Bases per la selecció d’artistes de Sala d’Art Jove per l’intercanvi amb
Higher Institute for Fine Arts (HISK) 2016
HISK, Sala d'Art Jove i Hangar conviden a 2 artistes de l’actual i darrera promoció d’Art Jove (Art Jove 2015
i 2016) a participar d'una residència a Gant (Bèlgica) durant 1 mes cadascun, els mesos de maig i setembre
de 2016. Els 2 artistes seleccionats participaran durant aquest temps del programa de formació de HISK i
disposaran d’un espai de treball en aquest centre.
Termini de presentació: 25 d’abril 2016

SOL·LICITANS

Aquesta convocatòria està dirigida a artistes que han format part tant de l’actual com de la darrera promoció
de Sala d’Art Jove (Art Jove 2015 i 2016), els quals estiguin interessats en realitzar una estada internacional
enfocada a la formació i a la difusió del seu treball i que, al mateix temps, vulguin contrastar i desenvolupar
alguna part de la seva pràctica artística en un entorn acadèmic i professional.
L’estada es desenvoluparà en modalitat d’intercanvi d’allotjament, que es realitza d’artista a artista. En aquest
sentit, és important tenir en compte que un artista resident al HISK viatjarà a Barcelona durant el mateix
període de temps, el qual s’allotjarà temporalment a la residència de l’artista de Sala d’Art Jove. Pel que fa a
l’espai de taller, l’artista visitant disposarà d’un lloc de treball a Hangar.
La beca cobreix el desplaçament d’anada i tornada a Bèlgica i 1.000€ bruts en concepte de dietes i transport
intern.

HISK
HISK és un Institut Superior de Belles Arts i Estudis Avançats en Arts Visuals, que ofereix cursos postacadèmics
en arts visuals i audiovisuals a la ciutat de Gant. L’institut posa el seu èmfasi en promocionar la pràctica en
particular de cada artista que acull, així com facilita recursos per a la investigació i l’educació. En aquest
sentit, el centre convida mensualment un seguit de professors visitants internacionals (artistes, curadors,
crítics, teòrics), amb l’objectiu de proporcionar un marc teòric i crític al treball de cada artista. El concepte
de residència a HISK permet als participants accedir a diverses oportunitats de lectura i investigació crítica
del seu treball dins d’un context artístic, cultural i social més ampli.
HISK és reconegut oficialment com un institut d’educació superior i està finançat per la Comunitat Flamenca
(Ministeri d’Educació) amb el suport de la ciutat de Gant.
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BASES

Participants
La participació en aquesta convocatòria està oberta a tots els artistes que han format part de l’actual i
darrera promoció d’Art Jove (Art Jove 2015 i 2016) en qualsevol de les modalitats.

Durada
La durada de la residència a HISK és d’1 mes. Dates disponibles: Opció 1, de l’1 al 30 de juny de 2016; Opció
2, de l’1 al 30 de setembre de 2016. L’artista haurà d’especificar a la seva sol·licitud les dates en que està
disponible (es pot esmentar disponibilitat per ambdues dates).

Prestacions i dotació de la beca
La beca Hisk - Sala d’Art Jove – Hangar inclou els següents conceptes:
•

Full d’inscripció.

•

Un espai de treball a HISK durant el mes d’intercanvi.

•

Allotjament, en modalitat d’intercanvi entre els propis artistes. L’artista becat de Sala d’Art Jove
s’allotjarà a Gant (Bèlgica) o a alguna ciutat del seu entorn en l’allotjament cedit per l’artista del HISK que
simultàniament es trobarà en residència a Barcelona. A canvi, haurà de posar a disposició de l’artista
provinent de HISK el seu allotjament particular.

•

El desplaçament Barcelona / Brussel·les/ Barcelona.

•

1.000 € bruts per cobrir totes les despeses relatives a dietes, transport intern i a producció durant la seva
estada a HISK.

Sol·licituds
Els/les artistes interessats/es a participar en aquesta convocatòria hauran de fer arribar la següent
documentació, redactada en anglès:
•

Carta de motivació (aprox. 1.000 paraules),

•

Breu biografia actualitzada (aprox 500 paraules),

•

Resum dels projectes realitzats el darrer any (aprox 2.000 paraules) amb imatges.

•

Disponibilitat de dates per realitzar la residència (Opció 1: de l’1 al 30 de juny de 2016; Opció 2: de l’1 al
30 de setembre de 2016).
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Termini de presentació
El termini de recepció del material finalitza el 25 d’abril de 2016. Les solicituds i els materials corresponents
s’enviaran per correu electrònic a: artjove.tsf@gencat.cat

Jurat
La selecció dels artistes que participaran a l’intercanvi el portarà a terme l’equip gestor de la Sala d’Art Jove
(Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez) conjuntament amb membres dels equips de tutoria Art Jove 2015 i 2016
per determinar.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així
com dels canvis que es puguin produir amb posterioritat a causa de factors aliens a Sala d’Art Jove.

Sala d’Art Jove
Direcció General de Joventut
C.Calàbria, 147
08015, Barcelona
Tlf: 934 838 361
artjove.tsf@gencat.cat
www.saladartjove.cat

-

Col·labora:
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