RESIDÈNCIA ARTÍSTICA A LICENZA, ITÀLIA
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HOMESESSION convida artistes balears a sol·licitar una residència de dos mesos
en LICENZA (RM), ITÀLIA durant setembre i octubre de 2021.
La convocatòria és part del nou programa de col·laboració EXCHANGE entre LARTRES | LICENZA
ARTISTI IN RESIDENCE | Residenza Artistica Internazionale i Homesession.
L'objectiu d'aquesta col·laboració és per fomentar la professionalització, la visibilitat, i el creixement
artístic dels artistes italians i balears.
Es valoraran de manera especial aquells projectes que relacionin art i territori, (naturalesa, muntanya.
arqueologia, arquitectura, ruralitat).
La convocatòria es dirigeix a artistes balears (40 anys màxim): (l'artista ha de ser originari de les Illes
Balears o viure actualment allà.)
>És requerit nivell d'anglès o italià suficient per treballar
>L'artista és responsable de les despeses de viatge
>L'artista seleccionat rebrà allotjament per part de LARTRES | LICENZA ARTISTI IN RESIDENCE durant
setembre i octubre 2021
>Homesession pagarà a l'artista 2.000€ ( impostos inclosos) en concepte d'honoraris i despeses de
producció (es requereix una factura)
>L'artista podrà organitzar una exhibició o bé una presentació del seu treball
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El jurat compost per: Olivier Collet, Danilo Pioli (Homesession), Francisco Navarrete, Andrés Gallardo
(L’Aquila Reale Centro d’Arte e Natura di Civitella di Licenza), i Lucina Giacopini (LicenzaMusei)
seleccionarà un/a artista per passar dos mesos a Licenza (Itàlia).

El termini per a aplicació és el 30 d’abril de 2021
Candidatures:
>Portfolio
>Carta de motivacions (600 paraules màxim)
>Artist Statement
>CV o biografia (el límit és 1-2 pàgines)
>links a web site, vídeos, projectes, etc.
>Les candidatures es poden presentar en català, castellà o anglés

Les candidatures (un sol document PDF, màxim 5MB) es tramitaran per e-mail amb l'assumpte:
“Convocatòria Licenza” a: info@homesession.org

LARTRES | LICENZA ARTISTI IN RESIDENCE | Residenza Artistica Internazionale
Des de 1990, l'administració comunal del Comune di Licenza ha realitzat un centenar de cicles artístics
(Art a Palazzo / Oraziana) de rellevància local, nacional i internacional, que buscaven posar en valor el
territori a través de la cultura. Amb l'horitzó d'enfortir aquesta trajectòria i la seva oferta cultural, l'any
2019 s'articula el Sistema Museale Urbano Città di Licenza LicenzaMusei, una xarxa museal territorial,
participativa i comunitària creada per a la ciutat de Licenza, emplaçada a la província de Roma, en el cor
del Parc Naturale Regionale dei Monti Lucretili. En aquest context, LicenzaMusei al costat de L'Aquila
Reale: Centre d'Art e Natura di Civitella di licenza, proposen el programa LARTRES | LICENZA ARTISTI
IN RESIDENCE | RESIDENZA ARTISTICA INTERNAZIONALE, amb l'objectiu de promoure i potenciar
projectes de producció i recerca amb vocació experimental i multidisciplinària en el context de la creació
contemporània de les diferents disciplines artístiques, capaces d'establir una relació i diàleg amb les
especificitats del territori de Licenza i les seves comunitats.
www.laquilarealelicenza.org / www.licenzamusei.com / www.licenzaturismo.it

HOMESESSION
Des de 2007, Homesession fomenta la creació en el camp de les arts visuals: articula una residència
oberta a artistes internacionals, beques de producció destinades als artistes espanyols i un programa
educatiu: Polaritats. Amb el seu esforç continu de suport als artistes i de difusió, Homesession acull
propostes que recorren a mitjans i pràctiques molt diversos, afavorint sempre l’experimentació
interdisciplinària. Homesession s'esforça per complementar el treball de les institucions de l'escena
artística de Barcelona. Dóna cabuda a propostes atrevides i innovadores tant en el seu contingut com en
el seu format i estètica, donant espai a l'inesperat.
Homesession, amb la finalitat de promoure la mobilitat dels artistes batalans i balears, obre el seu
programa d'intercanvi en 2014 amb la col·laboració de THisStudio-Regne Unit, art3-França L'ÉcartCanada, Belgrade Air i des de el 2021 amb Lartes, Licenza, Italia.
www.homesession.org

Organitzen: HOMESESSION i LARTRES LICENZA ARTISTI IN RESIDENCE | Residenza Artistica Internazionale. Comune di Licenza,
Sistema Museale Urbano Licenza Musei, L’Aquila Reale: Centro d’Arte e Natura di Civitella di Licenza.
Amb la col·laboració de: Institut Ramon Llull

