CONVOCATÒRIA 2019 DE BEQUES DE RESIDÈNCIES
ARTÍSTIQUES A LA ESCOCESA
La Escocesa és una fàbrica recuperada, reoberta i posada en funcionament per un grup d’artistes que als anys 90 van decidir reinterpretar l’ús de la factoria i posar en dubte alguns dels seus principis
rectors i alienants. Per sobre de tot, la importància atorgada a la
matèria i a l’acció manual posen èmfasi en una reivindicació per la
llibertat i la creativitat, invertint els processos que, des de la Revolució Industrial, havien posat la força de producció i els temps naturals
al servei de la màquina.
El temps de creació dins La Escocesa avança contra la mecanització
de la producció: el rellotge, el cronòmetre, el metrònom s’aturen, i
deixen pas a l’organisme en diàleg amb la matèria i amb els temps
propis per la creació no cronometrada. Les accions creatives que s’hi
porten a terme són un clar reflex de com l’apoderament col·lectiu de
les antigues fàbriques per part dels treballadors comporta una immediació del treball amb l’obra, que flueix sense mediació mecanitzada
externa. L’experiència de la creativitat orgànica, tant individual com
col·lectiva, es fa palesa en una forma emancipadora, democràtica i
horitzontal.
El centre es defineix com una fàbrica oberta pel seu caràcter associatiu i no jeràrquic, per ser un centre on les veus són sempre benvingudes per conformar experiències col·lectives. El seu accent en
la creació analògica pretén subratllar una metodologia amb la que
l’artista es reapropia de les tecnologies no punteres i abandonades
d’una forma emancipadora i experimental pel desenvolupament dels
seus projectes.
En el marc d’aquest projecte, La Escocesa obre enguany una convocatòria de 11 residències en tallers per a la creació artística, ofertes
tant a artistes individuals com a col.lectius que desitgin desenvolupar
un projecte artístic al centre en un termini de sis mesos a dos anys.
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CARACTERÍSTIQUES DE LES RESIDÈNCIES
Els tallers oferts tenen unes dimensions d’entre 30 i 35 m2.
El preu de lloguer mensual és de 130€ en el cas d’artistes individuals
i de 200€ en el cas de col.lectius d’artistes (màxim 3 artistes).
Cal deixar una fiança de 180€, que serà retornada al final de l’estada.
El preu inclou servei d’internet, electricitat, aigua i subministraments.
Les residències donen dret a fer ús dels espais comuns i els serveis
que ofereix La Escocesa, entre els que s’hi inclouen una cuina comunitària, diversos espais polivalents, equipament informàtic, de so
i de vídeo, i un taller d’autopublicació que inclou una màquina de
risografia.
Els socis residents tindran la possibilitat d’optar a les beques d’experimentació i recerca artística que ofereix el centre, així com a les
beques d’internacionalització. També tindran l’oportunitat de participar en els projectes i exposicions proposats per La Escocesa.
Els projectes artístics desenvolupats en el marc d’una residència
comptaran amb el recolzament de l’equip tècnic del centre, en
especial d’una assistent en la producció, i podran beneficiar-se d’un
seguiment i assessorament per part d’un equip de treball.
La Escocesa vetllarà per integrar a les xarxes artístiques i culturals de
la ciutat els projectes artístics desenvolupats al centre, així com per
fer promoció i difusió del treball dels artistes mitjançant els canals
propis de comunicació.
Seguint el model de gestió associativa del centre, els residents escollits per la present convocatòria passen a ser socis de l’Associació
d’idees EMA, que gestiona l’espai, i com a tals es comprometen a
participar de les reunions de coordinació internes, així com a les activitats proposades pel centre.
L’incompliment del pagament de les quotes mensuals i l’absència
continuada a l’espai, així com l’incompliment dels deures com a soci
resident, poden ser motius de cessament del període de residència.
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REQUISITS
Pot presentar-se a la convocatòria qualsevol artista visual, sense
distinció de nacionalitat, origen o residència actual. En el cas de
col.lectius d’artistes, aquests hauran d’estar conformats, com a
màxim, per tres membres.
La Escocesa és un centre de residències artístiques que es concep
també a si mateix com un projecte artístic comunitari, entenent
que els seus integrants treballen tant en la seva obra personal com
en contribuir al desenvolupament d’aquest projecte col·lectiu. Per
aquest motiu, per a la selecció de candidates, no solament es tindrà
en compte la qualitat artística sinó les motivacions per voler formar
part del projecte.
Les candidats poden aplicar a més d’una modalitat en aquesta
convocatòria.
Per tal d’aconseguir un equilibri entre els nous residents i la història
del centre i el seu règim associatiu, s’ofereix dins d’aquesta convocatòria un 20% dels tallers oferts en règim intern, destinats exclusivament als artistes que ja són socis de l’Associació d’idees EMA.
TERMINIS I DOCUMENTACIÓ
Per optar a la present convocatòria cal enviar el formulari d’inscripció
degudament emplenat, on s’hi detallarà la motivació de la candidata,
la descripció del projecte a desenvolupar, un curriculum del artista i
un statement. A tota aquesta documentació cal afegir-hi un dossier
que reculli la trajectòria artística del solicitant. En el cas de voler presentar material en format àudio o vídeo, els enllaços hauran d’incloure’s en un apartat específic del dossier.
Tota la documentació cal enviar-la electrònicament a convocatories@
laescocesa.org, amb l’assumpte “residències 2019”. El correu electrònic ha de contenir dos arxius pdf, un equivalent al formulari i un
altre al dossier de l’artista. En cap cas el pes del correu electrònic pot
excedir els 15Mb.
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Igualment, caldrà enviar una còpia en paper de tota la documentació. Pot ser enviada per correu certificat a La Escocesa (Pere IV, 345.
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S’acceptaran les propostes fins el dia 20 de desembre del 2018 a les
13:00. Per tal que puguin entrar al procés de selecció, les propostes
s´han d’haver enviat per correu electrònic i postal abans de la data i
hora marcades. L’entrada de la documentació en paper es basarà en
la data marcada al matasegells.
JURAT I SELECCIÓ
El jurat per la selecció dels sol.licitants interns estarà format per cinc
membres: tres professionals del sector de les arts visuals externs
al centre, un representant de l’Institut de Cultura de Barcelona i el
Director de La Escocesa. En el cas dels sol.licitants externs, s’afegiran
també al jurat mencionat dos membres que actualment siguin artistes
residents a La Escocesa.
Per a la selecció dels sol.licitants, el jurat tindrà en compte principalment la trajectòria de l’artista i l’interès del projecte a desenvolupar
durant el període de residència. Tot i així, també es tindrà en compte
la motivació del candidat i el grau d’interès en participar del projecte
associatiu proposat pel centre.
En el cas dels residents de dos anys de durada es podra sol·licitar una
entrevista presencial per valorar la voluntat d’implicació en el projecte de la Escocesa.
MODALITATS DE RESIDÈNCIES
A1 - Residència de dos anys (febrer del 2019 a gener del 2021)
A2 - Residència de dos anys (febrer del 2019 a gener del 2021)
A3 - Residència de dos anys (febrer del 2019 a gener del 2021)
A4 - Residència de dos anys (febrer del 2019 a gener del 2021)
B1 - Residència d’un any (febrer del 2019 a gener del 2020)
B2 - Residència d’un any (febrer del 2019 a gener del 2020)
B3 - Residència d’un any (febrer del 2019 a gener del 2020)
C1 - Residència de sis mesos (febrer del 2019 a juliol del 2019)
C2 - Residència de sis mesos (febrer del 2019 a juliol del 2019)
D1 - Residència de sis mesos (agost del 2019 a gener del 2020)
D2 - Residència de sis mesos (agost del 2019 a gener del 2020)
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