Els projectes seleccionats s'integraran en el
programa de difusió del BaumannLab proposant un format de comunicació del resultat o
del procés de treball.

CONVOCATÒRIA PER A
SUPORT A LA PRODUCCIÓ A
ARTISTES I PROJECTES
D'ARTS VISUALS O
PENSAMENT CONTEMPORANI

En tots els projectes seleccionats es podrà optar
a l accés als recursos del BaumannLab (Tallers,
Medialab, equipament...) i del Servei de Joventut i
Lleure, així com a la seva xarxa de treball amb
entitats juvenils i joves de Terrassa.
Es poden presentar projectes a les diferents
modalitats de la convocatòria.

SETEMBRE 2013
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
MODALITATS
A. Beques per a projectes d'arts visuals o
pensament contemporani per a menors
de 20 anys. Té una dotació econòmica
de 900 per producció i honoraris (màxim
de 360 ).
B. Beques per a projectes d'arts visuals o
pensament contemporani per a joves de
20 anys o majors. Té una dotació
econòmica de 2.000 per producció i
honoraris (màxim de 800 ).
El temps màxim per desenvolupar els projectes
serà d 1any.

PARTICIPANTS
Convocatòria dirigida a joves de fins a 35
anys (nascuts de 1978 en endavant) o que
formin part de col·lectius on més de la meitat
compleixen aquesta condició.
En totes les modalitats es poden presentar
creadors i productors culturals que estiguin o
vulguin desenvolupar un projecte artístic o
proposta cultural vinculat a la creació
contemporània, ja sigui en la seva fase de
recerca o de realització, producció o difusió.
Poden optar també agents, entitats o col·lectius
d'altres camps professionals que proposin una
interacció entre pràctica artística i context.

REQUEREMINTS GENERALS
El BaumannLab treballarà en col·laboració i
diàleg amb les propostes seleccionades en el
marc d'aquesta convocatòria. Farà un acompanyament del procés de treball per assegurar un bon ús dels recursos públics, i per
potenciar les sinèrgies amb altres accions del
BaumannLab i del Servei de Joventut i Lleure.

1. S han de presentar dues còpies de la
documentació: una còpia en format paper (mida
A4) i una còpia en format digital (un CD amb
arxius en format adobe PDF).
2. Sol·licitud d inscripció a la convocatòria.
Descarrega el model.
3. Proposta del projecte que es presenta a la
convocatòria. Descarrega l esquema.
4. Currículum artístic i statement declaració
d intencions i descripció dels focus d interès del
treball que es duu a terme.
5. Documentació gràfica i textual de projectes
recents. Només s accepten presentacions en
format de vídeo i digitals en els casos en què es
treballi directament amb aquests mitjans i es
presentin en un CD o bé DVD.
6. Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o NIF,
segons correspongui, de la persona sol·licitant i
del possible beneficiari. En cas de col·lectius, s ha
de lliurar aquesta documentació per a cadascun
dels seus membres. En cas d entitats o centres
educatius, caldrà aportar, també, aquesta
documentació per a la persona o persones que
seran les responsables del projecte.

ON
Els projectes, que hauran de ser registrats, es
podran portar personalment a qualsevol oficina
d atenció ciutadana, presentar mitjançant la seu
electrònica de l Ajuntament de Terrassa o enviar
per correu administratiu a:
BaumannLab
Servei de Joventut i Lleure Infantil
Ajuntament de Terrassa
Av. Jacquard, 1 08222 Terrassa
Telèfon: 937848390

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE 2013
Servei de Joventut i Lleure, Lluc Mayol
(especialista en art i educació), Gabriel Verderi
(director de l Escola d Art de Terrassa), Susana
Medina (coordinadora de Terrassa Arts Visuals) i
Toni Tena (artista visual).

La participació a aquesta convocatòria suposa
l acceptació de les presents bases, així com de la
resolució per part de l'organització de qualsevol
problema no recollit en aquestes.

DATA LÍMIT
17 de novembre de 2013

CRITERIS DE SELECCIÓ
Es valorarà positivament que els projectes
presentats estiguin en sintonia amb els objectius
del BaumannLab i en relació als usuaris als quals
es dirigeix. Aquests objectius són:
·

Afavorir el desenvolupament de l actitud crítica
dels infants i joves a través de les pràctiques
artístiques.

·

Promoure la visibilització de l univers juvenil i
la seva visió del món a la ciutadania de
Terrassa.

·

Facilitar la formació i professionalització dels i
les joves creadors en relació a les pràctiques
artístiques contemporànies.

·

Potenciar la recerca artística i la producció i el
desenvolupament de processos de treball
artístics.

·

Fomentar la producció de creativitat col·lectiva
a través de l establiment d una xarxa de
relacions entre institucions, entitats, col·lectius
i altres agents amb objectius comuns al
Baumannlab, així com a través del treball
transversal entre programes del Servei de
Joventut.

Es prioritzaran els artistes, col·lectius o agents
culturals vinculats al territori.
Es prestarà especial atenció a projectes
desenvolupats per estudiants de centres
formatius de batxillerat artístic o d estudis
superiors de Terrassa.
Es valorarà la claredat en la presentació dels
documents i que es faci amb els formats
especificats a les bases de la convocatòria.
Es valorarà positivament els projectes que
experimentin noves formes d utilitzar el llenguatge
i formats d expressió i comunicació, i/o en noves
metodologies i processos de treball.
Es valorarà que els projectes interaccionin amb el
territori i explorin noves formes de vincular
pràctica artística, dinàmiques de joventut i context
social.

Nota: Aquest text és un extracte de les bases
específiques d atorgament de suport a la creació i
de la convocatòria de cessió de tallers i
atorgament d ajuts per a projectes d arts visuals
del BaumannLab.

