A QUÈ ESTÀS ESPERANT?
FES QUE TOT SIGUI NOU
SUPERA LES TEVES PORS
FORMA PART DE NOSALTRES
TENIR FE ÉS VITAL

ART JOVE 2021

ART JOVE
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L’Agència Catalana de la Joventut de
la Generalitat de Catalunya presenta les convo
catòries Art Jove per desenvolupar projectes
en el marc de la Sala d’Art Jove durant el 2021.
Enguany es convoquen dues mo
dalitats: Art Jove Producció, adreçada a la
creació de projectes en l’àmbit de les arts visuals,
amb 18 premis convocats, i Art Jove Mediació,
adreçada al comissariat i a la mediació del
programa d’exposicions i activitats de la Sala
d’Art Jove, amb una beca convocada.
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modalitat: PRODUCCIO
La Sala d’Art Jove entén la creació artís
tica com un procés basat en l’experimentació i la
producció d’un coneixement diferencial en relació
amb el seu temps present. Així doncs, la convoca
tòria no s’adreça a una disciplina artística ni a una
tècnica concretes, sinó que pretén donar suport a la
creació artística en un sentit diàfan.
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Així mateix, la Sala d’Art Jove no tan sols
dona suport a processos que tenen relació amb el
fet creatiu, sinó també amb la recerca i l’educació
en l’art, l’edició de publicacions experimentals i la
intervenció en diferents contextos, com ara la bret
xa entre la natura i la cultura.
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La Sala d’Art Jove disposa, a més, d’una
xarxa de col·laboracions en el context català que
permet vehicular projectes que són afins a aquests
processos: Hangar, pel que fa al suport a la pro
ducció artística; el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), quant al suport en la recer
ca en art; l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies,
pel que fa al suport en l’educació en art; el Centre
d’Art la Panera de Lleida, quant a les publicacions,
i Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, pel
que fa a la intervenció en la natura.
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En cada sol·licitud de projecte es poden
descriure les característiques dels processos que es
preveuen impulsar en la documentació que es lliu
ri (processos de creació, recerca, educació, edició,
intervenció). També s’hi poden indicar les prefe
rències per col·laborar amb alguns dels centres i
museus vinculats amb la Sala d’Art Jove.
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La Comissió de Valoració proposarà la se
lecció d’un total de 18 projectes en la modalitat Art
Jove Producció, als quals es concedirà una quanti
tat de 1.200 euros en concepte de despeses de pro
ducció. La selecció es farà mitjançant la participa
ció d’un jurat independent.
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La Comissió esmentada, juntament amb
responsables dels centres i museus col·laboradors,
proposarà l’assignació a cada institució dels pro
jectes seleccionats segons les característiques dels
processos que es preveuen impulsar, així com les
preferències que mostrin els artistes. En aquest pro
cés es pot entrevistar o demanar més informació
als sol·licitants amb la finalitat de conèixer-ne els
processos de treball i la possibilitat d’adaptar-los i
desenvolupar-los als centres amb els quals s’establi
ria la col·laboració.
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modalitat: MEDIACIO
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La Sala d’Art Jove convoca una beca per a
la residència d’un any a la Sala d’Art Jove a fi de
col·laborar en l’elaboració del seu programa comis
sarial i en la realització de les presentacions, expo
sicions i activitats amb què es donaran a conèixer
públicament els projectes seleccionats en la convo
catòria Art Jove Producció.
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El programa es dissenyarà i es desenvolupa
rà amb la col·laboració de l’equip gestor de la Sala
d’Art Jove.
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10

Es valora positivament que les propostes in
cloguin el desplegament del treball col·laboratiu i
la dinàmica de treball es concebi com un procés de
formació per als artistes i tots els agents implicats.
Així mateix, es valora el bagatge que els partici
pants demostrin en el comissariat i la programació
d’activitats públiques.

Se seleccionarà un màxim d’una persona o
col·lectiu per a la residència de mediació amb una
dotació econòmica de 3.600 euros.

Requeriments generals
Tots els projectes que se seleccionin en les
convocatòries Art Jove Producció i Art Jove Mediació
s’han de desenvolupar i presentar públicament al
llarg del 2021.
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Els imports que es detallen en les diferents
convocatòries estan subjectes a les retencions fiscals
vigents en el moment de fer-se efectius.
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L’organització pot considerar l’aportació de
recursos materials i econòmics que no es preveuen
en aquesta convocatòria en funció de la disponi
bilitat pressupostària i la col·laboració amb altres
entitats.
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L’equip gestor de la Sala d’Art Jove farà el
seguiment dels processos que es desenvolupin en
cadascuna de les modalitats en sessions de treball
periòdiques.
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Participants
La convocatòria Art Jove Producció s’adreça
a les persones que estiguin interessades a desenvo
lupar projectes de creació, a títol individual o agru
pades en col·lectius, nascudes o residents (empa
dronades) a Catalunya i que tinguin entre 16 i 30
anys al llarg del termini de presentació (nascudes
l’any 1990 o posteriorment). Pel que fa a la partici
pació de col·lectius, cal que almenys la meitat dels
membres compleixin els requeriments de residència
i d’edat. En el cas de joves de 16 i 17 anys no eman
cipats, cal l’autorització paterna o dels tutors legals.
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La convocatòria Art Jove Mediació s’adreça
a les persones que estiguin interessades a desenvolu
par processos de comissariat i de mediació cultural,
a títol individual o col·lectivament, nascudes o re
sidents (empadronades) a Catalunya i que tinguin
entre 18 i 35 anys (nascudes l’any 1985 o posterior
ment). Pel que fa a la participació dels col·lectius,
cal que almenys la meitat dels membres compleixin
els requeriments de residència i d’edat.
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La participació en les convocatòries Art Jove
Producció i Art Jove Mediació no són compatibles.
No s’estableix cap límit pel que fa al nombre de
propostes de projecte que cada participant vulgui
presentar en cada una de les convocatòries.
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Documentacio
Per participar en qualsevol de les dues con
vocatòries esmentades, cal presentar la documenta
ció següent:
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A més, per a cada convocatòria concreta cal
adjuntar la documentació específica següent:
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Art Jove Producció
	
	La proposta del projecte, que inclogui l’ar
gumentació general, la planificació de la
producció, el detall de les característiques
tècniques i una aproximació pressupostària.
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El formulari de sol·licitud d’inscripció,
emplenat i signat. Es pot descarregar a
www.saladartjove.cat.
	En un sol document, una delcaració d’inten
cions (statement), resum e la trajectòria i la
documentació gràfica i textual dels projec
tes recents. Només s’accepten presentacions
en vídeo i en format digital en els casos en
què es treballi directament amb aquests
mitjans. Si la sol·licitud es fa presencial
ment, s’ha d’aportar la documentació en un
USB o transferir els arxius per OneDrive.
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Art Jove Mediació

	Una aproximació a les dinàmiques de tre
ball i formats de presentació que es pretén
desenvolupar en relació amb la programació
de la Sala d’Art Jove.

Modalitats de
PRESENTACIO i termini
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Presentació electrònica

Cal presentar la sol·licitud mitjançant l’apar
tat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat) o l’apartat Tràmits del
web del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat). És
imprescindible disposar de la targeta sanitària indi
vidual CatSalut.
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31

	Termini

	21 d’octubre de 2020 (a les 14 h per a la
modalitat presencial i a les 24 h per a la
modalitat electrònica).
Atesa la situació de crisi sanitària ocasio
nada per la COVID-19, caldrà seguir les mesures
sanitàries que acordi l’Administració pública.
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També cal aportar la documentació especí
fica de projectes i la documentació gràfica i textual,
en un sol document, per mitjà d’una transferència
d’arxius per OneDrive a l’adreça de correu electrò
nic artjove.tsf@gencat.cat.
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Es podrà fer un seguiment de l’estat de
la sol·licitud des de La meva carpeta a Serveis de
l’Oficina del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits
(OVT) (http://tramits.gencat.cat).
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Presentació presencial

Cal presentar la sol·licitud al Registre
General de l’Agència Catalana de la Joventut (car
rer de Calàbria, 147, Barcelona) o als registres de les
coordinacions territorials de Joventut, o bé en una
oficina de Correus amb el document d’inscripció
segellat per Correus amb la data de registre dins
del termini i amb la indicació de la modalitat al
sobre. No s’accepten trameses fetes per empreses de
missatgeria.
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També cal adjuntar al formulari una còpia
de la documentació en format digital, sigui amb
una transferència d’arxius per OneDrive a l’adreça
electrònica artjove.tsf@gencat.cat o amb un USB
en un arxiu en PDF compatible amb PC.

cessio de drets
La selecció per mitjà d’aquesta convocatòria
implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de
reproducció del projecte a l’Agència Catalana de la
Joventut.
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En exposicions o presentacions del projecte
posterior, els autors o les autores hi han de fer cons
tar que la producció del treball disposa del suport
de la Sala d’Art Jove.
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Comissio de Valoracio

Consultes

La Comissió de Valoració estarà formada
pels membres següents:
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Dimecres 7 d’octubre de 2020 es farà una
sessió virtual per resoldre consultes. Per partici
par-hi, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça
artjove.tsf@gencat.cat.
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Jordi Ferreiro
Artista i educador.
Sabel Gavaldon
Curador de Gasworks, Londres.

Per a altres consultes es pot enviar un correu
electrònic a aquesta mateixa adreça.
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Diana Guijarro
Curadora independent.
Joana Hurtado
	Directora de Fabra i Coats: Centre
d’Art Contemporani de Barcelona
i Fàbrica de Creació.
Rita Rakosnik
Crítica i comissària independent.
Txuma Sánchez
Artista i membre de l’equip gestor
de Sala d’Art Jove.
Secretària:
Marta Vilardell
	Tècnica de cultura de l’Agència Catalana
de la Joventut.

Contacte
Sala d’Art Jove
Direcció General de Joventut
C/ Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 61
artjove.tsf@gencat.cat
www.saladartjove.cat
facebook.com/saladartjove
twitter.com/saladartjove
Instagram: saladartjove

*Les bases de la convocatòria es poden
consultar al DOGC núm. 7974 (4.10.2019)

Organitza:

Col·labora:

