CONVOCATÒRIA PER DONAR SUPORT A LA CREACIÓ, PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ A
PROJECTES EN L’AMBIT DE LES ARTS VISUALS I LA IMATGE A ROCA UMBERT FÀBRICA
DE LES ARTS

1. PRESENTACIÓ
Roca Umbert és un espai cultural en transformació constant al servei dels processos creatius, la
formació artística i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit artístic emergent,
amb especial interès en el camp de la imatge com a eina de creació, transmissió de
coneixement i d'interrelació amb altres disciplines.
Les línies conceptuals que marquen la dinàmica del centre són:





El procés com a alternativa a la producció acabada
La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa
La transversalitat entre el creador, el públic i la institució
La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica tèxtil

L'Espai d'Arts és l'equipament de Roca Umbert que concentra el programa de creació
contemporània en arts visuals i/o amb d’altres disciplines relacionades. Es va inaugurar l'any 2008.
La seva missió és donar suport a la creació, producció i difusió contemporània.
2. OBJECTE
Aquestes bases tenen com a objectiu regular la selecció dels projectes en el camp de les arts
visuals i la imatge que accediran als ajuts de suport a la creació, producció i difusió artística
contemporània a Roca Umbert. Els projectes hauran d’estar vinculats a les següents temàtiques:
memòria ferida, infiltració i/o apoderament.
3. A QUI S’ADREÇA
La convocatòria s’adreça a persones d'arreu a títol individual o col·lectiu, sense cap límit d’edat
o nacionalitat.
4. QUÈ S’OFEREIX
Roca Umbert ofereix un màxim de 8 ajuts repartits amb tres modalitats:


MODALITAT PER A PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA INÈDITS
o Acollirà projectes “a mida” i inèdits en l’àmbit de les arts visuals i la imatge que es
presentaran a la sala Zero (140 m2) de l’Espai d’Arts de Roca Umbert.
o El projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció)
en concepte d’honoraris, fins a 1.000 € en concepte de producció d'obra i fins a
500 € en concepte d’allotjament i/o transports. Es facilitarà la col·laboració de la

o

o

impremta municipal, si el projecte ho requereix i d’acord amb les possibilitats
tècniques, per a la impressió de fotografies, vinils, plotters, ..
Els projectes hauran de ser acompanyats d’una proposta d’activitat o activitats
paral·leles que tinguin com a finalitat apropar el contingut del projecte al públic
general o professional del sector de les arts visuals i de la imatge. El pressupost
d’aquestes no podrà ser superior a 500 € .
Es seleccionarà un màxim de dos propostes a executar durant la programació de
l’any 2018 i/o 2019.



MODALITAT CREACIÓ ARTISTICA VINCULADA A LA PERFORMANCE
o Acollirà projectes que necessiten la realització d’una estada d’un mínim d’una
setmana i un màxim de dues setmanes al centre d’arts en moviment o a la Sala
Zero de l’Espai d’Arts per desenvolupar un projecte vinculat a la performance i la
imatge. Es valorà projectes híbrids que busquin la interrelació de les arts del
moviment, la fotografia i el vídeo.. Els projectes inèdits es valoraran positivament.
o La performance resultat de l’estada es presentarà públicament a Roca Umbert,
en l’espai que millor s’adeqüi a les necessitats del projecte. Els projectes podran
contemplar la possibilitat de generar un format expositiu; en aquest cas Roca
Umbert si ho considera oportú assumiria els costos de la producció i fins a 500 €.
o El projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € (més iva i subjectes a retenció) en
concepte d’honoraris i producció, i fins a 500 € en concepte d’allotjament i
transports. El centre es farà càrrec de la documentació del procés durant l'estada
a Roca Umbert.
o Es seleccionarà un màxim de quatre propostes a executar durant la programació
de l’any 2018 i/o 2019.



MODALITAT COMISSARIAT
o Aquesta modalitat està dirigida a comissaris i creadors per a la producció de
projectes de comissariat de temàtica vinculada al camp de la imatge com a eina
de creació i de transmissió de coneixement. Els projectes inèdits es valoraran
positivament.
o Les propostes es mostraran en format expositiu a la Sala Zero de l’Espai d’Arts de
Roca Umbert.
o El projecte rebrà un suport econòmic de 1.000 € ((més iva i subjectes a retenció)
en concepte d’honoraris del/s comissaris, 350 € per artista fins a un màxim de 1.500
€ (més iva i subjectes a retenció) en concepte d’honoraris dels artistes
participants, fins a 1.000 € en concepte de producció d'obra, i fins a 500 € en
concepte d’allotjament i transport. Es facilitarà la col·laboració de la impremta
municipal, si el projecte ho requereix i d’acord amb les possibilitats tècniques, per
a la impressió de fotografies, vinils, plotters, ...
o Els projectes hauran de ser acompanyats d’una proposta d’activitat o activitats
paral·leles que tinguin com a finalitat apropar el contingut del projecte al públic
general o professional del sector de les arts visuals i de la imatge. El pressupost
d’aquestes no podrà ser superior a 500 € .
o Es seleccionarà un màxim de dues propostes a executar durant la programació
de l’any 2018 i/o 2019.

Els projectes seleccionats a qualsevol de les modalitats podran fer ús de la impremta municipal
per a l’edició d’una publicació que complementi el contingut de la proposta presentada si el
personal tècnic de Roca Umbert Fàbrica de les Arts ho considera oportú. La proposta haurà

d’adequar-se als requisits tècnics que la impremta municipal pot oferir. Els costos derivats de la
impressió seran a càrrec de Roca Umbert, i els costos de disseny gràfic, maquetació,
enquadernació o altres seran a càrrec de l’artista.

5. COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS









Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres
presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.
Els seleccionats es comprometen a dur a terme íntegrament els projectes presentats en
diàleg i sota la tutela tècnica de Roca Umbert fins a la seva presentació pública, per a la
qual cosa s‘adaptaran al calendari del Centre i li cediran els drets d'exhibició i
comunicació pública en concepte de difusió. Un cop finalitzada l‘exposició, els treballs
restaran en propietat dels autors.
El centre tindrà dret d’exhibició i comunicació pública de les imatges amb la finalitat de
promoure, difondre i documentar la proposta, sense límit de temporal ni territorial. El
centre no podrà transmetre aquests drets a tercers, llevat que l’artista ho autoritzi.
Tots els dossiers presentats passaran a formar part del fons documental de Roca Umbert
fàbrica de les Arts.
El Centre es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la
possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no
s‘adequa als objectius de la present Convocatòria.
La participació a la Convocatòria suposa l‘acceptació d‘aquestes bases i de la resolució
de la comissió de selecció, que serà inapel·lable, i que podrà declarar deserta alguna de
les categories, així com proposar modificacions que en puguin millorar la realització.
Els imports assignats per a cada modalitat estan sotmesos a les retencions i als impostos
que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat amb el
Centre.

7. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES
A l’hora de seleccionar els projectes per a la cessió dels espais es tindran en compte els criteris
següents:





Projectes vinculats a una o més d’una de les línies conceptuals de Roca Umbert (3 punts)
Projectes que destaquin per la seva qualitat i l’experimentació amb nous formats. (3
punts)
Projectes que promoguin la vinculació al territori (2 punt)
Participants emergents menors de 30 anys. En el cas dels col·lectiu i/o entitat el 50% dels
membres hauran de ser menors de 30 anys (2 punt)

8. COMISSIÓ DE SELECCIÓ DELS PROJECTES
Es crearan tres comissions de selecció dels projectes presentats que també tindrà la funció de
seguiment i valoració dels projectes.



MODALITAT PER A PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA INÈDITS
o Un representant de l’empresa adjudicatària de la gestió i dinamització d’arts
visuals i de la imatge de Roca Umbert
o Joan Fontcuberta, artista en residència a Roca Umbert
o Frederic Montornés, comissari independent
o Tècnic/a de l’oficina de coordinació com a secretari/a sense dret a vot



MODALITAT PER A PROJECTES DE PERFORMANCE
o Un representant de l’empresa adjudicatària de la gestió i dinamització d’arts
visuals i de la imatge de Roca Umbert.
o Joan Fontcuberta, artista en residència a Roca Umbert
o Abel Azcona, artista vinculat a la performance
o Tècnic/a de l’oficina de coordinació com a secretari/a sense dret a vot



MODALITAT DE COMISSARIAT
o Un representant de l’empresa adjudicatària de la gestió i dinamització d’arts
visuals i de la imatge de Roca Umbert com a secretari/a sense dret a vot
o Joan Fontcuberta, artista en residència a Roca Umbert
o Jorge Luis Marzo, comissari independent
o Un tècnic o tècnica del Museu de Granollers
o Tècnic/a de l’oficina de coordinació

9. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Documentació obligatòria a presentar per poder accedir als espais:
1) Document de sol·licitud: Nom i cognoms, NIF (o equivalent), Adreça postal,Telèfon,
Correu electrònic, Adreça web (si se’n té) i Tipus de modalitat a la qual es vol optar.
2) Fotocòpia del document d’identitat (DNI o passaport)
3) Dossier del projecte a desenvolupar. Aquest dossier ha d’incloure (màxim 1.200
paraules):
- Conceptualització del projecte
- Descripció tècnica del projecte
- Calendari o pla de treball i pressupost del projecte presentat
- Documentació gràfica
- Breu currículum amb referències als treballs realitzats
Termini de presentació del dia 30 de setembre de 2017 fins a les 14 hores.
L’equip tècnic de Roca Umbert pot citar a una entrevista per aclarir aspectes sobre el projecte
a desenvolupar.
Per a qualsevol altre aclariment
espaidarts@rocaumbert.cat

podeu

contactar

amb

nosaltres

a

l’adreça

Els/les sol·licitants que vulguin visitar el centre prèviament ho podran fer prèvia petició al correu
electrònic espaidarts@rocaumbert.cat.

La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les bases i de la resolució
del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca Umbert Fàbrica
de les Arts SL, es puguin produir posteriorment.
*Convocatòria aprovada segons l’acord núm. 51 del 6 de juliol de 2107

