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CONVOCATÒRIES ART JOVE

L’Agència Catalana de la
Joventut de la Generalitat
de Catalunya presenta les
convocatòries Art Jove per
desenvolupar projectes en el
marc de la Sala d’Art Jove al
llarg de l’any 2017.
Premis Art Jove per la producció
de projectes, Beques Art Jove
de mediació i Beques Art Jove
d’intercanvi internacional.

PRODUCCIÓ

ART JOVE PRODUCCIÓ

Els Premis Art Jove per a
la producció de projectes
té per objectiu facilitar el
desenvolupament de projectes
de creació en arts visuals.
Es plantegen cinc modalitats
especialitzades: creació,
investigació, edició, intervenció
en relació amb la natura i el
paisatge i intervenció en l’àmbit
museístic i patrimonial. Algunes
d’aquestes es desenvolupen
amb la col·laboració d’altres
institucions del context català,
com són MACBA Museu d’Art
Contemporani de Barcelona,
el Centre d’Art La Panera,
Lo Pati Centre d’Art de Terres
de l’Ebre, i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

Participants
Persones interessades a desenvolupar projectes
de creació a títol individual o bé agrupades en
col·lectius, residents a Catalunya i entre setze
i trenta anys al llarg del termini de presentació
(nascudes l’any 1986 o posteriorment). En el cas
dels col·lectius (un màxim de deu persones), es
requereix que almenys la meitat dels membres
compleixin els requeriments de residència i
d’edat. En el cas de persones que hagin estat
seleccionades en les dues edicions anteriors
de la convocatòria Art Jove, la seva participació
s’accepta si presenten un projecte diferent i en
una modalitat diferent o bé si hi figuren com a
membres un col·lectiu més ampli.
La participació en aquesta convocatòria no és
compatible amb la participació en la convocatòria
de Beques Art Jove per a la mediació ni amb les
Beques Art jove d’intercanvi internacional del
mateix any.
No s’estableix un límit pel que fa al nombre de
propostes de projecte que cada participant vulgui
presentar.
Cadascun dels projectes només es pot presentar
a una sola modalitat.

Requeriments generals
Totes les propostes seleccionades podran rebre
suport per a la producció d’Hangar, tant pel que fa
a l’abastiment de recursos com a l’assessorament
per a la producció. Els responsables del centre
valoraran l’adequació del seu suport a les propostes
després que hagin estat seleccionades pel jurat
de la convocatòria Art Jove.
Tots els projectes que se seleccionin en aquesta
convocatòria s’han de desenvolupar i presentar
públicament al llarg de l’any 2017.
Tots els imports que es detallen en les
diferents modalitats de la convocatòria estan
subjectes a les retencions vigents en el
moment de fer-se efectius.

MODALITATS

CREACIÓ
Projectes de creació de temàtica i format lliures.
Els projectes es desenvoluparan i es presentaran
públicament en relació a la programació de Sala
d’Art Jove 2017.
Se seleccionaran un màxim de 10 propostes.
Dotació econòmica: 900 euros per proposta.

INVESTIGACIÓ
Projectes d’investigació a l’entorn de les arts
visuals i la creació emergent basats en la recerca,
així com prevegin la possibilitat de presentar-se
públicament per mitjà de diversos formats.
Els projectes que es premiïn en aquesta modalitat
compten amb el suport del MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, que incorporarà
la presentació dels projectes premiats com a
programació pròpia i en el marc de les activitats
pròpies organitzades pel departament de Programes
Públics, acompanyades de la difusió corresponent.
Se seleccionaran un màxim de 2 propostes.
Dotació econòmica: 900 euros per proposta.

EDICIÓ
Projectes d’edició de publicacions i material imprès
entorn les arts visuals i la creació emergent, en els
quals s’experimenti amb els formats, el grafisme o les
maneres de desenvolupar i comunicar projectes artístics.
Els projectes que se seleccionin en aquesta
modalitat compten amb el suport del Centre
d’Art La Panera, que facilitarà recursos per a la
producció de les publicacions a banda dels que
detallen aquestes bases i incorporarà la presentació
pública dels projectes en la programació del
Centre de Documentació.
Se seleccionaran un màxim de 2 propostes.
Dotació econòmica: 1.500 euros per proposta.

INTERVENCIÓ EN RELACIÓ AMB LA NATURA I EL PAISATGE
Projectes d’intervenció en el context de lesTerres
de l’Ebre i en relació amb la natura i el paisatge. El
projecte es durà a terme en col·laboració amb Lo
Pati Centre d’Art de lesTerres de l’Ebre, que té com
a línia de treball la relació entre la cultura, la natura
i el paisatge. Les iniciatives que es duguin a terme i
les presentacions públiques del projecte seleccionat
s’inscriuran en la programació del centre.

Per a la presentació dels projectes, el centre d’art
facilitarà el coneixement del context a totes les
persones que ho sol·licitin mitjançant un correu
electrònic adreçat a la Sala d’Art Jove, artjove.
tsf@gencat.cat, durant el termini de presentació
de sol·licituds.
Es seleccionarà un màxim d’una proposta.
Dotació econòmica: 1.200 euros.

INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT MUSEÍSTIC I PATRIMONIAL
Projectes d’intervenció en el Museu Nacional d’Art
de Catalunya, els quals poden considerar per a la
seva realització aspectes relacionats amb l’àmbit
museístic i institucional, aspectes patrimonials, així
com elements de la seva col·lecció. Les presentacions
públiques del projecte seleccionat tindran lloc
al museu i s’inscriuran en la seva programació.
Per a la presentació dels projectes, el museu
facilitarà el coneixement del seu fons i el seu
funcionament a les persones interessades que ho
sol·licitin mitjançant un correu electrònic adreçat
a Sala d’Art Jove, artjove.tsf@gencat.cat, durant
el termini de presentació de sol·licituds. Així
mateix, a totes les persones que manifestin el
seu interès a presentar propostes, se’ls convida a
visitar els espais del museu que no són accessibles
al públic general i se’ls facilita un passi per
accedir gratuïtament al museu durant el termini
de presentació de les sol·licituds.
Se seleccionarà un màxim d’una proposta
Dotació econòmica: 1.200 euros.

Documentació que cal presentar
Per presentar un projecte en qualsevol de les
modalitats de la convocatòria de producció, cal
aportar els documents següents:
A. Formulari de sol·licitud d’inscripció,
oportunament complimentat i signat. Es
pot descarregar de www.saladartjove.cat
o www.jove.cat.
B. Proposta del projecte, amb l’argumentació
general, la planificació de la producció, el
detall de les característiques tècniques i
el pressupost.
C. Resum de la trajectòria acadèmica i
artística, declaració d’intencions (statement)
i descripció dels focus d’interès del treball
que es duu a terme.
D. Documentació gràfica i textual de projectes
recents. Només s’accepten presentacions
en format de vídeo i digitals en els casos
en què es treballi directament amb aquests
mitjans (en cas de sol·licitud presencial, el
format haurà de ser en CD o bé en DVD).
En el cas dels col·lectius, s’haurà de lliurar
documentació corresponent a la trajectòria
del col·lectiu, i també dels diferents membres.
E. En cas de joves de 16 i 17 anys no emancipats,
cal presentar l’autorització paterna o dels
tutors legals, per participar en aquesta
convocatòria.

MEDIACIÓ

ART JOVE MEDIACIÓ

Les Beques Art
Jove Mediació
tenen per objectiu
facilitar el
desenvolupament
de processos
experimentals
en relació amb
la mediació i
l’educació en
arts visuals.

Participants
Persones interessades a desenvolupar processos
de mediació, a títol individual o bé col·lectivament,
residents a Catalunya i d’edat entre els 18 i els 35
anys (nascudes l’any 1981 o posteriorment). En el
cas dels col·lectius (un màxim de deu persones),
almenys la meitat dels membres han de complir
els requeriments de residència i d’edat.
La participació en aquesta convocatòria no és
compatible amb la participació en la convocatòria
d’Art Jove Producció ni amb les Beques Art jove
Intercanvi internacional d’aquest any.
Les persones interessades només es poden
presentar a una modalitat de beca de Mediació.

Requeriments generals
L’organització pot considerar l’aportació de
recursos materials i/o econòmics que no es
preveuen en aquesta convocatòria en funció de
la disponibilitat pressupostària i la col·laboració
amb altres entitats.
L’equip gestor de la Sala d’Art Jove farà el seguiment
dels processos que es desenvolupin en cada una de
les modalitats en sessions de treball periòdiques.
Tots els processos de treball s’han de desenvolupar
i presentar públicament al llarg de l’any 2017.
Tots els imports que es detallen en les diferents
modalitats de la convocatòria estan subjectes a
les retencions vigents en el moment de fer-se
efectius.

MODALITATS

MEDIACIÓ EN RESIDÈNCIA
El propòsit d’aquestes beques és convidar
agents culturals, del sector de les arts visuals i
de diferent perfil, per desenvolupar processos
de col·laboració i formació amb els artistes i els
productors seleccionats en la convocatòria Art
Jove Producció, específicament en la modalitat de
creació, de cara al disseny i la realització de les
presentacions, exposicions i activitats amb què
es donaran a conèixer públicament els projectes
en el marc de la Sala d’Art Jove.
La beca consisteix a integrar-se a l’equip de la
Sala d’Art Jove, per tal de dissenyar la programació
de les presentacions i activitats de la Sala d’Art
Jove, així com per desenvolupar les dinàmiques
de treball entre els i les artistes, l’equip gestor i
els altres agents que puguin intervenir.
Se seleccionen un màxim de dues persones o
col·lectius per formar part de l’equip de treball.
Dotació econòmica: 1.800 euros per proposta o
col·lectiu.

EDUCACIÓ
Projectes educatius a l’entorn de les arts visuals
i la creació emergent que permetin articular
escenaris per a la formació, el debat i la reflexió,
per mitjà del desenvolupament de processos
de treball amb públics, organitzacions, centres
educatius, sectors socials o culturals, etcètera.
Els projectes que se seleccionin en aquesta
modalitat comptaran amb el suport d’ACVIC,
Centre d’Arts Contemporànies, que pot facilitar
el suport en la medicació de les propostes en
relació amb organitzacions educatives en els
casos en què escaigui, així com incorporar la
presentació pública dels projectes en la seva
programació d’activitats.
Se seleccionaran un màxim de dues propostes.
Dotació econòmica: 1.200 euros per proposta.

Documentació que cal presentar
Per presentar un projecte en qualsevol de les
modalitats de la convocatòria de mediació, cal
presentar els documents següents:
A. Formulari de sol·licitud d’inscripció
(es pot descarregar de www.jove.cat;
www.saladartjove.cat), oportunament
complimentat i signat.
B. Declaració d’intencions (statement)
i focus d’interès. Descripció dels focus
d’interès i de les dinàmiques de treball que
s’estaria interessat en desenvolupar des del
marc de la Sala d’Art Jove. En cas d’optar
a les beques d’educació, caldrà incloure
també una proposta del projecte, amb
l’argumentació general, la planificació de la
producció, el detall de les característiques
tècniques i el pressupost.
C. Resum de la trajectòria acadèmica i
artística,que posi èmfasi en casos relacionats
amb l’experiència que es preveu aportar:
creació, comissariat, educació, etcètera.
D.Documentació gràfica i textual de projectes
recents. Només s’accepten presentacions
en format de vídeo i digitals en els casos
en què es treballi directament amb aquests
mitjans (en cas de sol·licitud presencial,
el format haurà de ser en CD o bé en
DVD). En el cas dels col·lectius, s’haurà
de lliurar documentació corresponent a
la trajectòria del col·lectiu, i també dels
diferents membres.

INTERNACIONAL

ART JOVE INTERCANVI INTERNACIONAL

Les Beques Art Jove d’intercanvi
internacional tenen per objectiu
realitzar una estada formativa a
Hoger Instituut voor Schone Kunsten
(HISK) de Gant, Bèlgica.
HISK és un centre de referència
a nivell europeu pel que fa a la
formació de joves artistes. El centre
s’articula a l’entorn d’un programa
de consideració post-acadèmica
en arts visuals i audiovisuals,
especialitzat en innovació i recerca.

Participants
Persones interessades a desenvolupar projectes de
creació a títol individual, residents a Catalunya i
fins a una edat màxima de trenta anys (nascudes
l’any 1986 o posteriorment).
Aquesta beca no es compatible amb la participació
d’Art Jove producció i les beques d’Art jove Mediació
de l’actual convocatòria.

Requeriments generals
Hisk facilitarà als beneficiaris de la beca un espai
d’allotjament, un espai de taller i facilitarà l’accés
a recursos de producció durant la seva estada.
Amb la dotació de la beca, l’artista seleccionat
haurà d’assumir les despeses de transport, trasllats
interns i dietes durant la seva estada a HISK, així
com les despeses que es derivin dels processos de
producció particulars.
Tots els imports que es detallen estan subjectes a les
retencions vigents en el moment de fer-se efectius.

Documentació que cal presentar
Per presentar-se a la beca Art Jove d’intercanvi, cal
presentar els documents següents:
A. Formulari de sol·licitud d’inscripció,
oportunament complimentat i signat. Es pot
descarregar de www.saladartjove.cat o www.
jove.cat.
B. Resum de la trajectòria acadèmica i artística,
declaració d’intencions (statement) i carta
de motivació.
C. Documentació gràfica i textual de projectes
recents. Només s’accepten presentacions en
format de vídeo i digitals en els casos en què
es treballi directament amb aquests mitjans
(en cas de sol·licitud presencial, el format
haurà de ser en CD o bé en DVD).

MODALITATS

INTERCANVI INTERNACIONAL
La beca Art Jove d’Intercanvi Internacional permet
fer una estada d’un mes (previsiblement els mesos
de juliol o setembre de 2017) al centre HISK, on els
artistes seleccionats disposaran d’un espai de treball
i rebran el feedback de professorat visitant –artistes,
comissaris, teòrics de diferents procedències que
desenvolupen al centre conferències, tallers, grups
de lectura, així com visites d’estudi als artistes.
Se seleccionaran un màxim de dues persones.
Dotació econòmica: 1.200 euros per l’estada
d’un mes.

Període de presentació de propostes

INFORMACIÓ
GENERAL

El període per presentar la documentació relativa a
totes les convocatòries de la Sala d’Art Jove, Premis
Art Jove Produccióm Beques Art Jove Mediació i
Beques Art Jove intercanvi Internacional finalitza el
dilluns 20 de febrer a les 14 h.

Presentació de les propostes
La documentació es pot presentar de dues maneres:
o presencialment a través del Registre General de
l’Agència Catalana de la Joventut o bé a través de
tramitació electrònica.
En cas de presentació presencial, s’ha de fer arribar
la sol·licitud al Registre General de l’Agència Catalana
de la Joventut (C. Calàbria, 147, BCN) o a qualsevol
de les oficines al territori de la Direcció General de
Joventut. Es poden presentar les sol·licituds i la resta
de documentació personalment o per correu postal.
En els casos en què s’enviï la documentació per correu
postal, el full de sol·licitud haurà de tenir el segell
administratiu de l’oficina de correus. No es considera
vàlid si el segell es troba en el sobre ni s’accepta
cap paquet repartit per empreses de missatgeria.
Caldrà adjuntar al formulari una còpia en format
digital, ja sigui mitjançant una transferència d’arxius
We Transfer a l’adreça artjove.tsf@gencat.cat o
mitjançant un CD o USB amb arxius en format Adobe
PDF compatibles amb PC i amb un pes màxim 5Mb.
També es pot adjuntar una còpia en format paper (mida
A4), essent aquesta còpia en paper no obligatòria.
En cas de presentació electrònica, es podrà fer la
sol·licitud a través de Tràmits gencat (http://tramitsgencat.cat). Per presentar la sol·licitud electrònicament,
s’admeten els sistemes de signatura electrònica avançada
i segells electrònics avançats que es fonamenten en
un registre fiable de la identitat d’usuaris o basats
en certificats reconeguts o qualificats de signatura
electrònica. Concretament, s’admeten els considerats
en l’apartat 6.2 del Protocol d’Identificació i signatura
electrònica aprovat per Ordre GRI/233/2015, de 20
de juliol, que son els següents: certificat reconegut o
qualificat de signatura avançada idCAT del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, certificat del DNI
electrònic o mecanisme idCAT mòbil.Conjuntament
amb el formulari de sol·licitud per participar a la
convocatòria les persones interessades cal presentar
la documentació específica del projecte, resum de
la trajectòria acadèmica i artística i statement, la
documentació gràfica i textual de projectes recents
a través d’una transferència d’arxius WeTransfer a
l’adreça artjove.tsf@gencat.cat.

Cessió de drets
La selecció per mitjà d’aquesta convocatòria implica
la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de reproducció
del projecte per part de l’Agència Catalana de la
Joventut.
En exposicions o presentacions del projecte posteriors,
els autors o les autores han de fer constar que la
producció del treball ha comptat amb el suport de
la Sala d’Art Jove.

Jurat
Blanca Callén, investigadora i docent a BAU, Centre
Universitari de Disseny.
Hiuwai Chu, comissària del departament d’exposicions
del MACBA.
Fito Conesa, artista visual i director d’Habitació 1418.
Tanit Plana, fotògrafa i pedagoga de la imatge.
Oriol Vilanova, artista.
Txuma Sánchez, membre de l’equip gestor de Sala
d’Art Jove.
President del jurat: Àngels Piédrola, Directora de
Programes del PNJCat.
Secretària: Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència
Catalana de la Joventut.

Sessions informatives
El dimarts 31 de gener de 10 a 14 h, es faran a la Sala
d’Art Jove sessions informatives i també per a resoldre
dubtes pel que fa a la convocatòria.
Així mateix, al llarg del termini de la convocatòria,
podeu posar-vos en contacte amb l’equip de la Sala
d’Art Jove per a resoldre dubtes per mitjà del correu
electrònic artjove.bsf@gencat.cat o bé pel telèfon
93 483 83 61.

Podeu consultar les bases senceres al DOGC núm.
7269 (19/12/2016).

Més informació
Sala d’Art Jove. Direcció General de Joventut
C. Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel.: 93 483 83 61
artjove.tsf@gencat.cat
www.saladartjove.cat
www.jove.cat/saladartjove

Organitza:

Col·labora:

