CONVOCATÒRIA CONJUNTA
DE RESIDÈNCIES
LA ESCOCESA - MATADERO MADRID 2022
La Escocesa és una fàbrica de creació gestionada de manera
associativa per la comunitat de persones que la componen. A
més d'una línia de programació, el centre dóna cobertura a les
necessitats de lis artistes a les diferents fases de la seva
trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al
desenvolupament de projectes.
Dins del seu programa de beques, La Escocesa obre la
convocatòria conjunta amb el Centre de residències
artístiques Matadero Madrid per a l'assignació d'una
residència de producció artística destinada a uni artista
visual de la província de Barcelona.
Matadero Madrid, com a centre de creació contemporània,
promou un programa de residències per donar suport a
creadoris en un sentit ampli, tant orientatiu com no limitatiu pel
que fa als seus destinataris: artistes, investigadoris, pensadoris,
agents culturals, transdisciplinars, etc. Aquest programa es duu
a terme a través del Centre de residències artístiques, que té
com a objectiu donar suport als processos de creació i
proporcionar acompanyament, tant a nivell curatorial com a
nivell de producció, oferint espais, facilitant la producció, la
investigació i el aprenentatge compartit amb altres persones en
residència i agents.
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1. Descripció
El propòsit d'aquesta convocatòria és donar suport a la pràctica
d'uni artista del context de la província de Barcelona a través
d'una residència de dos mesos de durada, entre el 13 de gener
i el 13 de març de 2023, a Matadero Madrid amb els objectius
següents:
● Fomentar la pràctica artística i el desenvolupament
professional de les persones creadores.
● Promoure la mobilitat.
● Proporcionar a les persones creadores contextos de
suport institucional i recursos espacials i econòmics per
facilitar-ne la producció artística.
● Establir connexions entre l’escena artística de Madrid i la
de Barcelona.
● Oferir un context d'acompanyament i de formació perquè
el propòsit de la residència vegi la llum en les millors
condicions possibles.
Se seleccionarà un únic projecte que haurà de respondre a
l’autoria de la persona sol·licitant d’aquesta convocatòria. La
persona seleccionada conviurà amb altres artistes i agents
culturals locals i internacionals i amb altres agents i projectes
col·laboradors de Matadero Madrid, per la qual cosa haurà de
ser permeable a aquest espai obert d’hospitalitat, convivència,
intercanvi personal i professional i de cures; sent habitual que
l'idioma de comunicació sigui no sols el castellà, sinó també el
català i l'anglès.

2. Procés de selecció i criteris de valoració
Aquesta convocatòria s'adreça a persones creadores de l'àmbit
de les arts visuals individuals que tinguin la seva residència o
àmbit principal d'acció a la província de Barcelona. Es podrà
presentar qualsevol persona que compleixi els requeriments
d'aquestes bases, sense límit d'edat ni una trajectòria
professional específica.
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La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris
següents:
● Qualitat i interès de la proposta.
● Aportació significativa de continguts, metodologies i punts
de vista singulars.
● Viabilitat de la proposta en termes de temps i pressupost
plantejats.
● Rellevància i projecció potencial per a la trajectòria de la
persona.
● Adequació de la motivació per conèixer el context artístic
de Madrid.
● D'acord amb el nostre compromís amb la diversitat, el
jurat dedicarà especial atenció a les candidatures
provinents de col·lectius que actualment estan
infrarepresentats al món de l'art en general i a La
Escocesa en particular.
● Part o la totalitat de la convocatòria podrà ser declarada
deserta, per competència de la comissió de valoració.
Matadero Madrid i La Escocesa constituiran una comissió mixta
de valoració amb una persona del Centre de residències
artístiques, una persona de La Escocesa i una professional
independent, que durà a terme la selecció dels dos projectes
beneficiaris.
La decisió d'aquesta comissió de valoració es comunicarà a
l'adreça que hagi facilitat la persona seleccionada i a través de
les pàgines web dels dos centres.
L'atorgament de la residència es podrà resoldre en cas
d'incompliment greu de les condicions essencials establertes a
les presents bases. En aquest supòsit, La Escocesa
comunicarà la resolució de la residència a l'artista, que haurà
de dur a terme, en el termini de 10 dies, les al·legacions que
consideri.
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3. Dotació de la beca
Per al desenvolupament de la seva residència artística, la
persona beneficiària obtindrà:
● Viatge en tren d'anada i tornada de Barcelona a Madrid.
● Allotjament en habitatge compartit durant la residència a
Madrid.
● Una assignació econòmica de 3.000€ (als quals cal
aplicar els impostos i/o les retencions que corresponguin)
en concepte d'assignació de la residència.
● Espai de treball.
● Cobertura de les seves necessitats i acompanyament en
les diferents fases del seu procés de creació.

El pagament es realitzarà de la manera següent:
-

El 70% (2.100,00€) s'abonarà abans de l'inici de la
residència.

-

El 30% (900,00€) restant s'abonarà contra l'acceptació de
la memòria final que s’haurà de lliurar a La Escocesa en
acabar la seva estada a Matadero Madrid.

Es disposarà d'un espai de treball a Matadero Madrid d'acord
amb el següent:
-

L'horari d'accés a l'espai serà de dilluns a divendres, de 9
a 20 h.

-

Un espai específic a la nau del Centre de residències
artístiques amb accés a Internet, necessitats bàsiques
d'il·luminació, corrent elèctrica i un mínim mobiliari de
treball.

-

L'organització de l'espai de la nau està pensada per
propiciar la trobada entre els residents i està dissenyada
amb un sistema d´arquitectura efímera que permet dividir
visualment els espais, però que fomenta la col·laboració.
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-

Les persones en residència seran informades amb
antelació suficient de la celebració d'altres activitats a
l'espai proper al seu perquè puguin modificar, si ho
desitgen, la seva agenda de treball i així evitar els
inconvenients que puguin ocasionar.

-

Les persones en residència tindran accés als següents
espais compartits, d'acord amb la disponibilitat prèvia
reserva: espai de presentacions (auditori), una sala de
reunions, una zona de linòleum per a treball amb el cos i
dos espais de treball brut.

4. Acords
Durant la residència, la persona seleccionada es compromet a:
-

Participar en les reunions rellevants que estableixen en
cada cas les persones responsables de La Escocesa i del
Centre de residències artístiques de Matadero Madrid,
així com participar també en les activitats que Matadero
Madrid o La Escocesa organitzin per a la visibilització dels
projectes seleccionats.

-

Mantenir una presència continuada a l'espai de treball
durant les dates establertes i ajustar la seva estada a la
temporalitat indicada a les bases, llevat de circumstàncies
acordades amb antelació.

-

Comptar amb una pòlissa d'assegurança personal
d'accidents que cobreixi tot el període de residència.

-

Complir les normes internes d'ús dels espais Matadero
(horaris, protocols de seguretat, ús de materials, neteja,
instal·lacions disponibles, etc.) que seran facilitades
abans de la seva incorporació i hauran de tornar signades
per a la seva conformitat.

-

Fer del Centre de residències artístiques de Matadero
Madrid la seva seu principal de treball.
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-

Facilitar a l'equip de comunicació de La Escocesa i
Matadero Madrid aquells continguts gràfics i/o visuals que
serveixin per explicar la seva feina durant la residència.

-

Anomenar La Escocesa i Matadero en aquelles
comunicacions que es realitzin de l'obra en procés o
resultant, ja sigui a les xarxes socials, comunicats a
premsa, etc.

-

Presentar una memòria en un termini màxim d'un mes,
després de la seva participació a la residència. Haurà
d'incloure un resum del projecte realitzat i de les
despeses en què s'ha incorregut durant el
desenvolupament del mateix durant la residència. El
lliurament d'aquesta memòria és condició imprescindible
per al pagament del 30% del pressupost final de
residència.

-

No mantenir comportaments racistes, homòfobs,
trànsfobs, masclistes o qualsevol altra conducta que
pugui vulnerar la dignitat humana, la qual cosa serà motiu
de cancel·lació immediata de la residència.

5. Documentació
Per cursar la sol·licitud caldrà emplenar degudament el
formulari adjunt a aquestes bases, amb la informació següent:
1. Dades personals i de contacte completes.
2. Documentació sobre la persona sol·licitant:
a. Resum biogràfic (màxim 200 paraules).
b. Carta de motivació per al desenvolupament
d'aquesta residència a Matadero Madrid (màxim
300 paraules).
c. Breu dossier de treballs anteriors en format PDF
(màxim 6 pàgines).
3. Documentació sobre el projecte:
a. Títol i descripció del projecte (màxim 2.000
paraules).
b. Imatges del projecte o relacionades amb ell
(màxim 10 imatges).
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c. Calendari de treball estimat i descripció d'ús de
l'espai.
d. Ús aproximat de l'aportació econòmica.
La data límit per aplicar a la present convocatòria és el 23 de
maig de 2022, mitjançant el següent formulari.
-

Els projectes es podran presentar en castellà o anglès.

-

No es tindran en compte les sol·licituds rebudes fora de
termini, amb la documentació incompleta, o que no
compleixin els requisits anteriors.

6. Calendari
Període de recepció de propostes:
Des del 8 d'abril al 23 de maig de 2022
Comunicació de la resolució final:
Última setmana de juny de 2022
Període de residència:
Des del 13 de gener al 13 de març de 2023

7. Protecció de dades i drets d'imatge
La Escocesa garanteix el tractament de les dades de caràcter
personal d'acord amb la legislació vigent.
Les persones participants reconeixen que podran aparèixer en
imatges (fotografia, vídeo, etc.) preses en relació al projecte
artístic per a la seva posterior difusió informativa o promocional
de l'activitat de La Escocesa i autoritza aquest ús. Així mateix,
accepta que la seva imatge pugui ser utilitzada en catàlegs o
altres documents recopilatoris de La Escocesa.
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8. Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud per a la Convocatòria conjunta
de residències La Escocesa - Matadero Madrid 2022 implica
l'acceptació d'aquestes bases.

En col·laboració amb:

Amb el suport de:

Amb el reconeixement de:

La Escocesa
Carrer Pere IV, 345 08020 Barcelona
Telèfon: 931650020
info@laescocesa.org

8

