OPEN CALL

PAISATGES
EXPANDITS

Convocatòria de residència
Projectes de recerca i creació al voltant del concepte
de paisatge expandit

Amb el suport de

català

PAISATGES
EXPANDITS
“Paisatges Expandits”
Residència de recerca i producció artística

Premi: 4.000 €
Una residència itinerant a Mallorca, Occitània i Catalunya
Durada: Un mes en cada centre de creació
Calendari:
Residència a casa Planas ( Palma): 1 maig - 30 de maig 2022
Residència a 3C (Calce): 01 juny - 30 de juny 2022
Residència a Roca Umbert (Granollers) 1 setembre - 30 de setembre

Data límit de lliurament de la sol·licitud: 15 de març 2022
Més informació: residenciascaplanas@gmail.com // 971 966 751
						
“Paisatges Expandits” és un projecte que neix de la col·laboració de tres centres d’art situats en l’Euroregió que
comparteixen l’objectiu d’impulsar residències de recerca artística, experimentació i creació d’art contemporani
entorn del concepte de paisatge expandit.
El Centre de Recerca i Cultura contemporània Casa Planas, 3C Calci Culture Contemporaine i Roca Umbert
Fàbrica dels Arts es dediquen a promoure les arts visuals, contribueixen a l’imaginari i la construcció col·lectiva
d’identitat cultural del territori europeu, especialment la zona de l’Euroregió.
L’objectiu de la convocatòria és fomentar una reflexió innovadora sobre el paisatge, el territori, la imatge, el
Green Deal i la seva relació sociocultural. S’espera treballar els conceptes de trànsit, connexió territorial, biologia,
transformació històrica i anàlisi del present a través del consum, explotació, conservació i foment del paisatge.
El paisatge és una construcció tan amplia i indefinida que pot entendre’s com: paisatge natural, paisatge urbà,
paisatge corporal, paisatge subjectiu, paisatges futurs, paisatge interior, diàleg entre paisatges, geografia social...
Podem arribar a utilitzar la paraula com a sinònim de qualsevol intent d’emmarcar el món i la vida, salvatge o
antropocénica. La relació del paisatge amb la idea de la imatge respon al mateix artifici que intenta detenir el
moviment de la vida sense arribar mai a aconseguir-lo per complet.
El programa consisteix en una itinerància de 3 estades en residència. La primera a Casa Planas enfocada en
la recerca nodrint-se de l’Arxiu fotogràfic. La segona en 3C on es treballarà el context rural i l’àmbit comunitari
cultural amb un territori i amb un públic poc vinculat amb l’art contemporani. Es valoraran propostes de mediació
dirigides a l’àmbit de l’educació. La tercera i última, a Roca Umbert, se centrarà en la producció i exhibició en el
context del Festival Panoràmic Granollers.
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BASES

							

1. A qui va dirigit
Professionals vinculats a l’art contemporani.
- El seu origen és indiferent.
- Només s’acceptaran candidatures de manera individual.
- Majors de 18 anys (sense límit d’edat).
- És un requisit dominar almenys una de les llengües oficials de l’Euroregió: català, castellà o francès.

2. Procés de sol·licitud
Les sol·licituds s’enviaran a l’adreça de correu electrònic:
residenciascasaplanas@gmail.com i hauran d’incloure la següent informació:
				
a) Assumpte del correu: “Candidatura Paisatges Expandits”
b) Adjunt en el correu, un únic PDF de màxim 10MB que inclogui:
1. Indicar les següents dades de contacte:
Nom, nom artístic, edat, origen, lloc de residència actual, email, telèfon, web i noms d’usuari en les xarxes
socials (Facebook, Instagram i Twitter).
2. Porfolio de màxim 5 pàgines.
3. CV resumit màxim 1 pàgina amb els projectes destacats.
4. Un resum de la proposta conceptual en 100 paraules.
5. Presentació de la proposta del projecte amb un màxim de 500 paraules que respongui a les següents
qüestions:
- Les preguntes de la seva recerca preliminar o marc conceptual que pretén desenvolupar.
- Vinculació amb l’Arxiu Planas.
- Proposada de mediació social per a desenvolupar en 3C. S’haurà de plantejar com a mínim un taller per
setmana. Una trobada pública a l’inici i un altre al final.
- Justificació de l’adequació dels objectius de la convocatòria.
6. Desglossament aproximat del pressupost i descripció de com es materialitzarà la producció (fins a 1.000€).
La documentació es podrà presentar en català, castellà, francès indistintament.

3. Lloc i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds amb la documentació requerida acabarà el 15 de març de 2022 a les
24:00 hores en residenciascasaplanas@gmail.com

			

4. Resolució		
Es comunicarà a els/les candidats/tas la resolució per email a la fi de març de 2022.
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5. Criteris de valoració
Es valoraran:
- Els projectes que presentin una proposta vinculada amb el context dels 3 centres de creació i amb la imatge
com a llenguatge d’expressió.
- Les propostes innovadores que aportin noves lectures i relació amb el paisatge incloent la perspectiva de
gènere.
- Els projectes que tinguin en compte la reducció de l’impacte mediambiental. Com els materials i/o metodologies.
- La viabilitat del projecte, la innovació, Explorant a través de l’Arxiu Planas nous llenguatges experimentals amb
retorn social.		
- L’impacte i projecció en l’àmbit cultural, artístic i social.
- L’experiència de la/el candidata/t.

6. Obligacions d’els/les investigadors/res becats/des
a) La persona seleccionada haurà de presentar un registre sobre el procés del seu projecte amb imatges en alta
qualitat i una memòria de 10 pàgines que es lliurarà l’últim dia de cada residència en residenciascasaplanas@
gmail.com
b) El projecte de recerca guanyador donarà una còpia del mateix al fons de l’Arxiu Planas i formarà part d’aquest
dins del marc de ART INVESTIGATION PROGRAMME.
c) Els/les perceptors/res d’aquestes beques no poden haver gaudit de beques de residència de Casa Planas,
3C i Roca Umbert amb anterioritat.
d) És un requisit que la persona guanyadora tingui disponibilitat presencial en les residències amb el 80% d’una
jornada laboral treballant en el projecte.
e) Atendre i assistir les activitats realitzades per a la promoció, divulgació del procés de la residència ja sigui amb
comissaris, periodistes, xerrades, altres residents, agents culturals.
f) Assistir a una mentoría interna d’avaluació i seguiment a la meitat de cada residència. Realitzar una presentació
oral del projecte en procés artístic en cada residència.
g) La persona guanyadora del projecte haurà de cedir els drets d’autor i imatge a Casa Planas, 3C Calci Culture,
Roca Umbert i Festival Panoràmic Granollers per a poder fer difusió del procés de la residència “Paisatges
Expandits”.
h) La persona guanyadora participarà en una entrevista de vídeo per a documentar el procés de recerca.

7. L’organització es compromet a:
a) Proporcionar accés al material inèdit de l’Arxiu Planas.
b) Oferir espai de treball amb WIFI, zona de descans i intercanvi professional en la comunitat de residents de
Casa Planas, 3C i Roca Umbert.
c) Brindar acompanyament en el procés creatiu i de recerca.
d) Donar accés en les activitats culturals dels centres de creació.
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e) Presentar i propiciar networking amb agents culturals de cada territori.
f) Comunicar i difondre les activitats relacionades amb la residència.
g) Oferir un esdeveniment en cada residència per a compartir de manera pública el procés i mostra final en el
Festival Panoràmic Granollers.
h) Actuar segons el Manual de BBPP, oferint convocatòria oberta i transparent. Formalitzar contracte. Més del
20% del pressupost es destina al creador/a.
i) Facilitar estructura i recursos tecnològics en la mesura de les capacitats de cada centre.
j) Permetre la possibilitat de complementar aquesta ajuda amb altres fonts de finançament obtingudes per el/la
artista.

8. Finançament del projecte
El projecte compta amb el suport financer per a adjudicar i supervisar les residències de l’Euroregió Pirineus
Mediterrani.
És una iniciativa de Casa Planas (amb suport de subvencions del Consell de Mallorca, el Institut d’Estudis Baleàrics
i l’Ajuntament de Palma); 3C (amb el suport de Région Occitanie, Département donis Pyrénées-Orientals, Mairie
de Calce, Fondation Banque Populaire du Sud i la SAIF) i Roca Umbert ( Generalitat de Catalunya, Ajuntament
de Granollers i Diputació de Barcelona)

9. Premi
En concepte de premi 3.000€
Pressupost de producció: 1.000€
Es produirà una edició en paper amb la documentació del projecte
Es produirà un vídeo de difusió sobre el projecte
Allotjament inclòs
Transport inclòs
Dietes incloses

10. Calendari
Les residències es desenvoluparan successivament entre abril i octubre de 2022.
Les 3 residències tindran una durada de 30 dies cadascuna i duran a terme de forma escalada.
Residència a casa Planas ( Palma): 1 maig - 30 de maig 2022
Residència a 3C (Calce): 01 juny - 30 de juny 2022
Residència a Roca Umbert (Granollers) 1 setembre - 30 de setembre i presentació en el Festival Panoràmic el
mes d’octubre 2022.

11. Procediment de concessió i premi

		
La concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis
d’objectivitat, igualtat, no-discriminació i publicitat. El jurat estarà format per un representant de cada organització

del partenariat. Es podrà sol·licitar una reunió virtual als finalistes. El pagament es realitzarà als 10 dies laborables,
després de l’acceptació formal de la factura emesa de la beca per part del candidat i carta d’acceptació signada.
Es pagarà per endavant el 100% transport i l’allotjament així com un 40% del premi. El 60% restant es pagarà
una vegada lliurada la memòria final.

12. 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. L’acceptació
de la residència es formalitzarà un contracte on es detallen les condicions d’aquesta convocatòria. La quantia
total del premi es pot veure afectada per l’incompliment dels compromisos de la persona seleccionada.

Més informació		
							
Més informació sobre Casa Planas i l’Arxiu Planas		
www.casaplanas.org
Més informació sobre Roca Umbert Fabrica de les Arts
http://rocaumbert.com/
Més informació sobre 3C: Calci Culture Contemporaine
https://3ccalceculturecontemporaine.com/
Dubtes sobre la convocatòria: residenciascasaplanas@gmail.com

