Residencia artística en torno á Fotografía
Co-net presenta a 4ª edición da súa residencia artística en colaboración
con Festival Imaxinaria Fotografía na primavera, Universitat Jaume I,
Consorci de Museus da Comunitat Valenciana e Makma.
Co-net é unha organización sen ánimo de lucro que actúa como plataforma
para promover intercambios artísticos e culturais, nos que participen tanto
artistas como organizacións ou persoas do ámbito da arte, educativo e/ou
cultural, tanto nacionais como internacionais.
Un proxecto de residencias artísticas desde un enfoque de investigación
práctica ao redor da imaxe fixa e/ou en movemento. A convocatoria
céntrase na +
O obxectivo é incentivar e axudar á investigación dun proxecto artístico
persoal contorna ao fotográfico, achegando a posibilidade que algún destes
proxectos sexa contratado polo festival Imaxinaria para a súa produción en
futuras programacións.
O obxectivo é crear espazos que favorezan a colaboración, o

descubrimento, a creación, e por suposto a interacción e difusión da arte
contemporáneo. Devanditos espazos créanse ao redor de residencias
artísticas que nacen de acordos con diferentes institucións que queiran
favorecer contextos de experimentación e innovación.
Datas: a residencia realizarase entre o 1 de setembro ao 30 de setembro
2021, sendo imprescindible a presenza dos artistas durante estas datas de
forma interrompida na cidade de Castelló da Plana.
A data límite de solicitude é o 6 de xuño de 2021. Debe estar escrito en
español ou inglés.
A convocatoria vai dirixida a artistas en activo con interese pola imaxe, un
enfoque da imaxe débese interpretar no seu sentido máis amplo e que
exploren e cuestionen nos seus propios límites. Os proxectos de
investigación e/ou experimentación que se presenten deben ter unha clara
vinculación co territorio desde as perspectivas críticas que o cuestionen.
Dotación
- Darán a posibilidade a 4 artistas ou grupos de artistas (asignación por
proxecto, non de forma individual), maiores de idade, sen limitación
algunha de procedencia (a condición de que poidan demostrar a
posibilidade de conseguir un visado) de participar na edición 2021.
- Dotación económica de 900 euros en concepto de honorarios que se
pagará ao final da residencia.
- Axuda para cubrir o transporte de ida e volta a Castelló, máximo 100
euros no caso que fose necesario.
- Axuda de 700 euros para cubrir dietas e aloxamento durante o mes de
residencia.
- Acceso de lugar de traballo no Menador de Castelló da Plana.
- Apoiarase aos artistas a través dun dos seus membros locais, que estará
dedicado ao bo desenvolvemento da residencia.
- Realizarase un open studio ao final da residencia cun apoio económico
máximo á produción de 250 euros por participante.
- A dirección do festival Imaxinaria analizará as propostas finais co
obxecto de dar a oportunidade a algún artista para mostrar o seu traballo
durante a edición 2022 do festival Imaxinaria a través da produción do
proxecto en formato expositivo remunerado.
- Presentación do traballo de investigación en formato charla pública e
mostra do proceso na Univeristat Jaume I.
https://www.conetart.com/open-call-2021

