar-se en el panorama artístíc multídisciplinar de l'àmbit català, estatal i europeu.
Palafolls vol tornar a capitenejar aquesta tipologia d'expressió artística que aconseguíex que el
ciutadà s'apropi a l'art directament. El 2018 la programació es planteja amb les mateíxes directius
de crear un entorn propici per al consum cultural familiar però no per això de baixa qualitat
reflexiva. Es faran prevaldre les arts vinculades a l'expressió corporal i la seva ubícació en
emplaçaments de pas que captivín a tot tipus de tipología de públic.

Bases de la convocatòria

Categories artístiques que s'hí poden presentar:
Les categories d'art o expressions artístíques que es poden presentar per formar part del festival
sÓn:

- Fisures. Categoria arts visuals.
nstal-lacions audiovisuals

Intervencions/accions a respai públic
Performances

- Fisures. Categoria arts escèniques de petit format i de creació pròpia.
Teatre

Clown

Cabaret

Monòlegs
Accions poètiques
Titelles



- Fisures. Instal-Iacions als carrers  places del centre.
Art efímer

- Fisures. Arts musícals de creacíó pròpia.
Música de creació pròpia íntima, acústica, fusió musical

- Fisures. Arts d'expressió del cos i dansa.
Dansa vertical, expressió corporal, dansa contemporània, etc.

Obres seleccionades

S'hi poden presentar totes aquelles propostes artístiques de caràcter emergent que tinguin cabuda
a les categories abans descrites.
L'organització remunerarà amb 200   (íncloent les retencions respectives d'lRPF /o IVA segons
personalítat jurídica i/o personal que facturí en concepte del festival) a cadascun/na dels/les
artístes. En el cas dels grups, a partir de quatre integrants es considerarà @rup de nombre major  el
suport es limítarà a 800  , indíferentment del nombre d'artístes integrants de la proposta. Els drets
d'autors generats per l'obra o els drets d'imatge o explotació aniran a càrrec de íartista en
qualsevol cas i/o gènere.
El desplaçament  dietes van a càrrec de l'artista.

Com es pot o què ha de presentar l'artista o companyia?
Els artistes interessants en participar a la selecció de les obres de Fisures han de complimentar el
formulari d'inscripció que trobaran al web www.palafolls.cat en el qual es demanarà:

un breu text de presentació de l'obra,
telèfon de contacte

web o xarxes socials informatives de l'autor o la proposta
fotografies i dossier de l'espectacle i/o intervenció o proposta
un breu currículum de presentació de l'artista i/o companyia.

Per sol-licitar més informacíó o respondre dubtes es comptarà amb el correu electrònic
plf.cultura@palafolls.cat com a eina de comunicació entre l'organítzació i els artistes.
El material cedít pels artistes i/o companyies servïrà com a bases per a donar forma al material de
difusió del festival: cartelleria, flyers, díptics, notícies, etc.

Terminis de presentació /o selecció
El termíni de publícació i difusió de les bases serà, segons la data d'aprovació de les presents.
El jurat seleccíonarà les obres que formaran part del festival del 28 de maig al 1 de juny. El jurat
estarà compost per artistes de renom, gestors culturals, aíxí com representants de la vída cultural
del municipi de Palafolls.
Els artistes rebran la comunicacíó de la selecció de la seva obra del 4 al8 de de juny.
A partir del 11 de juny i fins a la celebracíó del festival el cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol,
l'organització treballarà en la logística de l'esdeveniment: requeríments tècnics, adequació dels
espais, comunicació directa amb els artistes, etc. Durant aquest període l'organitzacíó comunícarà
els espais seleccionats als artistes  anirà emplaçant les obres seleccionades segons el seu format.
L'organització s'encarregarà de fer dífusió de l'obra i de les dades de contacte de l'artista en el
material de difusió edítat per a l'ocasió. Lorganització editarà un díptic informatiu del festival
alhora que estudiarà les insercions publicitàries pertinents per a la correcta difusió del festival.
La inscripció a la convocatòría dóna lloc a la plena acceptació de les normes contemplades en
aquestes bases.

Palafolls, març 2018


