CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA ARTÍSTICA LABoral / Lo Pati
Convocatòria nacional dirigida a creadors que vulguin realitzar un treball
d’investigació en residència de dos setmanes durant la primavera/estiu del 2014.
Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre
Lo Pati, amb seu a Amposta, vol ser el nucli catalitzador de les iniciatives i els
projectes en matèria d’arts visuals portats a terme a les comarques del Montsià,
Baix Ebre, Ribera d’Ebre i la Terra Alta. La tasca del centre contempla programes
de difusió, formació, producció, col·lecció i arxiu, d’acord amb el que representa
formar part de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya. La singularitat del
projecte s’articula a partir de la relació entre art i natura. La preeminència del
valor del context natural com element característic del territori on s’ubica i la
complicitat i veïnatge amb el Museu de les Terres de l’Ebre plantegen línies de
treball i col·laboracions que justifiquen i corroboren aquest posicionament.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial és una plataforma oberta
d’investigació, producció, difusió i interpretació de les formes culturals, que
sorgeixen de l’ús creatiu de les noves tecnologies.
Inaugurat el 30 de març de 2007, el Centre es troba situat a Gijón (Principat
d’Astúries), dins del marc de l’antiga Universidad Laboral, avui Cuitat de la Cultura.
Plataforma 0. Centro de Producción
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial posa a la disposició del sector cultural
el seu Centre de Producció. Plataforma O per a la producció de projectes en la
intersecció entre l’art, la ciència i les noves tecnologies amb la voluntat de
possibilitar l’execució de propostes artístiques i la seva introducció en els circuits
Professionals.
El Laboratorio de Sonido de LABoral té com a objectiu promoure i donar suport
tècnic i creatiu a pràctiques artístiques contemporànies relacionades amb el so a
través de tres línies d’acció: producció, investigació i educació.
BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objectius de la residència
La residència LABoral / Lo Pati, convocada per LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial i Lo Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, va dirigida a
acollir projectes de música experimental i art sonor relacionats amb el paisatge
sonor d’Astúries i del Delta de l’Ebre. Els destinataris són creadors residents a
l’estat espanyol. L’objectiu de la residència és oferir a l’artista les condicions d’espai
i concentració adequades per a la seva investigació, així com disposar de l’abast
natural d’Astúries i l’entorn natural del Delta de l’Ebre. El resultat de la investigació
es presentarà a LABoratorio de Sonido de LABoral i a la programació de Lo Pati
durant el 2014.
2. Dirigit a:
La convocatòria està dirigida a artistes espanyols o residents a Espanya.

3. Espais disponibles i duració de la residència
La residència artística es durà a terme a la Residència d’Artistes Baladre i
a Plataforma 0. Centro de Producción de LABoral Centro de Arte.
-

La residència Baladre són instal·lacions de l’Ajuntament d’Amposta i Lo
Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre a Balada, pedania d’Amposta.
L’edifici consta de dos sales i un pati amb un total de 176 m2, i compta
amb dos espais: un taller i un habitatge d’un sol espai amb habitació
sala-menjador.

-

Plataforma 0, el centre de producció de LABoral Centro de Arte, compta
amb un laboratori audiovisual, un laboratori d’enregistrament i equips
audiovisuals. A més, el resident s’allotjarà en un apartament als voltants
de la Universidad Laboral de Gijón.

La residència inclou l’allotjament de l’artista i l’accés a tots els recursos tècnics i
humans de tots dos espais. La residència tindrà una durada de dos setmanes i es
durà a terme entre el 9 de juny i el 3 de juliol, primer a LABoral i després a Lo Pati.
- Lo Pati
Consulta aquí la ubicació i aquí les fotos de l’espai.
Consulta aquí la normativa de les instal·lacions.
- Plataforma 0. Centro de Producción de LABoral Centro de Arte
Consulta aquí els recursos disponibles.
Consulta aquí la normativa de les instal·lacions.
4.

Criteris de selecció

Els criteris a valorar en la selecció de les propostes seran:
1) el caràcter experimental i innovador en la recerca de noves línies de
treball al voltant de l'art sonor
2) la seva relació intrínseca amb el paisatge sonor d'Astúries i del Delta de
l’Ebre
3) la seva viabilitat i capacitat de desenvolupament
5.

Condicions

La residència cobrirà el desplaçament i les despeses d'estada (manutenció)
de l'artista durant els dies que duri la residència, a raó de 30€ per persona i dia a
Lo Pati i 15 € per persona a LABoral.
L'artista seleccionat es compromet a disposar dels mitjans de transport per
als desplaçaments necessaris. En el cas del Delta de l’Ebre s'aconsella l'ús de
bicicletes i vehicles de dos rodes.
El resident seleccionat es compromet a presentar el seu treball mitjançant
una actuació, acció sonora, instal·lació o una altra forma de presentació que es
presentarà al Laboratorio de Sonido de LABoral i a la programació de Lo Pati al llarg
de 2014.

L'artista documentarà la seva investigació i el seu procés de creació durant
la residència i posarà aquest material a la disposició del Lo Pati i LABoral per
acompanyar la presentació de la seva obra, per a ús didàctic, d’investigació o de
comunicació i promoció del projecte.
L'artista es compromet explícitament, si és escollit, a realitzar la residència
segons les condicions de les bases i en els terminis sol·licitats.
6.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a la residència artística es poden presentar fins al 14
d'abril de 2014 a través de l'adreça de correu electrònic comunicacio@lopati.cat i/o
produccion@laboralcentrodearte.org. Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta
convocatòria han d'enviar un sol document, etiquetat amb el nom del responsable
del projecte que inclogui:
- Dades de contacte del responsable del projecte
- Breu currículum de l'artista responsable
- Calendari pel qual se sol·licita la residència, amb opcions alternatives entre
el 9 de juny i el 3 de juliol de 2014
- Una descripció del projecte (màxim tres fulls, amb fotografies i els enllaços
adequats): estat actual, objectius, metodologia i pla de treball.
- Espais que es preveuen utilitzar (allotjament / sala de treball / exteriors)
7.

Composició del jurat

El jurat de la residència estarà format per representants de l'equip de
LABoral i Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, i es podrà requerir als
interessats a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment.
8.

Propietat intel·lectual

LABoral i Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre es reserven el dret de
publicar el resultat del treball d’investigació a través de la web, xarxes socials i/o
qualsevol altre mitjà de difusió que considerin adequat, sempre adaptant-se a les
possibilitats de difusió de la investigació.
9.

Resolució de la convocatòria y acceptació de les bases

El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als
interessats i es farà públic a través de nota de premsa i de les webs lopati.cat i
laboralcentrodearte.org
entre
els
dies
21
i
25
d'abril
de
2014.
El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les bases
i de la seva resolució, de les condicions d'ús dels espais de l'equipament, així com
dels canvis que, per factors aliens als convocants, es puguin produir
posteriorment.
Per més informació:
comunicacio@lopati.cat o produccion@laboralcentrodearte.org

