
EINA IDEA CONVOCA · Beques de col·laboració en el projecte Aurèlia Muñoz. Taller aeri 

Eina Idea llança tres beques de col·laboració per a estudiants de màster o doctorat d'EINA / UAB 
en relació amb el projecte Aurèlia Muñoz. Taller aeri, una exposició comissariada per Eina Idea 
que inaugurarà al mes de març de 2023 al Centre Grau-Garriga d'Art Tèxtil Contemporani de Sant 
Cugat del Vallès. Les beques busquen implicar a joves graduadxs i doctorandxs en els tallers 
col·laboratius que orbitaran la mostra; en la confecció de l'aparell crític de la publicació que 
documentarà el projecte expositiu; i en el disseny gràfic d'aquesta.

Aurèlia Muñoz. Taller aeri pren com a base les obres d'Aurèlia Muñoz (1926-2011) en la col·lecció 
de l'Ajuntament de Sant Cugat, així com una selecció d'elements de l'arxiu personal de l'artista, 
per plantejar una exposició en constant activació i redefinició que desbordarà l'àmbit tèxtil en 
múltiples direccions i aportarà lectures alternatives a la interpretació canònica de Muñoz.

Beca de col·laboració en l’aparell crític de la publicació 
La col·laboració consistirà en la investigació i redacció d’una cronologia crítica / assaig 
biogràfic / anàlisi històrica de la pràctica d’Aurèlia Muñoz pel catàleg de l’exposició. El perfil 
requerit per a la col·laboració ha d’incloure una pràctica literària activa en castellà i/o català, 
capacitat d’anàlisi crítica i coneixement dels estàndards d’investigació historicoartística. 
Aquesta col·laboració comporta la publicació de l’assaig i un honorari de 500€. 

Beca de col·laboració en disseny i aplicacions gràfiques 
La col·laboració consistirà en la co-creació de la identitat gràfica del projecte expositiu i les 
aplicacions (catàleg, museografia i senyalística de la mostra), així com de la seva 
comunicació en suports analògics i digitals. El perfil requerit ha d’incloure el domini d’Adobe 
Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro) i un portfoli de projectes 
recents representatiu de la seva aproximació al disseny gràfic. Aquesta col·laboració 
comporta una dedicació de 70h que seran remunerades seguint la tarifa de pràctiques 
laborals a EINA. Les sessions de feina es distribuiran al llarg de 9 mesos i es decidiran en 
equip segons disponibilitat. 

Beca de col·laboració en producció i coordinació 
La col·laboració consistirà en el suport a la preparació i gestió logística de l’exposició, la 
producció i coordinació dels tallers associats a aquesta, i l’enllaç amb agents creatives 
convidades. El perfil requerit ha d’oferir un interès pel disseny expositiu i d’espais, així com 
per la coordinació i organització d’esdeveniments artístics i/o culturals. Es valorarà 
experiència prèvia en muntatge d’exposicions. Aquesta col·laboració comporta una 
dedicació de 70h que seran remunerades seguint la tarifa de pràctiques laborals a EINA. Les 
sessions de feina es distribuiran al llarg de 9 mesos i es decidiran en equip segons 
disponibilitat. 

Convidem a estudiants dels màsters propis o oficials d’EINA, així com del Doctorat en Recerca en 
Disseny i Art d’EINA / UAB, que estiguin interessadxs a enviar el seu portfoli i/o currículum i una 
nota de motivació (150 paraules) abans del 6 de febrer a: einaidea@eina.cat 


Data prevista d’inici: 20 febrer 2023





