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CONCEPTE
El projecte 
ARTICLE 7: residència popup,presenta una experiència de
creació col∙laborativa de format breu: durant tres dies, setze creadors visuals
contemporànis es trobaran a l’espai ARTSIDER per produïr vuit obres de mig i
gran format a quatre mans, amb l’objectiu d’aportar elements per a la reflexió
sobre la creació col∙laborativa.
Aquestes teles seràn exposades a l’espai ARTSIDER entre el 21 de juliol i el
30 de setembre.
Outsider, amb la col∙laboració de Difusor, organitzarà una inauguració pública
un cop realitzades les peces.
El projecte 
ARTICLE 7: residència popup
es completarà amb unes xerrades i
debat el dia de la inauguració (21 de juliol).

DESENVOLUPAMENT
Difusor participa en aquesta experiència comissariant sis artistes, provinents
de l’art urbà, sel∙leccionats específicament per a participar al projecte.
D’aquests sis, tres serien convidats directament per Difusor, i els altres tres
serien escollits directament pels propis artistes.
En cas que l’artista no aporti cap col∙laborador, Difusor assumiria aquesta
tasca, de manera sempre consensuada.
Aquests sis artistes artistes se sumarien als altres deu convidats per Artsider i
altres col∙laboradors, per formar el grup de setze participants totals.
Una vegada formades les parelles de treball, els artistes (per parelles) escullen
el format a intervenir, que serà t
ablón (
làmina rígida de fusta).
Les mides per parella serien:
a) 70x140cm (2 suports de 70x70cm que funcionarien junts).
b) 140x140cm (4 suports de 70x70cm, que funcionarien junts).
c) 122x244 (un únic suport indivisible)
Els materials son aportats per la organització, previ acord amb els artistes.
L’artista participa desinteressadament al projecte.
L’obra queda propietat dels artistes, segons legislació vigent.
L’obra quedaria exposada a artsider entre el 21 de juliol i el 30 de setembre. A
partir de llavors haurà de ser retirada.

CALENDARI APROXIMAT
MAIG: planificació
JUNY 1  15:: selecció i confirmació artistes
JUNY 16  30: difusió, coordinació amb artistes, materials, aclariments previs
JULIOL 4  6: residència: realització de les obres
JULIOL 7  15: seguiment difusió, adequació de l’espai per a l’exposició
JULIOL 21: inauguració
SETEMBRE 30: finalització de l’exposició:

