Centre de Creació Contemporània. Camallera
resident@naucoclea.com
www.naucoclea.com
Bases de la convocatòria de residències 2019
Artistes, intèrprets, curadors i escriptors són convidats a sol·licitar una
residència al Centre d'Art Contemporani Nau Côclea
Períodes disponibles i disciplines artístiques
La residència s'ofereix del 12 de maig al 20 de juny i del 16 de setembre al
31 de desembre de 2019. Les sol·licituds estan obertes a projectes d'arts
visuals, arts en viu, performance dansa, art sonor, música, comissariat i
literatura.
Allotjament i recursos
La residència inclou l'allotjament d'artistes (fins a 4 persones) en una casa
amb dues habitacions dobles, cuina, bany i una sala d'estar amb calefacció i
estufa de llenya. Sala d'exposicions / assajos (80m2). Els residents poden
usar un projector de vídeo, equip de so, etc. La casa està situada a
Camallera, Catalunya en entorn natural envoltada de camps i boscos.
El personal de Nau Côclea connectarà als artistes amb la població local, i
ajudarà a trobar els millors serveis locals i proveïdors de materials, si cal.
La durada mínima de l'estada a la residència és de 7 dies i la màxima de 90
dies.
Tarifes
Els artistes pagaran una tarifa segons el nombre de residents i els dies de
residència:
1 resident 5 € per dia
2 residents 10 € per dia
3 o 4 residents15 € per dia
Els sol·licitants també poden proposar l'intercanvi de la tarifa per una
presentació del projecte, taller, o una altra activitat similar. Aquesta opció
podria ser acceptada segons les possibilitats de la programació.
La residència no cobreix les despeses de viatge o manutenció i no inclou
l'assegurança de salut. És obligatori que els artistes no residents a l'estat
espanyol disposin d'una assegurança de salut durant l'estada.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden enviar fins al 28 de febrer. La llista d'artistes
seleccionats es publicarà el 15 de març de el 2019.
Els artistes han d'enviar un document (PDF o Word) per correu electrònic a
resident@naucoclea.com, el document i el títol del correu electrònic han
d'incloure el nom del responsable del projecte. L'aplicació ha d'incloure el
següent:
Informació de contacte del responsable del projecte.
Nombre de persones que s'allotjaran a la residència.
Dates preferides per a la residència i opcions alternatives (si n'hi ha). Si les
vostres dates són flexibles o si teniu opcions alternatives, és més probable
que s'accepti la vostra sol·licitud.
Una carta en què l'artista es compromet explícitament a fer la residència en
el període seleccionat i d'acord amb les condicions d'aquesta convocatòria.
Espais necessaris (allotjament casa / sala de treball / exterior)
Una descripció del projecte (màxim 3 pàgines i enllaços)
Un breu CV (màxim 1 pàgina) i portfolio o pàgina web.
En rebre la sol·licitud t'enviarem una carta de confirmació. Contacteu-nos a
resident@naucoclea.com
si no us arriba una carta de confirmació de
recepció en els següents 5 dies.
Jurat i procés de selecció
Les residències s'atorguen segons els següents criteris:
Valor artístic
Consistència del projecte
Potencial del projecte per ser compartit amb diferents públics.
Membres del jurat
Clara Gari directora de Nau Côclea.
Representant del Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona.
Un artista o curador independent
La decisió del jurat sobre els candidats seleccionats es publicarà el 15 de
març en el lloc web de Nau Côclea www.naucoclea.com. Els sol·licitants
seleccionats també seran informats per correu electrònic.
Aplicar a la convocatòria implica l'acceptació de les condicions de la mateixa
i de la residència.

