SAC-FiC
SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu
Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona adreçat a artistes visuals.
En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que
precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic.
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SAC-FiC Programa de Residències 2020
SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu
Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes
visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a
seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte
artístic. Els i les artistes seleccionades podran gaudir d’un espai de treball durant els
mesos de gener a desembre de 2020, així com d’una borsa de producció de 650 €. També
comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran, als seus
espais de treball, la visita de comissaris/àries, crítics/ques i altres agents del sector de les
arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la
programació de Sant Andreu Contemporani 2020-2021.

Condicions:
1 Els tres tallers ocupen una zona diàfana situada a la
segona planta de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de
Barcelona i disposen de connexió Wi-Fi. Cada artista
disposarà del seu propi mobiliari (taules de 3 x 2 m, cadires i
guixeta amb clau) i accès a zona comuna de forma puntual.
Els tallers no disposen d’accés directe a aigua corrent.
2 Els espais estaran disponibles de gener a desembre del 2020.
L'horari d'accés als espais serà de 9 a 22 h de dilluns a
divendres; de 10 a 21 h els dissabtes; i d'11 a 21 h els diumenges.
3

A l’hora de seleccionar el projecte, es valorarà
l’aprofitament de l’espai i la permanència al centre. Fabra
i Coats - Fàbrica de Creació podrà variar l'espai de l’artista
resident quan, passats quinze dies sense avís previ,
no s'estigui utilitzant l'espai.

4

Els i les artistes hauran de formar part del programa
expositiu de Sant Andreu Contemporani. A aquesta fi els/les
residents disposaran d'una borsa de producció de 650 €
(subjectes a retenció vigent + impostos inclosos) per
a desenvolupar el seu projecte. Els i les artistes han de
preveure la possibilitat que, per qüestions administratives, la
borsa de producció no es faci efectiva a l’inici del període de
la seva residència sinó més tard.

5 Els i les artistes hauran de tenir disponibilitat per
a atendre amb certa regularitat, als seus espais de treball,
les visites de comissaris/àries, crítics/ques i altres agents
del sector de les arts visuals contemporànies programades
per l’equip del SAC.
6 Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona no es fa
responsable de possibles robatoris i danys a tercers com
a consequència del desenvolupament del projecte.

Documentació:
Les sol·licituds es cursaran a través de la la pàgina web:
www.santandreucontemporani.org
Els i les artistes interessades hauran de cumplimentar
el formulari que hi trobaran amb la informació següent:
- Dades de contacte
- Carta de motivació
- Statement (text breu que descrigui el marc conceptual
i els interessos de l'autor/a)
- Descripció del projecte a desenvolupar durant
la residència en format pdf
- Breu informe sobre les necesitats d'ús de l'espai de treball
i horari setmanal previst d’utilització del taller
- Currículum o dossier artístic
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Selecció:

Més informació:

El jurat format per Laura González (Chiquita Room),
Guillermo Escribano (artista), els membres de Sant Andreu
Contemporani i un representant de Fabra i Coats – Fàbrica
de Creació de Barcelona, s'encarregarà de seleccionar els
i les artistes de SAC-FiC Programa de Residències.

www.santandreucontemporani.org
fabraicoats.bcn.cat

Terminis:

sac@santandreucontemporani.org
T. 93 311 99 53

Consultes:

El termini d’inscripció será de l’1 de novembre de 2019 al
5 de desembre de 2019. El formulari de registre es tancarà a
les 24 h del 5 de desembre i no s’acceptaran sol·licituds més
enllà d’aquest horari. En cas d’incidències amb el formulari
de registre on-line caldrà fer arribar la documentació
requerida per correu electrònic abans de les 24 h del 5 de
desembre de 2019.
El llistat de persones seleccionades es farà públic el 18 de
desembre de 2019 a les pàgines web:
santandreucontemporani.org i fabraicoats.bcn.cat
La

presentació

de sol·licituds suposa
d'aquestes bases.

l'acceptació
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