
CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07.
ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTES TRANSDISCIPLINARES.

CONVOCATORIA DE PROXECTOS ARTÍSTICOS

Recepción de proxectos: 11 Maio / 22 xuño

Lugar: Pontevedra (Galiza. España) / Nodar (S. Pedro do Sul. Portugal).
Data: Setembro / Outubro 2007
Organiza: Alg-a.org (Galiza) e Binaural (Portugal).
Formato: Simposio + residencia artística + exposición Fronte[ i ]ras 07.

http://www.binauralmedia.org
http://www.alg-a.org

PRESENTACIÓN
Este evento consta dun programa de residencias artísticas paralelas en Galiza e Portugal. Proponse a posta
en marcha de dúas residencias: unha en Nodar (pequena aldea ó norte portugués) e outra nos arredores de
Pontevedra (Galiza).
Alí convivirán durante 10 días artistas internacionais, os cales desenvolverán os seus proxectos específicos,
xunto con teóricos que neste tempo levarán a cabo un observatorio crítico.
Como resultado do traballo desenvolvido nas residencias, elaboraráse unha mostra colectiva dos
participantes a nivel internacional. Esta mostra terá un carácter itinerante, comezando en Pontevedra para
rematar en Portugal.
Para completa-lo simposio, programarase un ciclo de conferencias e proxeccións de proxectos audiovisuais
ligados á temática proposta.

TEMA DOS PROXECTOS

O tema central da convocatoria de proxectos será o concepto de fronteira e límite, en tódalas súas
variantes. A reflexión sobre os múltiples conceptos relacionados coa temática transfronteiriza, focalizando a
análise non só na fronteira física, senón tamén a súa disolución en fronteiras ideolóxicas, culturais, virtuais,
de habitabilidade, etc.
Os soportes de creación serán libres.
Os proxectos serán expostos, ben no seu formato orixinal, ben nun formato documental se non fose posible
trasladalos á sala expositiva.
Os teóricos invitados en residencia desenvolverán traballos de investigación de campo sobre o concepto de
fronteiras, que serán expostos en formato conferencia nas xornadas de presentación.

http://www.alg-a.org/


CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 2007

1/ Alg-a convoca 5 bolsas de Residencia Artística en Nodar (Portugal) para proxectos a desenvolverse
dentro do Encontro Fronte(i)ras.
Binaural convoca 5 bolsas de Residencia Artística en Pontevedra (Galiza) para proxectos a desenvolverse
dentro do Encontro Fronte(i)ras.
2/ A cuantía de cada unha das bolsas ascende a 300 euros (cantidade suxeita á retención fiscal vixente). A
organización do Encontro faráse cargo dos gastos de manutención e aloxamento, non así dos
desplazamentos dende os respectivos lugares de orixe dos artistas.
3/ A convocatoria é aberta a todo tipo de persoas sen ter en conta ningún tipo de condicionante (límites de
idade, nacionalidade, etc.)
4/ Polo menos 4 destas 10 bolsas estarán destinadas a persoas nadas ou residentes en Galiza(2) e en
Portugal (2).
5/ O prazo de solicitude estará aberto dende o 11 de maio ata o 22 de xuño de 2007 inclusive.
6/ Será necesario presentar a seguinte documentación:
-Ficha de inscripción (dispoñible on-line).
-Fotocopia do documento nacional de identidade (DNI) ou Pasaporte.
-Currículum abreviado en 30 liñas.
-Desenvolvemento do proxecto a realizar para o que solicita a bolsa. Desenvolvemento cronolóxico do
proxecto.
-Necesidades técnicas do proxecto.
-Dossier do artista (dixital /impreso).
-En caso de proxectos audiovisuales, o artista poderá aportar DVD acompañando á documentación esixida.
Voluntariamente poderá achegarse calquera outra documentación que a entidade solicitante
entenda que sexa pertinente para a mellor valoración do programa ou actividade presentados.
A documentación presentada á convocatoria desta beca non será devolta trala resolución da mesma.

Toda a documentación será enviada a:

Para residencia en Nodar (Portugal) Para residencia en Pontevedra (Galiza)

CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07
Binaural. Associação Cultural
a/c Rui Costa
Alameda Padre Álvaro Proença, 10 -12º A
1500-475 Lisboa
Portugal

info@binauralmedia.org 

CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07
Alg-a. Asociación Cultural
r/ Baixada da Igrexa 50 baixo
CP 36210
Vigo (Pontevedra)
España

fronteiras@alg-a.org



DESENROLO DE ACTIVIDADES DO SIMPOSIO:

10 días residencia e producción de proxectos (17-26 setembro)

Nodar. San Pedro do Sul (Portugal) Pontevedra (Galiza)

5 artistas + teórico
(seleccionados por Binaural)

5 artistas + teórico
(seleccionados por Alg-a)

 
2 días de conferencias e presentación de proxectos realizados (27-30 set)

S. Pedro do Sul (Portugal) Pontevedra (Galiza)

Auditório das Termas SalaX (Facultade Belas Artes Pontevedra)/  
Casa das Campás(Vicerreitoría Universidade Vigo)

Exposición dos proxectos realizados (1 Outubro- 15 Novembro)
Sala X

(Facultade Belas Artes Pontevedra)

Exposición dos proxectos realizados (20 Novembro- 31 Decembro)
Termas S. Pedro do Sul

Organizan:

Colaboran:


