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Programa de residències artístiques Casa Planas

Casa Planas conjuntament amb el Goethe Institut anuncia la segona
edició de residències de recerca artística per desenvolupar i produir
projectes innovadors que reflexionin sobre les relacions culturals entre
l’Arxiu Planas i la cultura alemanya.
A través del Centre de Recerca Artística i Cultura Contemporània, a
Casa Planas impulsam un programa de residències de recerca per a
creadors/creadores i pensadors/pensandores vinculats i vinculades a
l’art contemporani.
Els projectes hauran de presentar una proposta vinculada a la cultura
alemanya, ja sigui per referències artístiques, moments històrics,
esdeveniments actuals o culturals. Creim que és urgent traçar una nova
cartografia cultural que, de manera inclusiva, analitzi les conseqüències
culturals de la mobilitat global contemporània.
Quant a la relació amb la cultura alemanya, també es valoraran els
projectes de mediació que tenguin un retorn social directe al nostre
camp de treball i al nostre barri, o que estiguin relacionats amb la
temàtica d’arxiu, postals, paisatge, turisme i memòria. Tenim un especial
interès en les disciplines audiovisuals, performatives i en les propostes
transdisciplinàries.
En aquest programa s’afavoreixen els contextos per a la creació, els
espais de treball, els processos de recerca, les taules rodones, els
laboratoris de cocreació, així com les trobades entre artistes, comissaris,
col·lectius i professionals del sector.
El programa té com a objectiu dur a terme projectes nacionals i
internacionals per, d’una banda, aproximar projectes de l’exterior als
artistes de les Illes i de l’altra, reflexionar i investigar des d’una perspectiva
local sobre els fluxos culturals i les influències internacionals a les Illes.
Es farà una petita edició que documenti els processos de creació dels
projectes dels residents seleccionats.
Es donaran un total de 3 beques, una per a cada modalitat.
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Dates d’execució: del
15 d’octubre al 27 de
novembre de 2020
Dotació: 1.500 € bruts
més allotjament
Data límit de lliurament
de la sol·licitud: 30 de
juny de 2020
Més informació:
cccpcasaplanas@gmail.com
971 966 751
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MOD A.

Dirigida a residents a Mallorca per desenvolupar una residència en el centre de
creació Casa Planas.

-Només s’admetrà un sol PDF de com a
màxim 20MB
- La documentació s’ha de presentar en
anglès, català o castellà.
					

MOD B.

3. Lloc i termini de presentació

Dirigida a un perfil internacional per desenvolupar una residència en el centre de
creació Casa Planas.

MOD C.

Dirigida a un perfil internacional per
desenvolupar una proposta d’exploració
radiofònica/sonora en el centre de creació
Casa Planas

1. A qui va dirigit
Artistes, pensadors/es, investigadors/es,
productors/es culturals i comissaris/es.
Majors de 18 anys i sense límit d’edat.

4. Resolució

		
Casa Planas comunicarà la resolució
abans del 30 de juliol de 2020 als
candidats i candidates becats i becades
per via telefònica i per correu electrònic a
tots els presentats.

5. Criteris de valoració

2. Procés de sol·licitud
Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça
de correu electrònic: cccpcasaplanas@
gmail.com i hauran d’incloure la
informació següent: :
				
a) Assumpte del correu:
Art Investigation Programme 2020 –
Modalitat [A, B o C ]
b) En el correu s’hi ha adjuntar:
1. Projecte a desenvolupar durant la
residència amb un text explicatiu.
2. Statement artístic, currículum vitae
i dossier d’un màxim de 15 pàgines en
total.
3. Formulari que inclogui les dades de
contacte.
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Les sol·licituds amb la documentació
requerida s’han d’enviar a
cccpcasaplanas@gmail.com
El termini de presentació de sol·licituds
finalitza l’30 de juny de 2020 a les 24.00h.
			

a) Serà imprescindible treballar la
interculturalitat entre Alemanya i Mallorca.
		
b) Aspectes que es valoraran:
Es valoraran els projectes que:
- Presentin una proposta vinculada amb
l’Arxiu Planas i Alemanya.
- Explorin la mediació entre el barri de
Casa Planas i Alemanya.
- Reflexionin sobre l’impacte mediambiental.
- Així mateix, es posarà en valor el fet
que els candidats tenguin un background
migratori vinculat amb Alemanya.
c) Viabilitat del projecte, innovació i
creativitat de la proposta.
d) Impacte i projecció cultural, artística i
social.
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residència de Casa Planas

6. Obligacions de les persones
seleccionades
a) Les persones seleccionades hauran
de presentar un registre sobre el
desenvolupament del seu projecte d’un
mínim de 4 pàgines i d’un màxim de 10,
amb imatges en alta qualitat en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà
del dia de finalització de la residència.
			
b) L’artista cedirà el seu projecte al fons
de l’arxiu Planas perquè passi a formarne part, juntament amb una còpia, en el
cas que sigui reproduïble. En cas contrari,
s’haurà de presentar una memòria del
procés i del resultat. L’arxiu Planas es
compromet a no fer cap ús comercial
d’aquesta aportació.			
c) Ni el logotip de Casa Planas, ni el del
Goethe-Institut ni el material de l’arxiu es
poden publicar sense l’aprovació prèvia
de les direccions dels centres mitjançant
un correu electrònic.
d) Les intervencions públiques o els
escrits, ja siguin individuals o conjunts,
vinculats als projectes, així com totes
les publicacions realitzades durant el
període en què es gaudeixi de la beca i
a la fitxa tècnica del projecte en mostres
futures, hauran de fer constar crèdits de
la condició de residents de recerca de
Casa Planas i del Goethe-Institut.		
			
e)Les persones becades han de deixar
l’espai de treball en les mateixes
condicions en què se’l varen trobar. 		
			
f) Les persones becades no poden haver
gaudit amb anterioritat de la mateixa
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g) Les persones becades hauran de
treballar en el projecte de manera
presencial a Casa Planas el 80 % del
temps de la residència.
h) Les persones becades hauran
d’assistir a les activitats programades en
el marc de les residències com ara visites
i trobades professionals
					

7. Casa Planas es compromet a
a) Facilitar les eines i l’equip tecnològic
necessaris en la mesura de la disponibilitat
de l’equip de Casa Planas.
b) Oferir un espai de treball a Casa Planas.
c) Oferir acompanyament en el procés
creatiu.
d) Oferir accés a les activitats culturals de
Casa Planas.
				
e) Posar en contacte els becats amb
agents culturals de Palma (networking).
f) Facilitar documentació dels processos
de la residència per a l’edició que es
publicarà posteriorment.
g) Promocionar les residències en
les xarxes socials i en els mitjans de
comunicació.
h) Organitzar un esdeveniment per
presentar de manera pública els projectes
desenvolupats a Casa Planas en una
data convinguda entre les direccions de
Casa Planas i del Goethe-Institut.
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8. Goethe-Institut
El Goethe-Institut proporciona al centre
cultural Casa Planas els mitjans financers
per adjudicar i supervisar les residències.
					

9. Procediment de concessió
La concessió de les beques es realitzarà
en règim de concurrència competitiva,
d’acord amb els principis d’objectivitat,
igualtat, no discriminació i publicitat.
La direcció de Casa Planas realitzarà una
primera selecció de candidats i candidates.

segon del 40 % en haver lliurat la memòria
de la residència.ago del 40% a la entrega
de la memoria.
					

10. Acceptació de les bases
de la convocatòria
La presentació de la sol·licitud per a
l’obtenció de la beca implica l’acceptació
d’aquestes bases i constarà com un
contracte professional.
L’incompliment de les obligacions de
les persones becades poden afectar el
segon pagament de la beca.

Per a les residències a Casa Planas
hi haurà un comitè format per: un
representant del Goethe-Institut de
Barcelona, un representant del Centre de
Producció i Recerca d’Arts Visuals Hangar
de Barcelona i un representant de Casa
Planas.
La dotació de la beca està sotmesa a una
retenció d’un 3% d’IRPF (Impost de la
Renda sobre las Personas Físiques).
El pagament de la quantitat atorgada
es realitzarà en el termini de 10 dies
laborables comptadors des de l’endemà
de l’acceptació formal de la beca. La
persona becada ha d’haver presentat
prèviament una factura.
Dotació única de 1.500 € (impostos
inclosos) en concepte de producció i
honoraris.
Casa Planas abonarà l’import en dos
terminis: un primer pagament del 60 %
del total en concepte d’avançament i un
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Sobre Casa Planas
En el Centre d’Investigació Artística i Cultura Contemporània CasaPlanas
impulsam la cultura creant una plataforma d’experimentació, recerca i
creativitat que aposta per rescatar l’antiga fàbrica de fotografia Casa
Planas. Es tracta d’espai en desús que recupera la memòria material i
immaterial d’aquest lloc per a la ciutat de Palma, i que obre les portes
com a centre independent de recerca i creació artística l’abril de 2015.
			
Casa Planas és un fàbrica efervescent de creació interdisciplinària on
connecten tallers de laboratori fotogràfic, de serigrafia, de new media, d’art
contemporani i de pensament crític; una sala de concerts, laboratoris de
dansa i d’arts escèniques, una ràdio, sales d’assaig i d’enregistrament,
així com estudis d’artistes i espais de creació compartits, entre altres
activitats no classificables.
A través d’una pluralitat de disciplines i d’un sistema permeable ens
centram en la reflexió sobre la imatge contemporània. Donam suport
als processos artístics i oferim recursos per fomentar la creació. Alhora,
qüestionam el poder institucional i acadèmic, així com el que s’exerceix
en els circuits artístics i fins i tot entre la ciutadania, amb la intenció de
reformular i de reflexionar des d’una visió integral de la pràctica artística.
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Sobre el Goethe-Institut
El Goethe-Institut és una institució pública alemanya, amb més de 150
instituts a tot el món repartits en 98 països, que té com a objectiu
promocionar i divulgar el coneixement de la llengua alemanya i la seva
cultura, així com fomentar l’intercanvi i la cooperació cultural en l’àmbit
internacional. Mitjançant una àmplia informació sobre la vida cultural,
social i política d’Alemanya, el Goethe-Institut ofereix una imatge clara i
íntegra del país que representa.
Es va fundar el 1951 com a associació sense ànim de lucre i té la seva seu
central a Munic. Desenvolupa la seva activitat a tot el món sobre la base
d’un conveni marc amb el Ministeri Federal Alemany d’Afers Exteriors,
però, tot i així, és una associació autònoma oficial que no forma part de
l’organigrama del Ministeri d’Afers Exteriors.
El principi bàsic del Goethe-Institut és el treball conjunt amb
col·laboradors, entre els quals hi ha organitzacions, agents
culturals i la societat civil de cada país on desplega la seva activitat.
Des de fa gairebé 70 anys, gràcies a l’àmplia xarxa de les diferents seus
del Goethe-Institut, dels centres Goethe, de les associacions culturals,
de les sales de lectura i dels centres examinadors i d’ensenyament
d’alemany, facilita a moltes persones un primer contacte amb Alemanya.
El treball conjunt que realitza el Goethe-Institut des de fa molts anys amb
institucions importants en més de 90 països del món afavoreix i consolida
la imatge d’Alemanya a l’exterior. El Goethe-Institut dona suport, en funció
de les seves possibilitats, a tots aquells que s’interessen activament per
Alemanya i la seva cultura.
En molts països, el Goethe-Institut manté col·laboracions amb centres
culturals locals sense ànim de lucre en ciutats importants on no té seu pròpia,
a través de les anomenades” societats culturals (Kulturgesellschaften).
Aquests centres culturals, a diferència del Goethe-Institut, no són
institucions alemanyes, sinó institucions del país on es troben ubicades.
Des de 2019, El Centre de Recerca i Cultura Contemporània Casa Planas,
amb seu a Palma i el Centro Internacional de Cultura Contemporánea
Tabakalera, a Sant Sebastià, són els dos socis culturals del GoetheInstitut a Espanya i en ambdós llocs s’hi organitzen esdeveniments
culturals relacionats amb Alemanya. L’objectiu comú és construir xarxes
estables i connexions dinàmiques per promoure l’intercanvi intercultural, la
innovació, el pensament i la creació contemporània. El fet que el GoetheInstitut a Espanya aposti per centres de creació com a socis culturals,
com són Tabakalera i Casa Planas, subratlla el seu compromís amb la
construcció de nous ponts interculturals i amb projectes transfronterers.
www.goethe.de/barcelona
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Sobre l’Arxiu Planas
Josep Planas i Montanyà, el fundador de Casa Planas, és considerat
el fotògraf de l’imaginari de les Illes Balears dels anys 50 i 60. Fotògraf
del boom turístic, incansable productor i col·leccionista, fou pioner en la
producció industrial de postals i en la fotografia aèria, i es convertí en
el primer fotògraf europeu que adquirí un helicòpter per fer fotografies
aèries. Nascut a Catalunya, romangué a Mallorca pel paisatge, un
paisatge que immortalitzà per sempre.
Les seves imatges viatjaren per tot el món en forma de postals turístiques
-n’arribava a vendre prop de 25.000 en un any- i gràcies a aquest fet,
difongué la imatge de l’illa internacionalment i adquirí el monopoli de la
producció industrial de postals.
El 1947, Planas inaugura la seva primera botiga especialitzada en
fotografia al carrer Colón i a partir d’aquell moment comença l’evolució
d’una empresa que arribaria a tenir més de 15 establiments. Casa Planas
produí milions d’imatges en una època en la qual es produïen més de 700
reportatges anuals. Avui en els magatzems de Casa Planas els arxivadors
vessen de fotografies, negatius, fotolits, diapositives, transparències i
postals que sumen més de 4 milions d’imatges. A més, hi ha més de
2.000 càmeres de marques i models diferents que ell utilitzà i col·lecionà.
A través del seu arxiu podem fer un seguiment de la transformació
paisatgística, urbanística, turística i social que es produí a les Balears
durant aquests anys. La seva càmera deixà testimoni de la cultura pròpia
del turisme de masses contribuint així a l’imaginari més folklòric i icònic
mentre que alhora capturà el paisatge humà més domèstic i pròxim
gràcies als retrats que feu dels esdeveniments familiars de bona part de la
població. Realitzà reportatges de noces de famílies acomodades locals,
també feu fotografia esportiva, reportatges comercials, principalment del
sector hoteler i retratà gairebé tots els racons de la nostra geografia.
Planas publicà en diferents revistes i diaris com ara a Cort i Arte
Fotográfico, Baleares, Fotogramas, Primer Plano, Fiesta Deportiva,
Destino, Serra d’Or, La Vanguardia, Diario de Mallorca, Última Hora, i
també fou corresponsal de Televisió Espanyola. Fotografià intel·lectuals,
escriptors i artistes del moment com Blai Bonet, Francesc de Borja Moll,
Camilo José Cela, Robert Graves, Joan Miró i John Ulbrich, i actors com
ara Joan Fontaine, Errol Flynn, Charles Chaplin, Grace Kelly, Lana Turner
i un gran etcètera. Així mateix va cobrir actes polítics i militars d’adhesió
al règim, com la visita de Franco, la de Joan Carles I de Borbó o la de
Fraga Iribarne.
La seva passió pel col·leccionisme li permeté reunir un importantíssim
llegat de fotografies i postals antigues, així com una àmplia col·lecció
d’aparells i accessoris relacionats amb el seu exercici professional
d’un incalculable valor: rareses, primeres animacions, ombres xineses,
daguerreotips, zoòtrops i llanternes màgiques. Les deficients condicions
de conservació i catalogació en què es troba avui en dia l’arxiu fan perillarne la continuïtat. Es tracta d’un patrimoni en estat risc a l’espera de rebre
suport social i institucional suficients per tal de posar-lo a l’abast de tota
la ciutadania. www.casapalans.org
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Sobre el Programa de Beques
Art Investigation Programme
El programa de residències sorgeix el 2017 amb l’objectiu d’impulsar
plataformes de recerca i de producció artística en el context de la creació.
El projecte és una aposta innovadora sobre com abordar els arxius, la
memòria i el patrimoni. Els projectes s’enfoquen des d’una perspectiva
interdisciplinària, dialògica i activa pel que fa a la construcció de la
història, a partir dels binomis local-global i íntim-col·lectiu.
La proposta sorgeix de la idea original de Marina Planas, artista i
investigadora, que va concebre l’arxiu del seu avi, no només com una
plataforma d’experimentació i recerca per a la seva pròpia producció
artística, sinó que la va obrir a altres artistes a fi de despertar nous
discursos i aproximacions.
El 2019 s’elabora l’actual convocatòria de residències amb un enfocament
en la cultura alemanya en col·laboració amb el Goethe-Institut Barcelona.
www.goethe.de/barcelona
A dia d’avui hi han participat: Esther Olondriz, Laura Marte, Neus
Marroig, La Perifèrica, Marc Caellas i Esteban Feuné de Colombí,
Platform Harakat, Margalida Roig, José Cruz, Marina Planas, Miquel
García, Daniel Gasol, Ángela Bonadies, Sa Galania, Pedro G. Romero i
Joan Fontcuberta. www.casaplanas.org
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