RESIDÈNCIA ARTÍSTICA A BELGRAD, SÈRBIA

@Biel Llinàs, Belgrad, 2020

HOMESESSION convida artistes catalans i balears a sol·licitar una residència de
45 dies en BELGRAD, SÈRBIA des de el 1 de març al 15 de abril de 2022.
La convocatòria és part del programa de col·laboració EXCHANGE entre Belgrade Artist in Residence i
Homesession en Barcelona. El programa va arrencar en 2018 i hi van participar els artistes Stanko Gargçín (Sèrbia),
Marko Stojanovic'(Sèrbia), Joan David Galindo (Catalunya), Mari Jo Riba (Balears) i Gabriel Llinàs (Balears).
L'objectiu d'aquesta col·laboració és per fomentar la professionalització, la visibilitat, i el creixement artístic dels
artistes serbis, catalans i balears.
El jurat compost per: Olivier Collet, Danilo Pioli (Homesession) i Gordana Žikić (Belgrade Artist in Residence),
seleccionarà un/a artista per passar 45 dies al centre Belgrade Artist in Residence.
El termini per enviar la aplicació és el 25 de gener de 2022 @ 23:59.

La convocatòria es dirigeix a artistes catalans balears (l'artista ha de ser originari de Catalunya o de les illes Balears o viure
actualment allà.)

>És requerit nivell d'anglès suficient per treballar
>L'artista és responsable de les despeses de viatge
>L'artista seleccionat rebrà allotjament per part de B.A.I.R. durant la residencia
>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
Requisits 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 s'han de lliurar en anglès

Les candidatures (un sol document PDF, màxim 5MB) es tramitaran per e-mail amb l'assumpte: “Convocatòria
Belgrad” a: info@homesession.org
_____________________________________________________________________________________________
Belgrade Artist in Residence
Belgrade AIR és un programa que forma part de l'organització sense ànim de lucre Center424 que que dona suport a artistes,
curadors i artistes marcials mitjançant residències d'una setmana a tres mesos que tenen lloc a Belgrad, la capital de Sèrbia. Els
programes tenen com a objectiu fomentar l'intercanvi cultural entre artistes des de disciplines diferents, creen diàlegs, i
promouen noves col·laboracions.
https://belgradeartistinresidence.wordpress.com/
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 espanyols obre el seu programa d'intercanvi en 2014 amb la
col·laboració de THisStudio-Regne Unit, art3-França L'Écart-Canada i, des de 2018, amb el projecte del centre serbi Belgrade Air.
www.homesession.org
Amb el suport de:

