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A Galería de Arte Solaina colabora con INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporánea
para propoñer unha convocatoria de cara a exhibición -cun programa de proxeccións monocanle e
unha exposición- de obras de diversas artistas no seu período de estudos. As obras seleccionadas
amosaranse no marco da Sección ESCOLAS do festival e, máis tarde, na Galería de Arte Solaina en
Lugo.

Proposta temática.
O devir do tempo pasou por un incremento poboacional das cidades. As urbes convértense no centro
neurálxico da sociedade, dun futuro de “progreso” cara onde emigrar, cara onde mirar... Mais mudan as
miradas. A chegada da globalización fainos tornar a ollada cara a unha vida anterior, desprezada: a vida
nas aldeas. Cidade vs rural. Unha dicotomía que agora se nos presenta e sobre a que queremos cavilar.
Pode o rural ser futuro? É o rural unha boa opción? Que é o rural?
Xatería deriva de “xata”, cría das vacas, esas grandes habitantes do noso rural. Elas son as que realmente
están a habitar o campo galego, a reavivalo. Se nós, como especie humana, queremos retornar a esa
vida, debemos de facelo como elas. Somos vacas, somos xatas e, como tales, debemos formarnos na
Xatería. Así, este termo imaxinado xorde como grande metáfora do termo “escola”. A Xatería é ese
espazo onde medrar, onde mostrarnos, onde voltar. A Xatería é onde as xatas poden mostrar a súa
metamorfose cara as grandes artistas vacunas que todas son.
A través desta convocatoria queremos reunir a artistas e pezas que mostren diferentes perspectivas
do rural. Achegas que poden vir dende o sentimental, o íntimo, a crítica ou o enxalzamento; que mostren
o vínculo ou a falta deste; que fagan reflexionar arredor del; que falen de calquera aspecto que poida
englobar o termo rural.
Os proxectos presentados poderán ser individuais ou colectivos.

A quen vai dirixido.
Artistas e/ou colectivos artísticos de calquera nacionalidade que estean a cursar un estudo, mestrado
ou doutoramento relacionado directamente coa arte.
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Características das propostas.
A sección ESCOLAS contará cun programa de proxeccións monocanle e unha exposición, polo que se
propoñen dúas modalidades:
— Modalidade 1: Obras videográficas monocanle (video-arte, animación, experimental, vídeo-ensaio,
videoclip, fashion film, ficción, etc.). As obras seleccionadas formarán parte dun programa de proxeccións,
sendo visionadas no marco de INTERSECCIÓN. Priorizaranse aquelas que non excedan os 10 minutos.
— Modalidade 2: Obras de calquera disciplina artística: fotografía, escultura, video-instalación, ilustración,
moda… sempre que estean integradas nunha lóxica audiovisual, é dicir, que as súas estratexias remitan
ao movemento, á luz, ao tempo, ao son, etc. Estas deben ser viables desde parámetros técnicos e
de seguridade para formar parte dunha exposición. Os custes de envío das obras para a exposición
correrá a cargo das participantes.

Proposta.
As propostas deberán conter a seguinte documentación:

Dossier.
Datos da/s participantes.
— Nome e nome artístico da persoa ou colectivo.
— DNI.
— Dirección.
— Teléfono e email.
— Biografía (máx 10 liñas).
— Porfolio da/s artista/s.
— Redes sociais e web en caso de dispor delas.
Datos da obra proposta para a sección ESCOLAS.
- Breve descripción/sinopse da obra.
- Ficha técnica.

Imaxes.
— Imaxes da obra ou fotogramas.
— Imaxe da persoa ou persoas participantes.
— A entrega das propostas realizarase en formato dixital no enderezo electrónico solaina.lugo@gmail.
com ou en formato físico na Galería Solaina – Rúa San Roque 50, Baixo 27002 Lugo.
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Premio.
A sección ESCOLAS conta cun único premio, o Premio Resorte, que consistirá
no asesoramento e seguimento non presencial durante tres meses por parte
do artista visual Enrique Lista dun proxecto artístico da persoa premiada.

Prazos.
— Apertura da convocatoria para o envío de proxectos: 15 de xuño de 2021.
— Peche da convocatoria: 15 de agosto de 2021.
— Comunicación dos proxectos seleccionados: 1 de setembro de 2021.*
— Recepción das obras seleccionadas: entre o 15 e o 30 de setembro de 2021.
— Inauguración: outubro de 2021.
— Exposición Solaina: do 15 de xaneiro ao 2 de marzo de 2022.
*As persoas seleccionadas serán comunicadas individualmente. Os nomes e proxectos seleccionados
serán asimesmo publicados na páxina web do festival.
Para dúbidas pódese contactar coa organización a través do email solaina.lugo@gmail.com ou os telfs.
(+34) 600337413/ (+34) 698149865

Responsabilidades da/s artista/s.
a) Realizar a creación, produción e entrega/envío da obra para a sección ESCOLAS, asumindo todos os
traballos e gastos que isto implique.
b) Facilitar un texto explicativo da obra, que se utilizará para a divulgación do proxecto, para a súa
utilización en folletos, páxina web, etc.
c) A selección das obras suporá a cesión dos dereitos para futuras exhibicións do programa así como
os dereitos de imaxe da obra realizada para a divulgación do proxecto.
d) As participantes ceden ao festival os dereitos de exhibición pública das obras con fins promocionais,
durante e despois do festival.

Responsabilidades da organización.
a) A organización, pola súa parte, cederalle ás artistas os espazos de exposición do Festival e a Galería
de Arte Solaina.
b) Asesoramento e supervisión.
c) Coordinación xeral dos traballos da exposición.
d) Divulgación do proxecto nos medios.
e) Garantir a seguridade das obras.
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