Centre d’Estudis i Recursos Culturals
Interacció - Bones pràctiques

Bona pràctica

BaumannLab. Laboratori de creació jove

Entitat promotora

Ajuntament de Terrassa

Tipus d’entitat

Pública
Privada

Dades de contacte

Nom: Laura Fusté
Càrrec: Tècnica
Adreça: Av. Jaquard, 1 - 08222 Terrassa
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 93-784 83 90
e-mail: info@baumannlab.cat

Població diana i abast territorial

Infants i joves

Àmbit

Servei de Joventut i Lleure

Àmbits i/o programes implicats

Arts visuals i pensament contemporani

Website

www.terrassa.cat
http://www.baumannlab.cat/BaumannLab

Data d’inici

26/03/2011

Dades econòmiques

Fons propis:
Subvencions:
Aportacions d’altres institucions:

Recursos Humans
Recursos Materials

Una sala d’exposicions, tallers per acollir artistes en
residència, un laboratori amb mitjans tecnològics i un
espai d’informació.
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Descripció
BaumannLab és un laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de
Terrassa. La seva missió es basa en la producció i suport a la creació artística tenint com a eix
central les arts visuals i el pensament contemporani.
Els seus objectius consisteixen en afavorir l’actitud crítica dels infants i joves a través de les
pràctiques artístiques, promoure la visibilitat de l’univers juvenil, donar suport formatiu i
professional als joves creadors, potenciar la recerca artística i la producció, i fomentar la
creativitat col·lectiva a través de xarxa de relacions entre institucions, entitats i col·lectius.
Els trets distintius del BaumannLab són l'experimentació i la innovació en processos culturals
que permetin desenvolupar un treball en xarxa i accions orientades a la innovació social en el
territori, la potenciació de sinergies entre accions diverses com la recerca, la producció, la
formació i la difusió, i l’heterogeneïtat dels usuaris als que es dirigeix els quals es volen posar
en relació a partir dels projectes que es vagin desenvolupant.
L’equipament compta amb una sala d’exposicions, tres tallers per acollir artistes en residència,
un laboratori amb mitjans tecnològics i un espai d’informació. Per altra banda, per impulsar
projectes artístics i producció cultural ofereix suport a la creació a través de convocatòries
públiques, formacions i exposicions i presentacions.

Objectius
Els seus objectius son afavorir l’actitud crítica dels infants i joves a través de les pràctiques
artístiques, promoure la visibilitat de l’univers juvenil, donar suport formatiu i professional als
joves creadors, potenciar la recerca artística i la producció, i fomentar la creativitat col·lectiva a
través de xarxa de relacions entre institucions, entitats i col·lectius.

Difusió
Mitjançant la web, xarxes socials, mailing i aplicacions en paper (fulletons, cartells...etc)

Impacte
Pel que fa a l’impacte estem pensant en joves, joves creadors, professionals de l'àmbit de la
joventut i ciutadania en general de Terrassa

Observacions
Aquest mes d’octubre de 2012 s’ha llançat la segona convocatòria anual oberta de suport a la
creació. Amb diferents convocatòries:
 Beques i residències - Tallers per a artistes i per a projectes culturals en residència i
beques per a projectes d'arts visuals o pensament contemporani per a menors i
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majors de 20 anys.
 Grafiti invaders - Adreçada a joves menors de 25 anys per a la realització d'un grafiti
establint un diàleg amb el territori on s'ubica.
 Convocatòria de projectes artístics en contextos educatius - Adreçada al professorat de
la ciutat de Terrassa (secundària i batxillerats), per a la realització de projectes
artístics integrats transversalment per tal de facilitar que els alumnes entrin en
contacte de manera participativa amb processos de creació contemporània.
 Convocatòria de projectes artístics en entitats de lleure - Adreçada als equips
educatius de les entitats d'educació en el lleure de la ciutat de Terrassa per a la
realització de projectes artístics, per tal de facilitar que els infants i joves entrin en
contacte de manera participativa amb processos de creació contemporània.
I es manté oberta la convocatòria de l’Antena del BaumannLab per a la recepció permanent de
propostes expositives, activitats i formacions en règim d’acollida o coproducció i ús del
medialab.
Impacte
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