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Convocatòr ia  de res idènc ies 2016 
Convocatòria Internacional dirigida a creadors que vulguin realitzar un treball de recerca en residència al Centre de 
Creació Contemporània Nau Côclea durant 2016 
Oberta a projectes d'arts visuals, art sonor, música, dansa i coreografia, performance i escriptura. Els projectes 
s'admeten en totes les seves fases, des de la concepció inicial fins la producció final.  
 
Caracter ís t iques de l ’espai  
Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4). 
L’allotjament consisteix en una caseta independent amb dues habitacions dobles, petita cuina, bany i sala d’estar. La 
caseta es troba en un entorn natural de camps i boscos. El sistema de calefacció és una estufa de llenya. Els artistes 
poden utilitzar també l’oficina comú (50 m2, biblioteca/sala de reunions i equips informàtics) i la sala 
d'exposicions/assaigs (80m2 nets amb petita columna central. Terra i murs de formigó). 
La durada mínima és de 7 dies i la màxima de 90.  
 
Quota de manteniment i  recursos que s'ofere ixen 
Els residents paguen una quota que es destina al manteniment de la residència: aigua calenta, llenya, llum, neteja, 
reparacions, wi-fi i mobiliari. L’import de la quota depèn del numero d’ocupants de la caseta. 
1 ocupant 10€ diaris  2 ocupants 15€ diaris 3 o 4 ocupants 20€ diaris 
En algunes ocasions contemplem una forma d’intercanvi de la quota per obra o treballs dels artistes. 
La residència no inclou ni els desplaçaments ni les dietes de manutenció.  
És possible la utilització d’alguns recursos de la Nau Côclea: projector de vídeo equip de so, etc.  
El personal de Côclea ajuda els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de 
materials i serveis relacionats amb la seva recerca. 
 
Presentac ió de so l·l i c i tuds 
Les sol·licituds es poden enviar fins el 31 de gener de 2016 
Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar per correu electrònic a 
res ident@naucoc lea.com un sol document, etiquetat amb el nom del responsable del projecte que inclogui: 
1. Dades de contacte del responsable del projecte. 
2. Calendari per al qual se sol·licita la residència, amb opcions alternatives si hi ha. Si es presenten dates flexibles o 
dates alternatives, les probabilitats de ser admès són molt més altes. 
3. Una carta a la qual l’artista es compromet explícitament, si és escollit, a realitzar la residència dins les dates 
previstes i segons les condicions de les bases.  
4. Una descripció del projecte (màxim 3 fulls amb un màxim de 3  fotografies format jpg. i enllaços a Internet: web, 
bloc, Youtube, Vimeo, etc.). 
6. Un breu currículum (màxim 1 full) No s’admetran projectes enviats per via postal. 
 
Jurat  i  reso luc ió  
El jurat de 2016 estarà composat per: 
Clara Garí directora de Nau Côclea 
Carme Sais, directora de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona 
Cristina Massanés, filòsofa i crítica d’art 
 
Resolució de la convocatòria: la decisió del jurat es farà pública abans del 20 de febrer de 2016 
La resolució es comunicarà als interessats i serà publicada a la pàgina web de Nau Côclea i a la de diverses entitats 
associades (Xarter, Xarxaprod, etc.) 
 La participació a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de les condicions de la residència 


