[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

MODEL D’OPEN CALL PER A ARTISTES / COMISSARIS MENTORS PER ARTISTES EN RESIDÈNCIA
EN EL MARC D’UN PROJECTE EUROPEU
OPEN CALL PER A LA SELECCIÓ D’ARTISTES O COMISSARIS MENTORS INTERESSATS A
PARTICIPAR EN [DESCRIURE EL PROJECTE]

A [lloc], a [dia], de [mes] de [any]
[Nom del projecte] és un projecte [descripció del projecte] i que té com a objectius:

1.

[Descripció detallada dels objectius]

[NOM DEL PROJECTE] és un projecte de [Nom del centre].
Si s’escau: Per aquest projecte el (Nom del centre) té [nombre de socis] socis, amb la
col·laboració especial de [en cas que n’hi hagi, nom de la organització / institució]. Els socis del
projecte són:

1. [Nom del centre], [Localitat]
[Pàgina web]

2. [Afegir tants centres com hi participin, seguint la mateixa estructura anterior]
I.

Mentors per artistes en residència

El projecte [Nom del projecte] està obrint un procés de selecció per tal que artistes i/o
comissaris puguin adquirir el rol de mentors en el seu programa d’artistes en residència. El
projecte ofereix la possibilitat de dur a terme una residència professional amb mentoria
experta. L’objectiu és oferir als artistes residents facilitats i recolzament en els seus projectes
per part de la figura d’un mentor, com a fórmula innovadora de suport a la creació artística.
II.

Open call

S’obra una convocatòria per formar part d’una llista d’artistes o comissaris interessats en
col·laborar com a mentors amb un dels [número de residents que participaran] artistes
residents que participaran en el projecte durant [Número de setmanes o mesos]
setmanes/mesos en el centre [Nom del centre]. El període de la residències artística serà:
[mes d’inici] [any] – [mes finalització] [any]

[En cas que la tutoria hagi de ser presencial] La tutoria es durà a terme in situ, per tant, els
artistes mentors seran seleccionats en la/les ciutat/s i/o territori/s on es desenvolupa la
residència artística.
La selecció dels artistes mentors anirà a càrrec de l’equip tècnic del centre, el qual podrà
incorporar al comitè de selecció experts externs en qualitat d’assessors / o com a membres de
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ple dret, escollint els professionals més adequats per a cada artista resident tenint en compte
els projectes proposats.
L'objectiu d'aquest projecte de tutoria artística és posar a disposició dels artistes residents
l'assistència de professionals experimentats, amb una trajectòria estable i activa, amb un bon
coneixement dels recursos i el context artístic del lloc on es desenvoluparà la residència.
El propòsit és oferir assistència, coneixements i antecedents professionals als artistes
residents. A més, els mentors tindran un paper d'enllaç i suport en les tasques dels artistes
residents. Els mentors han d'ajudar els artistes residents a redirigir part del seu projecte o a
enfortir-lo, alhora que es cerca millorar el seu perfil professional. A més, els mentors ajudaran
a localitzar i buscar persones, organitzacions, llocs o materials que els artistes residents
necessitin per salvar les dificultats que es generen quan no es coneix el lloc de residència.
Aquesta tutoria ha de permetre accelerar la realització dels projectes d'artistes residents
minimitzant la confusió i les dificultats d'adaptació al lloc de residència. A més, els mentors
ajudaran els artistes residents a connectar-se amb la comunitat local i la realitat artística de la
ciutat/territori per garantir una major interacció, així com elaborar i completar una
presentació precisa del projecte i la seva documentació.
Els artistes o comissaris interessats han d’enviar:
1. Descripció del perfil professional, destacant els aspectes que considerin més
interessants per transferir-los als artistes residents
2. Un resum de la seva trajectòria artística
3. La proposa del projecte de tutoria/mentoratge

III.

Aspirants

Poden participar artistes visuals o comissaris majors d’edat d’un Estat membre de la Unió
Europea amb domicili social a la ciutat o territori on es té lloc la residència artística.

IV.

Condicions econòmiques

Cada tutor/mentor rebrà l’import de [import total: XX.XX €] amb impostos [inclosos / no
inclosos] pels conceptes següents:
a) Honoraris professionals per la tasca tutor/mentor que inclouen els honoraris per les
presentacions públiques: X.XXX € [impostos inclosos/no inclosos]
b) [Si s’inclouen dietes] Dietes. Aquest import es calcula per XX € / dia [impostos
inclosos/no inclosos]
c) [Si s’inclouen desplaçaments]: Desplaçaments: X.XXX € [impostos inclosos/no inclosos]
L’import s'abonarà en dos terminis, [XX]% al començament i [XX]% a la finalització. [Es poden
establir els terminis que es creguin necessaris]

V.

Termes i condicions

Els mentors prestaran especial atenció a l’àrea geogràfica i conceptual on es realitzi la
residència, així com a la creació d’un marc d'estudi, anàlisi i reflexió; comprometent-se a:
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1. A més de respondre a les necessitats específiques dels artistes residents, els artistes
mentors participaran cada [Interval entre reunions. Per exemple: cada mes] en una
reunió amb el centre d'acollida per tal d'avaluar l’estada de l’artista.
2. Dedicar [número de sessions presencials establertes] sessions presencials per tal
d’introduir a l’artista resident a la vida cultural de la ciutat.
3. Al final de la seva estada, els artistes mentors o comissaris han de presentar una breu
avaluació i recomanacions per als artistes tutelats.
4. Els artistes/comissaris mentors hauran de conèixer el projecte al qual participen, així
com el projecte concret de l'artista resident.
5. Període de residència: [Número de setmanes o mesos] setmanes/mesos, entre el [dia]
de/d’ [mes] de [any] i el [dia] de/d’ [mes] de [any].
6. No es requereix una dedicació a temps complet. Els mentors s’han de comprometre
amb una dedicació a temps parcial que s'ha d'adaptar i organitzar d'acord amb l'artista
resident i el centre de la residència.
7. Els organitzadors es reserven el dret de divulgar els projectes i els resultats obtinguts
de les residències i el procés de tutoria.

VI.

Enviament de documentació

Els documents han d’enviar-se per correu electrònic a [adreça de correu electrònic], amb
assumpte [títol de l’assumpte del correu electrònic]; i ha d’incloure, en un sol document en
format [pdf/doc] i pesant menys de [XX] MB
1. Formulari de sol·licitud
2. Descripció del perfil del sol·licitant
3. Proposta del procés de tutoria que es duria a terme en [idioma en que s’ha de lliurar el
text], amb un màxim de XXXX caràcters, inclosos els espais [recomanem no més de
1.000 caràcters].
4. Tots els sol·licitants han d’acceptar els termes i condicions de la convocatòria.
Qualsevol consulta relacionada amb aquesta convocatòria de residència ha de dirigir-se a el/s
centre/s participant/s via email amb l’assumpte [títol de l’assumpte de l’email].
VII.

Data límit per presentar candidatures i anunci de la decisió

La data límit per presentar les sol·licituds és el [dia] de/d’ [mes] de [any] (inclòs). La decisió del
directors del centre/s participant/s es farà pública abans del [dia] de/d’ [mes] de [any] al/s
lloc/s web del/s centre/s participant/s. Els sol·licitants que siguin acceptats també rebran la
notificació per correu electrònic i telèfon.
VIII.

Criteris d’avaluació

Els següents aspectes seran valorats favorablement:
1. Perfil dels candidats
2. Paritat de gènere entre els seleccionats, sempre que la selecció garanteixi que s’esculli
el millor candidat a la convocatòria. Això significa que el criteri de qualitat prevaldrà
sobre el de paritat, però que la qüestió de gènere es tindrà en compte.
3. La capacitat d’establir vincles de comunicació entre l’artista i la societat.
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4. La capacitat de comunicar-se en [idioma], així com en el llenguatge de l’artista resident
i el que es parla a la ciutat/territori.

IX.

Procés de selecció i decisió final

Un cop s’hagi tancat el període per enviar les sol·licituds, seran examinades, i els sol·licitants
que no incloguin tota la documentació necessària o que no compleixin amb els termes i
condicions establerts seran desqualificats.

La selecció dels artistes mentors anirà a càrrec de l’equip tècnic del centre, el qual podrà
incorporar al comitè de selecció experts externs en qualitat d’assessors / o com a membres de
ple dret, escollint els professionals més adequats per a cada artista resident tenint en compte
els projectes proposats.
Es pot demanar als sol·licitants que proporcionin informació addicional per tal que el jurat
pugui avaluar si el sol·licitant seria una elecció adequada per dur a terme el projecte de
tutoria/mentoratge.
El jurat avaluarà els projectes d’acord amb els criteris enumerats en aquests document, i
presentarà els resultats del procés de selecció a través dels canals oficials.
En cas que cap dels candidats interessats sigui considerat adequat per mentoritzar els artistes
residents ni els seus projectes, el jurat es reserva el dret de seleccionar un mentor per
invitació.

X.

Acceptació dels termes i condicions

Els sol·licitants accepten els termes i condicions i accepten respectar la decisió del jurat,
juntament amb qualsevol canvi que pugui succeir com a resultat de factors externs.
[Logotip del centre] [Nom/codi del projecte]
[En cas d’haver-n’hi més, afegir els logos de cada centre]

4

[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

[NOM DEL PROJECTE]
FORMULARI DE SOLICITUD

1. Detalls del sol·licitant
Nom i cognoms: [Nom i cognoms]
Identificació fiscal (DNI / NIE / Passaport): [Número identificació] Vàlid fins: [data]
Domicili: [Adreça]
País de residència: [País]
Nacionalitat: [nacionalitat]
Telèfon: [Número de telèfon]
Email: [Email]
Data de naixement: [dia-mes-any]
Sexe: [home/dona]
2. Currículum del sol·licitant.
3. Portfoli/resum de la seva trajectòria professional (màxim XXXX caràcters, inclosos els
espais) [recomanem no més de 1.500 caràcters]. Aquest text s’ha d’enviar en [idioma
en que s’ha de lliurar el text].
4. Proposta del procés de tutoria que es durà a terme en [idioma en que s’ha de lliurar el
text], amb un màxim de XXXX caràcters, inclosos els espais [recomanem no més de
1.000 caràcters].
5. [En cas que hi hagi més d’un centre on es realitzin residències] Lloc de residència en
què el sol·licitant vol prestar els serveis: [lloc]
6. Tots els sol·licitants accepten els termes i condicions de la convocatòria.

[NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT]
[SIGNATURA]

A [lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]
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