CURS DE COMISSARIAT
Del taller de l’artista a la sala d’exposicions
XARXA DE GESTORS D’ARTS CONTEMPORÀNIES
DEL CAMP DE TARRAGONA
A CÀRREC DE: CÈLIA DEL DIEGO, ROSA RICOMÀ I ANTONIO SALCEDO.
DATES: 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2014, de 16-20h.
DURADA: 20 hores + 10 hores de tutories.
UBICACIÓ: Universitat Rovira i Virgili. Campus Catalunya.
PREU: 50 €
INSCRIPCIONS: antonio.salcedo@urv.cat
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Ajuntament de Cambrils / Sala Àmbits.
Ajuntament de Tarragona / Teler de Llum.
Ajuntament de Valls / Museu de Valls.
Ajuntament del Vendrell / Sala Portal del Pardo.
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Universitat Rovira i Virgili / Aula d’Art.
CONTINGUT:
Introducció al treball de recerca amb l’artista.
· Aspectes metodològics.
· Creació del pla de treball.
· Estudi i anàlisi d’una selecció d’obres.
Introducció a la figura del comissari.
· Breu cronologia del concepte de comissariat.
· Responsabilitats, tasques i relacions creatives.
· Casos d’estudi.
El muntatge expositiu.
· Aproximació a la coordinació tècnica d’una exposició temporal, des de la
preparació a la cloenda.
· Professionals i tasques presents en la producció i la realització d’una
exposició temporal: fase de preparació de l’exposició, exhibició, tancament
de l’activitat i avaluació.
PRÀCTICA:
· Recerca sobre el treball de cinc artistes inclosos a l’arxiu d’artistes del
territori L’Irradiador. Disseny i producció de cinc mostres a L’Aula d’Art, amb
la tutoria d’Antoni Salcedo.
· Comissariat i producció d’una mostra col·lectiva itinerant per diversos
espais de la Xarxa de gestors, amb la tutoria de Cèlia del Diego.

COMISSARIAT

ORGANITZA:
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Activitats del SEGEU – AULA D’ART–
Curs Acadèmic

2014-2015

Dades personals:
COGNOMS .....................................................................................................…………................
NOM ..............................................................................

DNI ...............................…….............

CORREU ELECTRÒNIC .............................................................................................................
TELÈFON MÒBIL.......................................................... TELÈFON FIX ...................................
Subratlla el que correspongui:
ESTUDIANT

PROFESSOR/A

PAS

EXTERN

Lloc de treball / Ensenyament : ……………………………………………………..............

Estudiant de 1r i 2n cicle

Estudiant de Grau

Preu activitat: 50 €uros

Ingrés:

Número de Compte Corrent: ES79 2013 3074 6602 1123 6320
(Cal retornar l’imprès al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària de la URV, un cop emplenat i efectuat el
pagament, amb el full d’ingrés. Si abans del 15 de novembre de 2014 no s’ha pagat el reconeixement de crèdits,
la URV podrà deixar sense efecte aquesta sol·licitud anul·lar-la d’acord amb l’article 2.3 del Decret 229/2000,
del 26 de juny).
Signatura de l’interessat/da,

