Convocatòria Residències 2019.
Addend. La Morera de Montsant
Programa Residències i Ajuts

Addend —equipament per
a la recerca, la creació
audiovisual i el pensament
crític— és una
infraestructura estable i
independent ubicada a la
Morera de Montsant, a la
comarca del Priorat, que
ofereix un conjunt de
serveis dins de l’àmbit
cultural especialment
enfocats als aspectes
pedagògics i als processos
participatius i col·laboratius.
Addend ofereix cursos,
tallers, espais de trobada i
de treball per a creadors de
diversos àmbits i disciplines,
agents culturals i col·lectius,
i també per a estudiants,
educadors i centres
educatius.

Addend posa a disposició dels agents culturals de diverses
disciplines les seves instal·lacions i obre la convocatòria per a
dues línies de residència per a l’any 2019.
1. Artistes en context. Ajuts
Addend obre una línia de residència adreçada a artistes i
col·lectius interessats a desenvolupar projectes d’art
contemporani que tingui com a marc referencial específic
algun dels diversos aspectes del Priorat, en les seves vessants
físiques i conceptuals —socials, culturals, històriques...
Selecció de propostes
No hi ha límits pel que fa a temes tractats, disciplines i
formalitzacions; s’avaluarà positivament la coherència
conceptual i el treball de camp —especialment es valorarà fer
participar el teixit social de la comarca. Han de prevaler els
treballs que repensin i facin repensar el territori, i propiciïn la
concepció de discursos propis, analítics, crítics i pedagògics;
amb l’objectiu d’apropar intel·lectualment les propostes a la
ciutadania, aconseguir-ne la implicació i crear la necessitat
social vers la cultura contemporània; també han de servir de
potenciadors de la identitat de la zona i de revulsiu cultural
amb l’objectiu de trencar esquemes i estereotips.

Sol·licitud
Dossier amb treballs de l’artista i breu descripció conceptual.
Enllaç a l’espai web. Proposta de projecte a desenvolupar.
Condicions

L’equipament es troba a la
Morera de Montsant,
municipi septentrional del
Priorat, protegit per la serra
de Montsant, a 743 m
d’altitud i amb una població
de 158 habitants, que forma
part del Priorat històric i que
té com a nucli agregat
Escaladei.
L’edifici, de nova planta,
s’ha plantejat sota els
màxims paràmetres de
sostenibilitat: construcció en
fusta, aïllaments naturals i
optimització energètica.
L’equipament disposa
d’espai de treball, 2 terrasses exteriors, 4 habitacions
amb 4 llits cadascuna, cuina
comunitària...; connexió a
internet wifi, projector de
vídeo i pantalla, equip de
so...

Addend ofereix l’estada (per a grups de fins a 4 membres),
l’allotjament (individuals o compartits), espais de treball
comunitaris, cuina, equips de so, projector...
Addend facilita informació, assessorament i acompanyament
personalitzat sobre les diverses temàtiques del Priorat, la
gestió per a la utilització d’espais institucionals i la difusió dels
treballs realitzats.
El transport i les dietes van a càrrec dels artistes.
Durada: de 4 a 15 dies. Les estades es faran de febrer a juny
de 2019.
Termini de presentació de projectes: 31 de gener de 2019.
Selecció: a càrrec de l'equip de l'associació Comissariat. La
resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu
electrònic abans del dia 1 de març de 2019.
Contacte: les propostes es poden trametre a
addend@comissariat.cat, o mitjançant el formulari de la
pàgina d’Addend
[http://addend.comissariat.cat/?page_id=2742].
2. Agents culturals
“La major part de la creativitat és acumulativa i col·laborativa”
(Charles Leadbeater).
“De cada conversa llançada al món venen més idees... Una
idea arriba d’una altra idea i en fa sorgir una altra”
(Sam Gould).
2.1. Grups (fins a 16 membres)
Tenint en compte que les característiques de l’equipament

s’optimitzen especialment per a treball en grup, aquesta línia
està adreçada a col·lectius —estables o puntuals— i a grups
de persones interessades a desenvolupar treballs comunitaris
dins de l’àmbit de la cultura contemporània.
2.2. Individual
Addend també facilita espais de treball a artistes que vulguin
dur a terme les estades individualment.
L’entorn d’Addend compta
amb un seguit de referents i
llocs d’interès susceptibles
de ser marcs referencials
per a treballs artístics: la
Cartoixa d’Escaladei, origen
i indiscutible referència
històrica de la comarca;
l’antic monestir cistercenc
de Santa Maria de Bonrepòs
(actualment Mas de Sant
Blai); el Parc Natural de la
Serra de Montsant —amb
seu a la Morera de
Montsant—; els pobles de
Siurana i Margalef, com a
centres internacionals
d’escalada; la vitivinicultura
característica del Priorat;
etc.

Condicions
Addend ofereix allotjament (individuals o compartits), espais
de treball comunitaris, cuina, equips de so, projector...
Addend facilita informació, assessorament i acompanyament
personalitzat sobre les diverses temàtiques del Priorat, la
gestió per a la utilització d’espais institucionals i la difusió dels
treballs realitzats.
Sol·licitud
Breu descripció del treball a dur a terme. Enllaç a l’espai web
del sol·licitant.
Durada: de 2 a 15 dies, amb la possibilitat d'ampliació
depenent del projecte. Les estades es poden dur a terme al
llarg de tot l’any 2019.
Cost de la residència: 120 € persona/setmana (habitació
compartida). El cost per persona i nit és de 20 € en
habitacions compartides i 35 € en habitació d’us individual
(impostos inclosos).
Termini i selecció: les peticions es resoldran tal com vagin
arribant a Addend.
Contacte: les propostes es poden trametre a
addend@comissariat.cat, o mitjançant el formulari de la
pàgina d’Addend
[http://addend.comissariat.cat/?page_id=2742].

