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Cacis, davant l’actual situació d’emergència ambiental, que
va molt molt més enllà de l’emergència climàtica, vol xar una
nova línia de treball molt més activa i radical. No n’hi ha prou
amb pa- raules i discursos estètics, hem de ser activistes i dir
les coses pel seu nom, sense por. Ens enfrontem a una situació dramàtica, en- coberta per una societat egoista i hipòcrita.
La Mediterrània s’està morint i és sepultura de milers de dones, homes i infants que, fugint de l’horror, estan disposats
a qualse- vol cosa per aconseguir el seu somni. Hi ha qui aixeca murs per a recloure els fugitius i eludeix el deure de
l’hospitalitat. S’inicien guerres per a l’obtenció de l’aigua i
grans extensions de boscos són cremats per deixadesa i avarícia. La Terra, cada cop més dan- yada, esdevindrà un lloc
inhòspit per als humans.
Art i Natura... han de ser molt més que paraules. El respecte
per la natura, per les plantes i per tots els éssers vius que habiten la Terra és imprescindible per a la supervivència dels humans. Hem de viure en equilibri amb l’entorn natural i acceptar que som tan sols una part molt petita de la vida d’aquest
planeta.
Enfront de la desídia, l’egoisme, l’avarícia, les mentides i la
cegue- sa, només hi ha una alternativa: l’activisme, la revolució. Carola, Pia, Greta... dones que criden i actuen, i nosaltres
no podem que- dar-nos muts i cecs. CACIS escolta la Terra,
n’apro ta els recursos, i a partir d’ara serà activista i no callarà.
Volem educar, formar, ensenyar... demostrar que és possible
una altra manera de viure, molt més equilibrada i pròxima a la
terra, als mars, les muntanyes i la vida que hi prospera, però,
perquè tot això sigui possible, ens hem de posicionar de manera combativa.

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç posa
en marxa un nou programa de Projectes Expositius Artístics i Culturals,
destinada a ordenar la recepció de propostes.
A partir d’aquest any 2020, es realitzaran convocatòries de diferents
classes de projectes culturals, a través dels quals, necessàriament, hauran de canalitzar-se les propostes d’activitats que es vulguin presentar.

III.- Presentació de sol·licituds.
Els interessats han de presentar la sol·licitud necessàriament al mail de
CACiS, info@cacis.cat. La data límit per presentar projectes expositius
és el 27 de març de l’any 2020. L’interessat adjuntarà, la següent documentació:

BASES

Currículum de l’artista o col·lectiu sobre el qual veure l’exposició.
Currículum de l’curador / comissari de l’exposició, si s’escau.
Breu escrit explicant el projecte expositiu.
Justificació documental de posseir els drets i / o permisos necessaris
per exhibir les peces, així com per reproduir-les en la cartelleria, catàlegs i webs que es proposin, d’acord amb el model que es facilita a
la pròpia web.
Calendari d’obertura, amb indicació dels mesos de preferència.

I.- Participants.

IV.- Aportació de CACIS

Podrà participar en la present convocatòria qualsevol artista interessat,
en el seu propi nom o un col·lectiu o companyia.
II.- Propostes

La selecció d’una proposta no comportarà per al Centre cap altra obligació (especialment de caràcter econòmic) més enllà de la cessió de
l’espai i la inclusió de la mostra en els seus canals habituals de publicitat.

En aquest marc, s’obre un període de recepció de projectes expositius
a desenvolupar dins de l’espai interior i/o exterior del Centre.
Per tot això, es realitza la present convocatòria d’acord a les següents
bases;

Els artistes participants presentaran un projecte expositiu a realitzar
dins de l’espai interior i/o exterior del Centre, cas de ser seleccionat.
El projecte ha d’estar relacionat amb l’art, l’ecologia i la sostenibilitat,
amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre artistes i científics.
L’activitat, individual o col·lectiva, ha d’estar presidida pel canvi climàtic
com a motiu d’inspiració, reflexió i estímul d’actuació.
La descripció del projecte (en un màxim de tres fulls i de tres fotografies
en format JPG).
El projecte s’ha d’ajustar als objectius de la convocatòria: canvi climàtic,
conservació dels espais naturals, extinció d’espècies, equilibri natural,
migracions, sostenibilitat.

CACIS assumeix les despeses de la presentació pública expositiva. Un
espai de treball i residència per un temps màxim d’un mes, amb un valor estimat de 1.500 euros.
Difusió de l’exposició seguint les normes estètiques de el Centre.
Comunicació amb altres col·lectius educatius i del sector cultural de
la Catalunya Central. Facilitant possibles activitats relacionades amb
l’exposició.
V.- Calendari i terminis de realització de les activitats.
Els artistes o companyies podran presentar propostes per a realitzar
aquestes exposicions entre els mesos de març a novembre de 2020.

VI.- Selecció de propostes

VII.- Formalització documental.

La selecció de propostes serà realitzada per un jurat format per;
Roser Oduber artista, directora de CACiS i presidenta de la TAV-CC ·
Joan Vendrell Director Científic de CACiS, Enginyer, auditor de sistemes de gestió i suport de sistemes de gestió · José Albelda Investigador de l’CIAE, coordinador de la línia d’investigació Art, entorn i sostenibilitat, imparteix docència sobre art, natura i ecologia en el Màster
de Producció Artística de la Facultat de Belles Arts (UPV). Dirigeix el
Diploma d’Especialització en Sostenibilitat, Ètica Ecològica i Educació
Ambiental · Martí Boada Doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista de l’ICTA-UAB. També és llicenciat en Estudis Catalans per la
Universitat de Perpinyà · Pep Mata Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona Professor de la Facultat de Belles Arts de Barcelona
(1987-2019), membre del grup de recerca TAC, de la Universitat de la
Llacuna, Tenerife, artista · LLuïsa Avante Galerista · Lucia Loren Llicenciada en Belles Arts. Universitat Complutense. Madrid. Escultura.Artista

Un cop seleccionada la proposta d’exposició, es formalitzarà el corresponent document entre el proponent i CACiS, on quedin reflectides
les responsabilitats i aportacions de cadascuna de les parts, així com
el calendari de realització de l’exposició.

CONTACTE:

El Forn de Calç
08275 – Calders (Barcelona)
93 830 91 59 | 646 601 580 | 620 920 952
info@cacis.cat

