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Imatge: Shigeko Kubota. Vagina Painting, 1965. 

Convocatòria - OPEN CALL

EX_exposició, expressió, exili 

“L’art ha estat, és i sempre serà molest i antagònic.” 
Pilar Bonet Julve
 

L’art polític i dissident sempre ha estat un vehicle per investigar, reflexionar i qüestionar el “estatus 
quo” i sentim que els últims anys s’han anat silenciant veus minoritaries i reflexives amb el “sta-
blishment”. EX_exposició, expressió, exili  té molt a veure amb el posicionament polític i social 
envers l’art. Obrim aquest projecte col·lectiu per oferir un  espai de plena llibertat d’expressió, en 
un context de reflexió damunt les censures externes i les pròpies.



Partint d’aquesta base i tenint en compte el moment postfordista actual en el que ens trobam on 
es veuen vulnerats drets fonamentals que ataquen de ple al sector cultural i artístic, com són el 
dret a la llibertat d’expressió i creació artística, EX_exposició, expressió, exili cobra sentit i pren 
força per denunciar aquesta situació i reivindicar aquests drets; oferint un espai per expressar-se 
a través de l’exposició d’obra gràfica per lluitar en pro de la llibertat d’expressió i mostrar el seu 
suport a les represaliades i censurades. 

En què consisteix EX_exposició, expressió,exili ? 

La present convocatòria té per objectiu reivindicar el dret fonamental de la llibertat d’expressió, 
convidant a tots i totes les artistes nacionals i internacionals a formar part d’aquesta mostra. L’ex-
posició i les obres que la conformin, hauran de girar entorn a la defensa de llibertat d’expressió 
i/o a la visibilització de la seva negació.
Totes les obres que se presentin a aquesta convocatòria pasaran a formar part de l’exposició 
EX_exposició, expressió, exili  que tindrà lloc al Centre Cultural Casa Planas del 20 de desembre 
de 2018 al 12 de gener de 2019. 
El dia de la inauguració, actuarà la cantant MamaFiera i l’artista Llonovoy.

Cada una de les obres presentades, es posaran a la venda amb un tiratge màxim de 12 exemplars. 
Els diners recaptats a través de les vendes, es repartiran de la següent manera: 25% per l’artista, 
25% per la caixa de resistència Valtònyc, 25% per Casa Planas, 15% per l’AAVIB i 10% pels artistes 
de la inauguració.

Totes les obres presentades es vendran a un preu únic de 20€ c/u.

BASES

•	 Envia una imatge o proposta gràfica de mesura 15x24cm 
•	 Format digital (JPG) a 300dpi de ressolució. 
•	 Títol de l’obra
•	 Nom de l’artista, telèfon i email
•	 Breu descripció de l’obra presentada (màxim 100 paraules).
•	 Número de compte per fer l’ingrés de les vendes
•	 Contracte de l’exposició complimentat.
•	 envia_ho a:  llibertatexpo@gmail.com
•	 Màxim 8 de desembre de 2018



#capmalapracticasenseresposta #freevaltonyc #nocallarem

Organitzen                                                                                                       Col·laboren         

Aquest projecte s’organitza i coordina a través de la col·laboració entre: 

Associació d’artistes visuals de les Illes Balears (AAVIB), és una associació formada per 
artistes que treballen en qualsevol de les disciplines, pràctiques o suports de l’art contem-
porani, així com aquelles persones que, senzillament estimen l’art. Fomentam la defensa, 
formació i creació, així com exigir la presència d’expressió plàstica i visual, i el coneixement 
de l’art contemporani a tots els nivells educatius. A través de l’acció col·lectiva i el treball for-
matiu, exercim una funció crítica dins de l’àmbit cultural de les Illes Balears, essent una de les 
preocupacions més rellevants de la nostra associació i punt principal dels Estatus de l’AAVIB.

Grup de Suport Llibertat Valtònyc, plataforma sorgida arrel de la imputació del raper Val-
tònyc (3 anys i mig de presó) pel simple fet de cantar cançons que posaven en el punt de 
mira alguns dels poders hegemònics de l’Estat espanyol, a més de denunciar les desigualtats 
i injustícies socials promogudes per aquests mateixos poders. Aquesta plataforma lluita per 
tal de defensar els drets com la llibertat d’expressió i creació artística, no només del raper 
Valtònyc sinó també de tots els artistes, moviments socials i persones que es troben perse-
guides per les seves idees polítiques. I a més, dur a terme una defensa i acompanyament del 
represaliat en qüestió que es troba a l’exili des del mes de juliol del 2018. 

Centre Cultural i de Creació Casa Planas, s’impulsa la cultura creant una plataforma d’ex-
perimentació, investigació i creativitat que aposta per rescatar l’antiga fàbrica de fotografia 
Casa Planas. Un espai en desús que recupera la memòria material i immaterial d’aquest lloc 
per la ciutat de Palma, i que obre les seves portes com a centre autogestionat, lliure i d’in-
vestigació i creació artística l’abril del 2015. Mitjançant les mostres d’arts visuals, musicals i 
escèniques que s’organitzen es fa una constant crítica a les formes d’interpretar la cultura i 
la “museificació” de la mateixa, qüestionant els registre formals i estètics de l’art. El projecte 
surt davant la necessitat de crear entorns de creació a la ciutat i promoure la idea d’art com 
a eina per la mediació social, la recuperació del patrimoni i la innovació. 


