Bases de la convocatòria

oberta fins el 20 de març

L’IRRADIADOR 2012
ARXIU COMISSARIAT D’ARTISTES I CRÍTICS DEL CAMP DE TARRAGONA

El Centre d’Art de Tarragona presenta les
bases de la primera convocatòria de
l’arxiu comissariat L’Irradiador, destinat
a donar suport i visibilitat als creadors i
crítics que han nascut, viuen i/o treballen
al Camp de Tarragona. La convocatòria
respon a l’interès del Centre d’Art per
enfortir el context cultural local, per
afavorir un marc de creixement i
consolidació professional per als creadors
i crítics del territori i per fomentar un
espai de comunicació i intercanvi entre
aquests i altres contextos.
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L’Irradiador és un servei per a
professionals de les arts visuals que
reuneix dossiers d’una selecció d’artistes
i crítics del territori. El CA Tarragona
utilitzarà el material d’aquest arxiu per
presentar els seleccionats més enllà dels
contextos locals posant-los en relació
amb d’altres agents culturals nacionals,
estatals i internacionals, per tal de
facilitar-los vies de professionalització
dins de l’àmbit de les arts visuals
contemporànies.
PARTICIPANTS
Es plantegen dues modalitats -creació i crítica-, adreçades a creadors i crítics
professionals de les arts visuals, individuals o bé agrupats en col·lectius, nascuts,
residents i/o que treballin al Camp de Tarragona. En el cas dels col·lectius es
requereix que almenys la meitat dels membres compleixin aquests requeriments.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
S’han de presentar per separat la sol·licitud d’inscripció i el dossier de presentació.
Cal presentar la documentació per duplicat, una còpia en format paper DIN A4 i una
còpia en format pdf a baixa resolució. Els dossiers s’han de presentar com a mínim
en català i anglès.
1. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
La sol·licitud d’inscripció a la convocatòria L’Irradiador ha d’incloure les següents
dades:
Dades del sol·licitant. En el cas dels col·lectius, és necessari incloure les dades
de tots els sol·licitants.
a. Nom i cognoms
b. DNI o passaport
c. Any i lloc de naixement
d. Adreça actual
e. Població i codi postal
f. Telèfon de contacte i adreça electrònica
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Modalitat que se sol·licita. Creació o crítica.
Documentació que cal adjuntar. En el cas dels col·lectius, és necessari lliurar
la documentació corresponent a cadascun dels membres.
a. Fotocòpia del DNI o del passaport.
b. Document acreditatiu de naixement i/o residència al Camp de Tarragona.
En el cas dels col·lectius es requereix aquest document acreditatiu
d’almenys la meitat dels membres.
2. DOSSIER DE PRESENTACIÓ

Els dossiers han de ser en format DIN-A4 i han d’incloure la informació
següent:
a. Text de presentació. Declaració d’intencions i descripció dels
focus d’interès del treball que es duu a terme (màxim 2.500
caràcters incloent espais).
b. Currículum artístic. En el cas dels col·lectius s’ha d’especificar el
currículum corresponent a la trajectòria del col·lectiu (màxim 2.500
caràcters incloent espais).
c. Un mínim de cinc obres o projectes destacats. Cal que
aquesta informació inclogui el títol i any de producció, la fitxa tècnica
i una breu descripció. En el cas dels col·lectius s’ha de lliurar
documentació corresponent a la trajectòria del col·lectiu. En el cas
de treballs audiovisuals, cal especificar els requeriments tècnics per
a la seva exhibició i la informació addicional necessària per a la
comprensió de l’obra (màxim de 4.000 caràcters incloent espais i
mínim de dues imatges, per projecte).
d. Imatges de les obres i/o projectes (mínim de 2 imatges per
projecte).
e. Documentació complementària (catàlegs, reculls de premsa,
etc.). Aquest material s’ha d’etiquetar amb el nom del creador,
creadora o col·lectiu.
INFORMACIÓ GENERAL
1. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

La documentació pot bé ser enviada per correu postal o missatgeria, bé ser
lliurada en mà, abans del dia 20 de març de 2012. Només s’acceptaran
aquelles sol·licituds enviades dins del termini.
L’adreça de lliurament de la documentació és la següent:
Oficina del CA Tarragona
L’Irradiador 2012
Plaça del Pallol 3
43003 Tarragona
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En el cas que desitgeu lliurar la informació en mà, l’horari de recepció és de
dimarts a divendres, de 10 a 2.
2. SESSIONS D’ASSESSORAMENT

Tots els divendres, de 10 a 2, a l’oficina del Centre d’Art, l’equip directiu del
CA Tarragona atendrà personalment les consultes que tingueu sobre la
convocatòria.
Per a més informació, també podeu contactar-los a info@catarragona.net
3. COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La comissió de selecció de la convocatòria 2012 es reunirà a finals de març
i està formada per:
Àlex Nogueras, Galeria Nogueras Blanchard
Martí Peran, Crític d’art
Francesc Perramon, Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Antonio Salcedo, Aula d’Art de la Universitat Rovira i Virgili
Eva Sòria, Institut Ramon Llull
Cristian Añó (Sinapsis), Laboratori de mediació del CA Tarragona
Cèlia del Diego, Direcció del CA Tarragona
Durant les reunions amb la comissió de selecció de la convocatòria també
es revisaran les diverses actuacions complementàries que el CA Tarragona
podria portar a terme per tal de donar difusió als dossiers seleccionats.
4. COMUNICACIÓ PÚBLICA DELS ARTISTES SELECCIONATS PER FORMAR PART
DE L’ARXIU L’IRRADIADOR

El veredicte es penjarà al web del CA Tarragona el dijous 29 de març.
També es comunicarà personalment a tots els participants amb posterioritat
a aquesta data.
La decisió de la comissió de selecció serà inapel·lable. Aquesta pot proposar
modificacions que puguin millorar la comprensió textual i gràfica dels
dossiers.
Els dossiers no seleccionats es podran recollir durant el termini d’un mes a
comptar des de la comunicació pública de la resolució de la comissió de
selecció, de dimarts a divendres de 10 a 2.
5. ACTUALITZACIÓ, DIFUSIÓ I UTILITZACIÓ DELS DOSSIERS SELECCIONATS

Tots els dossiers seleccionats passaran a formar part de l’arxiu comissariat
L’Irradiador, de consulta oberta al CA Tarragona. També es podran
consultar en format digital al web del Centre d’Art.
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El CA Tarragona realitzarà projectes associats que permetin difondre els
dossiers de l’arxiu. El Centre d’Art també podrà fer ús de l’arxiu en el marc
de processos de mediació amb el territori, amb finalitats educatives, etc. Els
artistes i crítics estaran en tot moment informats dels usos que es dóna al
seu material.
Els creadors podran accedir a modificar els seus respectius dossiers
sempre que ho desitgin. A més a més, s’han de comprometre a actualitzarlos de forma sistemàtica amb una cadència màxima de 12 mesos. El CA
Tarragona es reserva el dret a retirar del l’arxiu de L’Irradiador aquells
dossiers que no hagin estat actualitzats durant un període superior als 2
anys.
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació:

Oficina CA Tarragona
Plaça del Pallol 3
43003 Tarragona
977 239 751
info@catarragona.net
www.catarragona.net

