BEQUES D´ INTERNACIONALITZACIÓ –
LA ESCOCESA 2018

1.- OBJECTE I CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
La Escocesa convoca tres beques de residència internacional en dos
centres de creació artística europeus per realitzar-se durant el 2018.
Els centres són: GlogauAir (www.glogauair.net) de Berlín, Alemanya i
Islington Mill (www.islingtonmill.com) de Manchester, Regne Unit.

Objecte
L’objecte de les beques és donar suport a la internacionalització de la
carrera artística dels artistes seleccionats, l’aprenentatge de noves tecnologies així com l’ampliació de la seva xarxa de contactes amb agents
i interlocutors artístics a l’exterior per donar suport a la professionalización dels artistes becats.
Les residències tenen una durada d’entre un i dos mesos i inclouen
allotjament, estudi de treball, una dotació per a transport i manutenció
i la possibilitat de realitzar una presentació pública del projecte desenvolupat.

Centros de destí

GLOGAUAIR AIR PROGRAM – MODALITAT A I B
GlogauAir va ser fundada per l’artista Chema Alvargonzález el 2006
amb la intenció de crear un punt de trobada entre artistes de totes les
disciplines per treballar en col·laboració, expandint les seves pràctiques
pel que fa a materials, formats i estils. Els processos de treball es mostren cada tres mesos en una exposició i uns tallers oberts (GlogauAIR
Open Studios) en què el públic pot veure els treballs dels artistes residents d’aquest període.
Paral·lelament al programa de residències, GlogauAIR organitza activitats i projectes d’intercanvi en col·laboració amb altres institucions com
Videoart, Sound Art o festivals de performance, exposicions o presentacions d’artistes.
Artistes de totes les disciplines (instal·lació, videoart, net.art, escultura,
escriptura creativa, arquitectura, música electrònica, pintura, dibuix,
fotografia) són convidats a participar en el projecte.
GlogauAir disposa d’estudis-taller per a cada artista becat, que a més
inclouen una cuina i diversos espais comunitaris interiors i exteriors.

ISLINGTON MILL – MODALITAT C
Creat el 2000, Islington Mill és un espai creatiu en constant evolució,
el centre d’art i de la comunitat de Salford a Manchester, Regne Unit.
Islington Mill és una xarxa creativa multidisciplinar enfocada a l’art més
independent; un espai on les converses condueixen a connexions, a
la col·laboració i la co-creació. Islington Mill desenvolupa programes
d’art públic i residències, disposen d’una galeria i d’estudis d’enregistrament, un espai d’esdeveniments i un Bed and Breakfast. Es barregen
música i arts visuals amb esdeveniments i exposicions. 50 empreses i
100 artistes atrauen més de 15.000 persones cada any.
L’artista becat disposarà d’espai de treball i allotjament a Bed & Breakfast d’Islington Mill.

Condiciones

La Escocesa concederà tres beques de diferents modalitats:

MODALITAT A – GLOGAUAIR AIR PROGRAM
- Residència internacional de l’1 al 31 d’octubre.
- Allotjament i estudi de treball en el centre de creació Glogauir
(Glogauer Str. 16, 10999 Berlin, Alemanya).
- L’exposició d’un projecte en el showcase space
(http://glogauair.net/showcase.php)de GlogauAIR durant un mes
(novembre o desembre de 2018).
- Dotació de 900 € per a trasllats, manutenció i transport d’obra.
- Beca per artistes no residents a La Escocesa durant el 2018.

MODALITAT B - GLOGAUAIR AIR PROGRAM
- Residència internacional de l’1 de novembre al 31 de desembre.
- Allotjament i estudi de treball en el centre de creació Glogauir
(Glogauer Str. 16, 10999 Berlin, Alemanya).
- La presentació pública del projecte artístic en el marc dels Open Studios que celebra GlogauAIR a finals de desembre.
- La inclusió del projecte becat en el catàleg editat amb motiu dels
Open Studios de GlogauAIR al mes de desembre.
- L’artista becat haurà de realitzar un workshop gratuït per a artistes
residents i públic general en coordinació amb la direcció de GlogauAIR.
- Dotació de 1.700 € per a trasllats, manutenció, materials per al
workshop i transport d’obra.
- Beca per artistes residents a La Escocesa durant el 2018

MODALITAT C – ISLINGTON MILL
RESIDENCY PROGRAM
- Residència internacional de dues setmanes entre el 13 i el 27 de juny
de 2018.
- Allotjament i estudi de treball en el centre de creació Islington Mill (1
James St, Salford M3 5HW, Regne Unit).
- La presentació pública del projecte desenvolupat a l’espai expositiu
de la residència d’Islington Mill entre el 23 i el 27 de juny. Prèviament
l’artista treballarà en un espai en el BnB d’Islington Mill.
- Dotació de 800 € per a trasllats, manutenció i transport d’obra.
- Beca per artistes residents i no residents a La Escocesa durant el 2018.

2.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
La concessió de la beca es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis d’objectivitat, igualtat, no-discriminació
i publicitat.
La direcció de La Escocesa realitzarà una primera selecció de candidats.
El comitè artístic decada centre farà la selecció final de totes les candidatures presentades.
La dotació de la beca està sotmesa a una retenció d’un 3% d’IRPF (Impost de la Renda sobre les Persones Físiques).
El pagament de la quantitat atorgada es realitzarà als 5 dies laborables
de l’acceptació formal de la beca per part del candidat.
La resolució de la convocatòria es farà pública a la web de La Escocesa
i es comunicarà per correu a cada participant.

3.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Per optar a aquesta beca els sol·licitants hauran de reunir els següents
requisits:
a) ser un / a artista que desenvolupi la seva carrera artística principalment des de Barcelona i / o Catalunya;
b) presentar un projecte del treball que desitja realitzar durant el període de gaudi de la beca;
c) per a la modalitat B, l’artista ha de ser artista o soci resident a La
Escocesa durant el 2018.

4.- PROCÈS DE SOL·LICITUD
Les sol·licituds s’enviaran a l’adreça de correu electrònic
convocatories@laescocesa.org i hauran d’incloure la següent
informació:
Assumpte del correu: Ref. Internacionalització 2018
Adjuntar en el correu:
- Formulari: que inclou dades de contacte, statement artístic, currículum
vitae i projecte a desenvolupar durant la residència. En el cas de la modalitat B també s’ha d’incloure una proposta de workshop per realitzar
durant la residència.
- Portfolio
La documentació s’ha de presentar en anglès.

5.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de presentar per e-mail, adjuntant els documents
requerits. El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la
documentació exigida, serà del 2 de maig al 15 de maig de 2018 (ambdós inclosos). No es tindrà en compte cap sol·licitud electrònica rebuda
posteriorment al termini indicat. La Escocesa comunicarà a final de
maig de 2018 els candidats seleccionats per gaudir de la beca.

6.- OBLIGACIONS DELS ARTISTES BECATS
Primera.- Els artistes perceptors d’aquestes beques hauran de
desenvolupar la seva pràctica artística principalment des de Barcelona.
Segona.- Els artistes seleccionats no poden haver gaudit de la mateixa
beca de La Escocesa amb anterioritat.
Tercera.- Els artistes seleccionats han de presentar davant d’una
memòria final del desenvolupament del seu projecte amb imatges en
alta qualitat d’un mínim de 2 pàgines en el termini d’un mes després
de finalitzar el gaudi de la beca.
Quarta.- Els artistes seleccionats hauran de realitzar una presentació
pública del treball desenvolupat a La Escocesa en una data a convenir
amb la direcció del centre.
Cinquena.- Les intervencions públiques o escrites, siguin aquestes
individuals o conjuntes, vinculades amb el projecte, així com totes les
publicacions realitzades durant el període de gaudi de la beca, s’han
de fer constar en la seva crèdits, ressenyes biogràfiques o currículum la
condició de becari/a de La Escocesa.

7.- ACEPTACIÓ DE LES BASES
DE LA CONVOCATÒRIA
La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la beca implica
l’acceptació d’aquestes bases pel sol·licitant.
Barcelona, 2 de maig

