CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES 2017
El Graner és un centre de creació i investigació sobre el llenguatge del cos i el moviment que
s’inclou dintre del programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona y que està
gestionat pel Mercat de les Flors, amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de la
Dansa de Catalunya (APDC) i l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC). El Graner actua en base a diferents línies de treball per incidir en el teixit creatiu des de diferents contextos: creació, internacionalització, pensament, educació i projectes
de proximitat. En base a aquestes línies d’actuació, acull artistes en residència, desenvolupa
projectes de cooperació artística amb altres agents culturals, projectes educatius i promou la
integració de l’espai al barri, entre d’altres objectius.
El Graner obre convocatòria per projectes en residència durant el 2017. Aquesta convocatòria
va dirigida a artistes i col·lectius, locals i internacionals, que treballin en les àrees de la dansa i
la performance, i que desenvolupin propostes o que estiguin dintre de processos d’investigació
que tinguin la coreografia, el cos o el moviment com a eix central.
La convocatòria de residències 2017 s’articula en dues modalitats: investigació i creació.
El període de recepció de projectes serà fins al 4 de desembre de 2016. El 14 de desembre
es comunicarà la resolució d’aquesta convocatòria a través de les webs www.granerbcn.cat ,
www.mercatflors.cat i les nostres xarxes socials.
La comissió de selecció està formada per cinc membres: un membre designat per l’APDC, un
membre designat per l’ACPDC, dos experts/es en arts vives d’àmbit local i internacional, i la
coordinadora del Graner.
Els criteris de selecció són: la coherència artística de la proposta, l’interès de la investigació
dins de les arts vives i el seu nivell de relació amb altres àrees artístiques i de pensament, i el
grau de diàleg que estableix amb el context local, bé per l’objecte d’estudi o bé pels agents
implicats.
Documentació a presentar:
- Un escrit de màxim 5 pàgines que expliqui la iniciativa i els eixos de treball, el nombre de
col·laboradors i les estructures de suport, si és el cas, així com un breu currículum dels participants del projecte.
- Currículum de l’artista, col·lectiu o companyia, que inclogui links a una selecció de vídeos de
tres treballs de creació o investigació.
- Especificar la modalitat de residència a la qual es concursa, així com l’espai al qual es vol
optar en el cas de les propostes de la modalitat de creació (modalitat B).
- Calendari de treball (les etapes de treball en Graner es poden dividir durant el 2017 en blocs
de mínim una setmana).
Els artistes residents tenen a la seva disposició els següents serveis:
- Acompanyament del projecte, visibilitat i promoció en plataformes d’exhibició, nacionals i
internacionals.
- Estudi en exclusiva i accés les 24 hores.
- Habitacions de descans en funció de la disponibilitat del centre.
- Bicicletes en el cas que no sigui resident a Barcelona, en funció de la disponibilitat.

- Ordinador d’edició de vídeo, càmera de fotos, càmera de vídeo i trípode.
- Servei de fotocòpies i impressió.
- Descomptes en els espectacles del Mercat de les Flors durant el 2017.

MODALITAT A. RESIDÈNCIES D’INVESTIGACIÓ
A1 - Interaccions
Dirigida a artistes de qualsevol disciplina, pensadors i investigadors. L’objecte d’estudi ha de
tenir el cos, la dansa o el moviment com a eix central, i hi ha d’haver una connexió o interès en
el context artístic local o amb el territori, el barri de la Marina - Zona Franca, en el qual s’ubica
el Graner.
El Graner ofereix la sala P com a espai de treball, un mínim de dues setmanes i un màxim de
dos mesos, i una aportació econòmica de 600 € (impostos no inclosos).
Nombre de residències: 2
A2 - Metodologies compartides
Per a propostes que investiguin sobre metodologies vinculades a la pràctica artística, on l’intercanvi i la pràctica grupal estiguin presents en la investigació.
El Graner ofereix la sala M o MT com a espai de treball durant màxim un mes, en funció de la
disponibilitat, i una aportació econòmica de 2.000 € (impostos no inclosos).
Nombre de residències: 1
A3 - Recerca / Creació
Per a propostes de creació que es troben en una etapa iniciàtica o en una fase de pre-projecte.
El Graner ofereix espai de treball en funció de les necessitats del projecte un màxim d’un mes,
i una aportació econòmica de 600 € (impostos no inclosos).
Nombre de residències: 2

MODALITAT b. RESIDÈNCIES DE CREACIÓ
Dirigides a projectes de creació que necessitin estudi de treball i que es trobin en una etapa inicial o intermèdia i/o per a residències tècniques. Les condicions i el material disponible durant
la residència tècnica es pactaran amb el centre.
Seguint la normativa de les fàbriques de creació municipals, la cessió de l’espai en aquesta
modalitat està subjecta a la facturació de les despeses indirectes que es deriven del seu ús. E
Els preus públics aprovats són els següents (impostos inclosos):
- Sala G / 100 € setmanals
- Sala MT i M / 62.5 € setmanals
- Sala P / 25 € setmanals
Més informació sobre els espais del Graner: http://granerbcn.cat/es/edificio-y-espacios/
Correu electrònic de contacte: info@granerbcn.cat

