CONVOCATÒRIA DE
RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
LA ESCOCESA 2022
La Escocesa obre el període de recepció de sol·licituds per
a la seva Convocatòria de Residències Artístiques 2022.
S'ofereixen tallers per a residències de llarga durada,
adreçades a artistes i investigadoris que necessitin un espai
de treball per desenvolupar la seva pràctica professional i
que vulguin formar part activa de la comunitat de La
Escocesa.
La Escocesa és un centre de producció i investigació
artística contemporània que forma part de la xarxa de
Fàbriques de Creació de l'ICUB (Institut de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona). Dóna cobertura a les
necessitats de lis artistes en les diferents fases del seu
procés de creació, posant tallers a la seva disposició,
potenciant-ne la mobilitat i recolzant la producció i difusió de
la seva obra. A més a més, compta amb un programa públic
format per diferents activitats i formacions. La Escocesa
està gestionada de manera associativa per la comunitat
d'artistes que la componen i actualment compta amb 80
sòcies, 30 tenen taller, i la resta tenen accés al centre i als
seus recursos.
El programa d'aquest any planteja un procés de
'regeneració institucional' a través del qual (re)pensar, no
només les múltiples estructures que donen suport a la
institució, sinó també els processos que tenen lloc perquè
aquestes estructures pervisquin. Basant-se en la tècnica
agrícola del guaret, la institució es replega i pausa per
poder tornar a cultivar(se). Durant aquest procés es vol
atendre els processos de cura i transformació necessaris
per donar resposta a l'actual col·lapse ecosocial de què
formem part.
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MODALITATS DE RESIDÈNCIES
A. Residències de creació
S'ofereixen tallers privats per a artistes multidisciplinars amb una pràctica
emmarcada dins l'àmbit de l'art contemporani que necessitin un espai de
treball.
Els tallers tenen unes dimensions de 30m2 aproximadament i
característiques variables segons el grau de lluminositat, acústica o
accessibilitat física, per la qual cosa la seva assignació es determinarà en
funció del que convingui millor a cada artista o a cada projecte. Tots tenen
obertures a la part superior, cosa que s'haurà de tenir especialment en
compte per als projectes que impliquin unes condicions acústiques
específiques.
Les residències a La Escocesa pretenen, més enllà de proporcionar espais
individuals de treball, generar una comunitat sòlida amb una implicació
a llarg termini. Per aquest motiu, en aquesta convocatòria es destinen les
places de 2 anys a lis residents actuals, ja vinculades amb l’espai i partícips
de les dinàmiques comunitàries. Les persones externes interessades en
realitzar un recorregut de llarga durada a La Escocesa (fins a 5 anys),
hauran de presentar-se ara en la modalitat A1 (d'1 any), i podran optar a
renovar la seva residència a la convocatòria de 2023, sol·licitant llavors la
modalitat A2 (de 2 anys).
A1. Residències d'1 any per a noves incorporacions - 6 places
Gener 2023 – desembre 2023
A2. Residències de 2 anys per a residents actuals - 6 places
Gener 2023 - desembre 2024
Quotes:
Les residències de creació tenen un cost de 50€ mensuals en concepte de
les despeses derivades del seu ús, amb internet, electricitat i aigua inclosa.
Seguint el model de gestió associativa del centre, lis residents passaran a
formar part de l'Associació d'idees EMA, òrgan gestor de La Escocesa, per
la qual cosa hauran d'abonar addicionalment una quota de 12€ al mes. En
el moment de lliurament de claus, caldrà abonar-ne addicionalment una
fiança de 50€, que serà retornada al final del període de residència.
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Exemples:
Residència de creació (1 persona):
50 € al mes (taller) + 12 € al mes (quota) = 62 € al mes
Residència de creació (col·lectiu de 3 persones):
50 € al mes (taller) + [ 3 persones x 12 € al mes (quota)] = 86 € al mes

B. Residències de recerca
S'ofereixen taules de treball per a persones que estiguin investigant dins
l'àmbit de l'art contemporani (artistes, curators, etc) i que vulguin establir
connexions amb la comunitat i el programa de La Escocesa.
Les taules són en un taller compartit on cada persona tindrà un petit espai
d'emmagatzematge. També tindran accés a llocs de reunió, així com als
altres espais i recursos comuns.
B. Residències d'1 any - 6 places
Gener 2023 - desembre 2023

Quotes:
Les residències de creació tenen un cost de 50€ mensuals en concepte de
les despeses derivades del seu ús, amb internet, electricitat i aigua inclosa.
Seguint el model de gestió associativa del centre, lis residents passaran a
formar part de l'Associació d'idees EMA, òrgan gestor de La Escocesa, per
la qual cosa hauran d'abonar addicionalment una quota de 12€ al mes. En
el moment de lliurament de claus, caldrà abonar-ne addicionalment una
fiança de 50€, que serà retornada al final del període de residència.
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CONDICIONS
Les dues modalitats de residència donen dret a fer ús dels espais comuns i
els recursos que ofereix La Escocesa, així com optar a les convocatòries
internes i a les activitats del programa o altres projectes que tinguin lloc o
estiguin organitzats per La Escocesa.
La Escocesa es troba en un antic edifici industrial sense rehabilitar, motiu
pel qual té unes condicions físiques específiques. Per exemple, les
temperatures extremes a l'estiu i l'hivern, la humitat, el soroll i la pols.
Durant el període de residència, també tindrem obres als voltants, per la
qual cosa hi haurà nivells de soroll i pols més alts dels habituals.
Actualment, només la planta baixa és accessible físicament. Treballarem
amb lis residents per satisfer les demandes d'accessibilitat, fent
adaptacions sempre que siguin viables dins les possibilitats del centre.

Com centre assembleari i comunitari, exigeix a les persones associades un
cert grau d'implicació i coresponsabilitat en relació a la pròpia comunitat
i a l'ús dels seus espais i recursos:
• S'espera una certa participació i interès pels principals esdeveniments
comunitaris, com ara l'Assemblea anual i les juntes setmanals.
• Qualsevol comportament racista, capacitista, sexista o violent no està
permès i comporta l'expulsió de la comunitat, per això cal complir els
protocols d'ús i comportament de La Escocesa.
• L'impagament de les quotes mensuals i l'absència continuada a l'espai,
així com no complir els deures com a membres de l'associació, poden
ser motius de cessament de la residència.
• Es promou fer un ús responsable dels espais i materials que s'utilitzen
així com un ambient respectuós i curós amb el treball de lis altres
artistes, incloent-hi la negociació acústica entre totes lis residents.
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PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Pot presentar-se a la present convocatòria:
• Tota persona major d'edat, sense distinció d'origen o nacionalitat
però que resideixi a Barcelona durant el període de residència.
• Les persones que desenvolupin una pràctica dins l'àmbit de l'art
contemporani, exceptuant arts escèniques per les característiques físiques
de l'espai.
• Col·lectius sempre que s'adeqüin a les dimensions del taller.

Per aplicar a la convocatòria, caldrà emplenar el formulari adjunt amb la
documentació següent i enviar en un únic arxiu en format PDF al correu
convocatories@laescocesa.org abans del 14 d'octubre de 2022 a les
23:59h amb l'assumpte “Residències 2022 ” i la modalitat escollida.
Hi ha de constar la documentació següent:
1. Formulari adjunt amb les dades personals i la modalitat escollida, en
1 pàg.
2. Breu carta de motivació on han de quedar clares les intencions per
formar part de la comunitat de La Escocesa, en 1 pàg.
3. Presentació del treball a desenvolupar durant la residència,
en màxim 2 pàg.
4. Projectes recents amb imatges i/o enllaços, en màxim 2 pàg.
5. Currículum o biografia així com els elements de la seva trajectòria
que consideri interessants com a aportació dins de la comunitat
de La Escocesa, a 1 pàg.
L'arxiu es denominarà amb el nom i cognoms de la persona o col·lectiu
sol·licitant i es pot enviar en català, castellà o anglès. En cas de col·lectius,
caldrà assignar representant. Aquelles aplicacions incompletes, que no
incloguin un sol fitxer de màxim 5MB o superin les 7 pàgines seran
rebutjades.
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CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat valorarà les propostes atenent una única modalitat sol·licitada per
cada persona o col·lectiu, que s'haurà d'especificar a l'aplicació.
La Escocesa és un centre de residències que es concep com un projecte
artístic comunitari, on lis integrants treballen tant en el projecte personal
com contribuint al desenvolupament del projecte col·lectiu i associatiu. Per
aquest motiu, han de quedar clares les intencions de la persona sol·licitant
per formar part de la comunitat de La Escocesa, així com els elements de la
seva trajectòria que consideri interessants com a aportació dins del
col·lectiu d'artistes. També es valorarà l'interès crític i la coherència de les
propostes, i finalment, en menor grau, la trajectòria i el cv.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Es perseguirà que la selecció final reflecteixi un equilibri entre diverses
tipologies de pràctiques artístiques i que inclogui propostes de benefici
mutu en relació amb les línies del centre. Si el jurat ho considera oportú, pot
variar la divisió de places entre totes les modalitats dins d'un marge
40-60%, amb la fi d'aconseguir un equilibri entre les noves incorporacions i
el nucli associatiu del centre a més de la qualitat i l'interès de les propostes
artístiques.
El jurat està conformat per dues persones externes, la directora de La
Escocesa i dos residents actuals (que no emetran vot en el cas de les
renovacions de la modalitat A2). En cas que hi hagi algun conflicte
d'interessos entre lis membres del jurat i alguna de les propostes,
s'abstindrà d'intervenir en la deliberació d'aquesta proposta concreta. Si el
jurat ho determina oportú, es podran sol·licitar entrevistes personals abans
de decidir els resultats i qualsevol plaça de les ofertes en aquesta
convocatòria es podrà declarar deserta.
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CALENDARI
Període de recepció de propostes
Fins el divendres 14 d'octubre del 2022 a les 23:59h.
Totes les propostes rebudes fora de termini seran desestimades.
Resolució de la convocatòria
Abans del divendres 18 de novembre de 2022 es contactarà a les persones
seleccionades i els resultats seran publicats a la web i xarxes socials.
Inici de la residència a La Escocesa
Gener de 2023

Per a més informació, us convidem a assistir a la jornada d'informació i
resolució de dubtes sobre la convocatòria dijous 6 d'octubre del 2022 a
les 12:00h online i el mateix dia a les 13:00h en format presencial a La
Escocesa.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de la sol·licitud per a la Convocatòria de Residències
Artístiques a La Escocesa 2022 implica l'acceptació d'aquestes bases.

Amb el suport de:

La Escocesa
Carrer Pere IV, 345
08020 Barcelona
931650020
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