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IV RESIDENCIAS DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 2018

La Universitat d'Alacant convoca, a través del Museu de la Universitat
d'Alacant (MUA), el quart programa de residències de creació i
investigació en art contemporani PLUS amb l'objectiu de donar suport,
promocionar i difondre la creació i la investigació artística i cultural,
com també la transmissió d'aquesta a la ciutadania.

La Universidad de Alicante convoca, a través del Museo de la
Universidad de Alicante (MUA), el cuarto programa de residencias de
creación e investigación en arte contemporáneo PLUS con el objetivo
de apoyar, promocionar y difundir la creación y la investigación
artística y cultural, así como su transmisión a la ciudadanía.

RESIDÈNCIES

RESIDENCIAS

En aquesta convocatòria pública se seleccionaran cinc artistes
residents o col·lectius, de qualsevol edat i nacionalitat, per a fer un
projecte artístic a les instal·lacions del MUA convertint el museu en un
espai de creació i investigació multidisciplinària.

En esta convocatoria pública se seleccionarán cinco artistas
residentes o colectivos, de cualquier edad y nacionalidad, para
realizar un proyecto artístico en las instalaciones del MUA,
convirtiendo el museo en un espacio de creación e investigación
multidisciplinar.

DURADA, ESPAIS I HORARIS

DURACIÓN, ESPACIOS Y HORARIOS

Del 9 al 20 de juliol 2018

Del 9 al 20 de julio 2018

Espai de treball: Sala Naias, Sala Àgora, biblioteca, amfiteatre i
exteriors.

Espacio de trabajo: Sala Naias, Sala Àgora, biblioteca, anfiteatro y
exteriores.

Horari de treball: de dilluns a divendres de 9 a 20 h (assistència
obligatòria de 10 a 14 h).

Horario de trabajo: de lunes a viernes de 9 a 20h (asistencia
obligatoria de 10 a 14 h).

DISCIPLINES

DISCIPLINAS

Pintura. Dibuix. Escultura. Fotografia. Videoart. Instal·lació, etc.

Pintura. Dibujo. Escultura. Fotografía. Vídeoarte. Instalación, etc.

BORSES D'AJUDA

DOTACIÓN ECONÓMICA

Es destinaran cinc borses de 400€ per a la producció dels projectes,
més una borsa de viatge i allotjament 750€ per a un únic artista o
col·lectiu que ho sol·licite.

Se destinarán cinco bolsas de 400€ para la producción de los
proyectos, más una bolsa de viaje y alojamiento de 750€ para un
único artista o colectivo que lo solicite.

Totes les quantitats dineràries compromeses es carregaran al Capítol
IV del Servei de Cultura. Aquestes quantitats queden subjectes a
l'efectiva disponibilitat pressupostària i de despesa en les esmentades
entitats.

Todas las cantidades dinerarias comprometidas se cargarán al
Capítulo IV del Servicio de Cultura. Estas cantidades quedan sujetas a
la efectiva disponibilidad presupuestaria y de gasto en dichas
entidades.

La subvenció objecte d'aquesta convocatòria s'ajustarà al que disposa
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a les
regulacions, requisits i termes establits per les normes de
funcionament de la UA, i al que estableix aquesta convocatòria.

La subvención objeto de la presente convocatoria se ajustará a lo que
dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones; a las regulaciones, requisitos y términos establecidos
por las normas de funcionamiento de la UA, y al que establece esta
convocatoria.

OBLIGACIONS

OBLIGACIONES

Els residents es comprometen a tenir acabat el projecte a la
finalització de la residència. L'execució dels projectes serà
respectuosa amb els espais i la dinàmica diària del MUA.

Los residentes se comprometen a tener acabado el proyecto a la
finalización de la residencia. La ejecución de los proyectos será
respetuosa con los espacios y la dinámica diaria del MUA
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ENCONTRES

ENCUENTROS

Aquestes residències es complementaran amb encontres amb
diferents agents culturals per a potenciar la projecció i la
professionalització dels artistes.

Estas residencias se complementarán con encuentros con diferentes
agentes culturales para potenciar la proyección y la profesionalización
de los artistas

DIFUSIÓ: EXPOSICIÓ I CATÀLEG

DIFUSIÓN: EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO

El MUA es compromet a fer una exposició col·lectiva al septembre,
amb un ampli programa de visites guiades dirigides al públic en
general , i un catàleg digital amb ISBN per a la difusió dels projectes i
la promoció dels artistes.

El MUA se compromete a realizar una exposición colectiva en
septiembre, con un amplio programa de visitas guiadas dirigidas al
público en general , y un catálogo digital con ISBN para la difusión de
los proyectos y la promoción de los artistas.

PARTICIPACIÓ I LLIURAMENT

PARTICIPACIÓN Y ENTREGA

S'enviarà un únic projecte en PDF a

Se enviará un único proyecto en PDF a

mua.convocatorias@ua.es

mua.convocatorias@ua.es

fins al 10 de juny de 2018 que no excedisca els 10mb i que continga la
documentació del projecte que cal fer (descripció, esbossos,
fotografies, etc.), obres anteriors i CV, amb dades personals de
l'artista o col·lectiu, i amb la indicació de la sol·licitud de borsa de
viatge i allotjament.

hasta el 10 de junio de 2018 que no exceda de 10mb y que contenga
la documentación del proyecto a realizar (descripción, bocetos,
fotografías, etc.), obras anteriores y CV, con datos personales del
artista o colectivo, indicando si solicita bolsa de viaje y alojamiento.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

Una comissió formada per tècnics d'art del MUA farà la selecció de les
propostes. La resolució es publicarà en la pàgina web del Vicerectorat
de Cultura, Esport i Llengües, i en la pàgina web de la Fundació
General de la Universitat d'Alacant.

Una comisión formada por técnicos de arte del MUA hará la selección
de las propuestas. La resolución se publicará en la página web del
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas, y en la página web de
la Fundación General de la Universidad de Alicante.

DRETS

DERECHOS

Els organitzadors es reserven el dret de modificar o prendre iniciatives
no regulades per aquestes bases sempre que siga per a millorar
l'organització de la convocatòria.

Los organizadores se reservan el derecho de modificar o tomar
iniciativas no reguladas por estas bases siempre que sea para mejorar
la organización de la convocatoria.

La participació en aquesta convocatòria implica
d'aquestes bases, com també de les decisions del jurat.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas
bases, así como de las decisiones del jurado.

l'acceptació

MÉS INFORMACIÓ

MÁS INFORMACIÓN

www.mua.ua.es

www.mua.ua.es

mua@ua.es

mua@ua.es

Alacant, a 4 de maig del 2018

Alicante, a 4 de mayo de 2018

Carles Cortés Orts

Carles Cortés Orts

Vicerector de cultura, esport i llengües

Vicerrector de cultura, deporte y lenguas
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