BASES CONVOCATÒRIA PLA EXPANSIÓ ARTÍSTICA
És molt freqüent que alguns artistes es trobin amb dificultats serioses per posar en circulació la seva feina
i per poder establir una relació econòmica justa amb l’entorn en el qual es desenvolupa la seva tasca. Fins i
tot propostes de gran valor artístic no aconsegueixen accedir ni als circuits professionales ni a un número
d’espectadors que estigui d’acord amb la inversió humana i econòmica d’un projecte.
Aquesta situació posa de manifest la necessitat de desenvolupar models organitzatius i mètodes de col·laboració que respectin les diferents maneres específiques de la creació artística i que, a la vegada, aconsegueixin ser eficaces en un sector tan complicat com és el de la cultura. Per aquest motiu, s’obre aquest
convocatòria per a 4 artistes, col·lectius o agrupacions per formar part d’un programa pilot d’investigació
transdisciplinar capaç de generar recursos organitzatius adaptats a les necessitats artístiques i a relacions
eficaces amb el mercat de la cultura.

CONVOCATÒRIA
S’obre convocatòria de 4 places per a artistes, col·lectius o agrupacions dedicades a les arts que vulguin
formar part d’aquest projecte pilot durant dos anys. Al llarg d’aquest període es desenvoluparan de manera específica els diferents plans individuals d’expansió artística (PIEA). Durant aquest període, els artistes,
col·lectius o agrupacions seleccionades seran assessorats i acompanyats per un equip d’experts amb els
quals dissenyaran accions concretes per establir relacions eficaces amb el seu entorn econòmic i cultural.

DESTINATARIS
Artistes en actiu que compleixin les següents condicions:
• Haver estrenat un mínim de 3 obres al llarg de la seva carrera
• Tenir com a mínim una obra en circulació actualment
• Haver creat alguna obra que hagi estat coproduïda per algun teatre o festival o recolzada oficialment per
alguna entitat o institució.
• Residir a l’Estat Espanyol

DOTACIÓ
Cada artista rebrà durant aquest període una aportació econòmica de 5.000€ + iva.

COMPROMÍS
Els artistes seleccionats es comprometen a:
• Proposar un projecte propi que serà la base per dissenyar un PIEA
• Participar en totes les sessions d’investigació que es celebrin dins aquest projecte (1 al mes)
• Participar de forma activa en les sessions de socialització (3 a l’any)
• Participar en els laboratoris de capacitació (1-2 a l’any)
• Consensuar amb l’organització els agents de seguiment que participaran en el seu PIEA
• Dissenyar amb els altres agents continguts i metodologies de treball per a cada sessió
• Desenvolupar accions per compartir i difondre els coneixements desenvolupats durant aquest projecte.

DOCUMENTACIÓ
•
•

Carta d’interès
CV on s’especifiquin els llocs, dates d’estrena i recolzaments rebuts per a la producció de cada obra.

Cal enviar la doccumentació a info@granerbcn.cat abans del termini de finalització de recepció de propostes.

El material i les idees que formen part dels projectes que es presentaran els candidats són propietat intel·lectual dels candidats, per tant ni la Fundació Banc Sabadell ni el Mercat de les Flors-Graner podran utilitzar aquests continguts sense el consentiment de l’artista. Tota la documentació rebuda per part dels artistes que es presentin a la convocatòria, en el cas de no ser seleccionats, es podrà recollir dins del període
d’un mes al Graner.

TERMINI DE RECEPCIÓ DE PROPOSTES
5 de desembre al 30 de desembre
(*)Sessions informatives del projecte:
15 de desembre 18:00h al GRANER
Prèvia confirmació d’assistència a: info@granerbcn.cat

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Mixta, multidisciplinar, nacional i internacional ( 5 membres)

RESSOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
20 de gener del 2017

PROJECTE AMB EL SUPORT DE:
Fundació Banc Sabadell

