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Convocatòria Residència Artística 22CUBIC: ESPAI/OBJECTE/COS
22CUBIC és l’espai dins de MATERIC.ORG destinat al desenvolupament de propostes artístiques, a manera de residències de creació. El projecte de MATERIC.ORG es forma en tres conceptes: COS / OBJECTE / ESPAI. Aquesta convocatòria de residències artístiques continua amb aquesta triada conceptual. S’ofereixen tres residències per desenvolupar
una proposta amb ressonància amb ESPAI, OBJECTE o COS. Dins de cada concepte es proposa crear una obra per
artista que relacioni i es barregi amb les altres. Primer es realitzarà la residència que treballi amb l’ESPAI. Després, dins
d’aquest espai ja intervingut, la següent residència crearà l’OBJECTE. Amb el que resulti d’ambdues conclourà la tercera
residència: el COS. Les propostes elaborades durant la residència tindran una unió entre si a resultes en una obra conjunta (comú) desenvolupada a partir de tres mons - tres artistes - tres creacions. Aquesta convocatòria concep la interrelació com a vital motor creatiu i promou l’herència de propostes (sensibilitats) a través dels processos d’investigació.
Estructura de les residències
Cada residència tindrà una duració de 2 setmanes.
Primer acollirem el projecte artístic a desenvolupar en l’entorn de l’ESPAI. Aquest projecte treballarà amb l’espai ja donat de MATERIC.ORG (tenint en compte, o no, aspectes com el seu entorn social, la seva història i geografia cultural i
demogràfica). En finalitzar les 2 setmanes de la primera residència, la creació - intervenció resultant romandrà a l’espai.
Després, la segona residència d’OBJECTE crearà obra/es a partir de la intervenció espacial proposada per la primera
residència. De la mateixa manera, en finalitzar les 2 setmanes de residència, la creació objectual resultant es deixarà a
l’espai.
Finalment, la tercera residència de COS trobarà un espai prèviament intervingut i objectualment carregat. Amb aquesta
herència d’històries i expressions prèvies, la residència de COS prendrà aquest llegat com a punt de partida capa la seva
creació.
D’aquesta manera s’espera que els tres projectes de creació es barregin i entrin en conversació creant una obra conjunta
que sigui tant una expressió comunal com el diàleg entre les particularitats de cada creació. Aquesta metamorfosi
col·lectiva serà presentada com una mostra en finalitzar les 3 residències.
L’artista es compromet a presentar un projecte artístic que treballi el concepte suggerit, producte de la seva investigació
durant la residència de dues setmanes de duració a partir de l’espai donat (en el cas de les residències d’ESPAI) i la
intervenció heretada dels projectes previs (en el cas de les residències d’OBJECTE i COS).
MATERIC.ORG serà tant l’espai de treball i producció de la residència com també l’espai on es celebrarà la mostra
conjunta dels 3 projectes de creació.
Les i els participants
Convoquem a creadores i creadors, i iniciatives sense límit d’edat, nacionalitat o residència que considerin poder-se
inserir en una de les següents categories: ESPAI / OBJECTE / COS. Es poden presentar artistes individuals i col·lectius.
Per a cada categoria o concepte suggerim les següents (anti- o inter-) disciplines, sense limitar-se únicament a aquestes:
ESPAI: instal·lació, escenografia (set design), bio-construcció, cine, projeccions, vídeo art, música, net.art, art sonor,
ambientació, art lumínic, art olfactiu, arquitectura.
OBJECTE: pintura, escultura, fotografia, disseny, moda, artesania, il·lustració, joieria.
COS: performance, dansa, teatre, gastronomia.
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Dates
-Recepció de totes les propostes: fins al 16 de març del 2018
-Comunicació definitiva de participants seleccionats: 26 de març del 2018
-Residència ESPAI: 9 - 22 d’abril del 2018
-Residència OBJECTE: 25 d’abril - 8 de maig del 2018
-Residència COS: 10 - 23 de maig del 2018
-Mostra de l’obra conjunta: 26 de maig del 2018
Oferim
*Espai de treball: Consta d’un espai d’uns 200m2. Projector, wifi, equipament lumínic bàsic, taules, espai taller amb
eines bàsiques (serres, atornilladores, polidora, trepant, etc.)
*Seguiment del procés de creació.
*Ajuda i orientació en la preproducció: contacte amb proveïdors, cerca de materials, etc.
*Espai d’habitatge: En el cas de les i els artistes internacional o de fora de la província de Barcelona, de ser necessari,
s’ofereix una habitació per una persona i cuina per l’estada de 2 setmanes de residència. No hi ha espai per allotjar
col·lectius.
*Mostra oberta de les obres a MATERIC.ORG
Condicions
- La producció del projecte anirà íntegrament a càrrec de les i els artistes participants.
- Les i els participants hauran d’arribar a MATERIC.ORG pels seus propis medis.
- Les i els artistes cedeixen els drets d’imatge de la seva obra a MATERIC.ORG, amb l’únic objectiu de formar part
d’una base de dades que documenta el desenvolupament del projecte i constitueix la seva memòria, i pel seu ús en comunicacions i difusió del programa de residències.
- No existeix cap acord econòmic entre MATERIC.ORG i les/els creadores/s participants.
- MATERIC.ORG no es fa responsable de la seguretat de l’obra exposada, si bé, col·laborarà durant la realització de
l’esdeveniment en la vigilància, instal·lació i conservació de les peces.
- Les i els participants es comprometen a deixar la seva peça perquè els altres artistes l’intervinguin. També, a deixar la
seva obra a l’espai de MATERIC.ORG fins un dia després de la mostra pública (27 de maig del 2018).
- En el cas de voler endur-se la peça, l’artista es fa responsable el seu transport i dels costos que això pugui generar. En
aquest cas haurà de ser durant o abans de 3 setmanes de la mostra pública (16 de juny del 2018). En cas contrari MATERIC.ORG disposarà d’ella.
Per participar
Enviar Un pdf al correu espai@materic.org (assumpte 22cubic) amb la següent informació:
-Especificar el concepte que es treballarà (ESPAI, OBJECTE o COS)
-Statement, biografia i trajectòria artística (CV)
-Pàgina web i/o links a treballs anteriors
-De 5 a 10 imatges d’obres pròpies més significatives.
-En el cas d’ESPAI i COS enviar links de vídeos on es pugui apreciar l’obra en acció.
Procés de selecció
L’equip de 22cubic seleccionarà artistes tenint en compte la potencial relació entre si (espai, objecte, cos), l’interès i pertinença de la seva obra, així com la seva viabilitat tècnica quant a l’execució i ubicació a l’espai de MATERIC.ORG.
S’informarà les/els selecionades/ts via correu electrònic i es farà pública la selecció en plataformes digitals.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les seves bases.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.
Per qualsevol dubte o material addicional, escriure a: espai@materic.org (assumpte: 22cubic)
Per més informació de l’espai físic i el projecte cultural de MATERIC.ORG, visita: www.materic.org
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