
   xplora
residències artístiques

 

 

 

BASES DE LA

CONVOCATÒRIA



BASES DE LA CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES: EXPLORA

1. PRESENTACIÓ

El Centre d'Art Contemporáni i Sostenibilitat (CACiS) al costat del Patronat de

Cultura de l'Excm. Aj. de Jaén en col·laboració amb l'Associació Cultural Acció

Social i Art (AASA) impulsen, amb aquesta convocatòria, projectes artístics que

promoguin la inclusió social des de cadascun dels seus àmbits i contextos,

apostant per la multidisciplinarietat, la sostenibilitat, l'acostament i la convivència

amb la ciutadania. Això suposa poder donar l'oportunitat de finançar projectes

que aposten per les arts com a motor per al canvi social i comunitari.

S'ofereixen quatre residències artístiques a dur a terme en les dues seus de les

entitats organitzadores:

- Dos que es realitzaran en CACiS per a artistes residents a Jaén

- Dos que es realitzaran a la Casa d'Artistes de Jaén per a artistes nascuts o

residents a Catalunya.

Els projectes que es presentin a cadascuna de les residències, hauran de

contemplar els principis de funcionament i desenvolupament de cadascun dels

llocs als quals van destinats. Per a això es recomana visitar les següents pàgines

web en les quals es descriuen les accions que es duen a terme: (

https://cacis.elforndelacalc.cat/ i www.lacasaabierta.com).

2. OBJECTIUS

- Incentivar la creació i producció de projectes artístics

- Apostar per la mobilitat de creadores i creadors locals i nacionals

mitjançant un intercanvi de residències artístiques

- Ocasionar espais i entorns per a la trobada i l'aprenentatge

- Potenciar la creació artística com a processos de recerca i d'acció social

- Generar entorns de treball oberts, col·laboratius i sostenibles prioritzant la

creació com a experiència educativa i de recerca
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3. PERÍODE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els projectes de residència artística Explora tindran lloc des del mes de juny fins al

mes de novembre (consultar punt 16 de les presents bases) per a produir,

gestionar i materialitzar els projectes. La presentació d'aquests, es podrà fer

mitjançant una exposició o estudi obert/fòrum creatiu sobre la base del caràcter

de cada projecte.

Aquestes residències acolliran artistes en les seus de les entitats organitzadores: El

Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (Cacis) i La Casa d'Artistes de Jaén. Les

residències estan estipulades en un termini mínim d'un mes i màxim dos,

independentment del lloc de realització. L'objectiu principal és completar un

procés de creació artística a partir de la immersió en el lloc on es realitzi l'estada.

El desenvolupament d'aquest projecte pot conduir a una segona participació:

- En el cas de CACiS s'opta a participar en el Festival Microscòpies. Haver

aconseguit la residència Explora i desenvolupar-la no suposa la participació

en aquest festival sinó una opció que es farà efectiva només en cas de ser

seleccionat per a Microscòpies.

https://cacis.elforndelacalc.cat/microscopies/

- En el cas de La Casa d'Artistes de Jaén s'optarà a la producció i gestió d'una

exposició a la Sala d'Art Contemporani Baños del Naranjo de Jaén, en cas

que els beneficiaris de la residència siguin seleccionats per a aquest

esdeveniment. El termini per a sol·licituds estarà obert des del 19 de

desembre de 2022 fins a 31 de març de 2023, disposant l'equip organitzador

d'un termini de vuit setmanes per a la resposta i selecció dels/es

candidats/es.

4. REQUISITS I NOMBRE DE PLACES

La present convocatòria oferta un total de 4 places, 2 per a cada seu, podent-se

presentar artistes, educadors, investigadors que compleixin els següents requisits:

Ser major de 18 anys i que acreditin, mitjançant la presentació de portfolio (vegeu

punt 5. de la present convocatòria), la seva dedicació a la realització de projectes
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i/o treballs artístics de qualsevol disciplina de les arts contemporànies.

5. DOCUMENTACIÓ

Les persones interessades hauran de presentar, al costat de la sol·licitud la

següent documentació:

- Sol·licitud emplenada.-Document Nacional d'Identitat o passaport (.pdf)

- Curriculum vitae i portfolio (.pdf)-Presentació de proposta de projecte que

ha de contenir i complir les següents característiques:

1. Ser original i no haver estat exposat ni desenvolupat en cap altra

convocatòria i exposició.

2. Una memòria en la qual consti la naturalesa del projecte, motivació,

objectius, pla d'acció o accions artístiques, metodologia, cronograma

i fases de desenvolupament del projecte. Aquesta memòria a més ha

de descriure conceptualment les fases i accions del projecte i la

viabilitat d'aquest.

3. Materials i eines a utilitzar.

- Carta de motivació per a la selecció del candidat/a

Tots els documents es presentaran mitjançant el formulari d'inscripció habilitat en

el següent enllaç: www.residenciasartisticasexplora.com

6. FINANÇAMENT

El finançament d'aquesta convocatòria s'efectuarà amb càrrec a les institucions

organitzadores d'aquesta: El Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) i el

Patronat de Cultura de l'Excm. Ayto de Jaén.

La convocatòria ofereix un número màxim de dues places per a artistes, en cada

institució, és a dir, un total de quatre beques de residència artística en

consideració als aspectes que s'especifiquen en el següent apartat.
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Cada plaça està dotada amb un total de 1500 € en conceptes de desplaçament,

manutenció, i despeses ocasionades i generades per i per al desenvolupament del

projecte artístic.

Els residents en CACiS que siguin seleccionats per a participar en Microscòpies

rebran una dotació extra de 1200 euros a afegir a la dotació pròpia de la

residència.

En el cas de les residències a la Casa d'Artistes a Jaén, ser seleccionats per a

l'exposició a la Sala d'Art Contemporani Baños del Naranjo, suposa una dotació

extraordinària també equivalent a 1200 € que seran a càrrec dels organitzadors

per a cobrir comissariat, assegurança i catàleg imprès.

Totes les quanties tenen els corresponents impostos inclosos.

7. REQUISITS DELS CANDIDATS

Les persones sol·licitants d'aquestes residències hauran de ser residents dels

respectius llocs dels organismes convocants, és a dir, dues beques per a residents

de la ciutat de Jaén que faran residència en CACiS, i altres dues beques per a

naturals o residents a Catalunya que faran residència a la Casa d'Artistes de Jaén.

8. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de lliurament de les sol·licituds de participació de la convocatòria serà

del 19 de desembre de 2022 al 31 de març de 2023.

Totes les inscripcions es realitzaran a través del formulari establert per a això i que

es pot trobar en: www.residenciasartisticasexplora.com

Cada participant ha d'assegurar-se de rebre el corresponent correu electrònic

amb justificant de recepció per part de la següent adreça de correu electrònic:

residenciasartisticasexplora@gmail.com

En el mateix formulari s'adjuntaran tots els arxius sol·licitats que han de tenir

extensió .pdf i no superar el límit de 10mb.
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9. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració seran definits pel Centre d'Art Contemporani i

Sostenibilitat (*CACIS) i el Patronat de Cultura de l'Excm. Aj. de Jaén, al costat de

AASA, atenent els següents criteris:

- Originalitat, viabilitat i coherència del projecte.

- Afinitat amb les línies d'actuació, treball i filosofia de *CACIS, Patronat de

Cultura i les recomanacions de les presents bases.

- Capacitat de generació de xarxes de convivència i acció social amb les

comunitats destinatàries dels projectes.

10. COMITÈ DE SELECCIÓ

La valoració de les sol·licituds i projectes serà realitzada per una comissió definida

pel Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat *CACIS, el Patronat de Cultura de

l'Excm. Aj. de Jaén i l'Associació *AASA. La comissió comptarà amb la col·laboració

d'experts i professionals del món de les arts, a objecte d'una correcta selecció.

El comitè de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si és estimat que les

candidatures no reuneixen les condicions suficients per a la seva selecció.

11. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Una vegada tancat el termini de recepció de sol·licituds i reunit el comitè

avaluador de la convocatòria, es publicarà la proposta de concessió per part del

comitè i les entitats organitzadores que, a més, notificaran a les persones

seleccionades de manera personal i serà publicat en el lloc web oficial de la

convocatòria (www.residenciasartisticasexplora.com ) i les pàgines oficials de les

institucions organitzadores, amb la corresponent justificació de l'elecció dels

candidats/as seleccionats/as.

Les sol·licituds no esmentades en la resolució pública de la convocatòria

s'entendran com desestimades.
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12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

LLes persones seleccionades tindran les següents obligacions per a la correcta

concessió de les ajudes:

1. Comunicar a l'organització i els seus representants l'acceptació de les bases

d'aquesta convocatòria. De no complir aquest requisit, s'entendrà com a

renúncia a la concessió de l'ajuda, passant aquesta a concedir-se a la

persona suplent que figuri en primer lloc.

2. Complir dins del termini i en la forma escaient amb les activitats, accions i

proposta que figuren en el projecte presentat a la convocatòria.

3. Justificar i documentar gràficament i per escrit la realització de les

activitats en el temps i forma establerts en el cronograma de la proposta.

4. Acceptar el seguiment, control i avaluació per part de les entitats

convocants en el lloc de realització de l'estada i complir amb les normes

d'ús i convivència de les seves instal·lacions, havent de complir les persones

seleccionades amb l'ús de les mateixes així com les normes de règim

intern, estant prohibit qualsevol altre ús sense autorització prèvia de les

entitats gestores dels espais.

5. Presentació de la memòria final del projecte davant el comitè que designin

les entitats organitzadores.

6. Cada artista cedirà a les entitats una obra en concepte de donació una

vegada finalitzada la seva estada.

7. Fer constar en qualsevol publicació derivada de la cessió de l'ajuda de les

entitats organitzadores i que el projecte realitzat ha estat resultat de les

estades artístiques Explora.

Les persones beneficiàries d'aquestes beques hauran de signar un document

d'acceptació d'aquestes obligacions per al correcte desenvolupament i

compliment d'aquestes. Aquest document serà facilitat a les persones

seleccionades després de la comunicació de la decisió del comitè avaluador.
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13. ACTIVITATS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Les entitats organitzadores es reserven el dret d'habilitar mecanismes oportuns

que garanteixin el correcte compliment de la proposta seleccionada, sent

aquestes activitats de control exercides per un comitè específic nomenat pels

organitzadors d'aquesta convocatòria.

14. PAGAMENT A LES PERSONES SELECCIONADES

El pagament de la quantia total de les ajudes serà abonada a les persones

seleccionades durant el seu període de residència. Qüestions administratives i

burocràtiques es posaran en marxa una vegada siguin acceptades i nomenades

oficialment a les persones beneficiàries de la present convocatòria. La quantitat

podrà rebre's fins un mes abans de la data de finalització del projecte, segons els

terminis de l'administració pública i els procediments de retribució propis de les

entitats concessionàries.

15. CERTIFICAT

Els/as artistes seleccionats, una vegada hagin finalitzat l'estada, rebran un

certificat nominatiu que faci constar el compliment de la residència i la

consecució del projecte.

16. TERMINIS

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 19 de desembre de 2022 al 31 de

març de 2023

Fallada: abans del 30 de maig de 2023

Terminis per a la realització de les Residències:
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Per a les residències en CACiS: entre els mesos de juny, juliol i agost de 2023

(dates concretes a definir amb la institució sobre la base de la proposta

suggerida pel participant)

Per a les residències a la Casa d'Artistes de Jaén: setembre, octubre i

novembre de 2023 (dates concretes a definir amb la institució sobre la base

de la proposta suggerida pel participant)

17. OBSERVACIONS

No existeix vinculació directa ni obligatòria entre Les Residències Artístiques

Explora i el Festival Microscòpies. La participació en el mateix serà decisió del

comitè organitzador del festival, sent decisió personal de l'artista becat i extensió

de la producció artística duta a terme en la residència.

Els artistes becats en la Residència Artística Explora que facin residència a la Casa

d'Artistes de Jaén i siguin seleccionats per a la realització d'una exposició

individual a la Sala d'Art Contemporani Baños del Naranjo de Jaén podran decidir

de manera voluntària la seva participació. L'acceptació de participació suposarà

l'acceptació de les bases de cobertura de l'exposició que són: comissariat, segur

d'exposició, disseny i edició de catàleg imprès.

Per a qualsevol dubte i consulta dirigir-se a:

residenciasartisticasexplora@gmail.com

info@cacis.cat
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