BASES DEL PROGRAMA D ACOMPANYAMENT A ARTISTES RESIDENTS TNT
22-23

PRESENTACIÓ
Obrim una nova convocatòria que, un any més, dona continuïtat al programa
d’acompanyament a artistes residents del Festival TNT. Seguim amb la il·lusió de
generar un hàbitat favorable per a que artistes que investiguen en els límits de l’escena
disposin de totes les eines necessàries. Vivim en un món amenaçat i especialment
castigat pels intensos esdeveniments que estan marcant els darrers temps, on el poder
econòmic és qui dirigeix els passos amb els discursos de la por i la desinformació com a
grans aliats. Per això, creiem imprescindible activar el pensament crític i contribuir a
obrir espais d’imaginació.
Ens calen incentius que ens allunyin del pensament únic, dels missatges apocalíptics i
de l’esgotament als que aquests ens sotmeten. Com diu Marina Garcés: Pensar cansa.
Però no poder pensar deprimeix. En aquest present d’hostilitat bèl·lica i d’inseguretat
creixent, contrari al que es promou, és necessari no replegar-se i seguir buscant noves
maneres de mirar el món que obrin consciències i contemplin escenaris de futur més
esperançadors. Des del festival TNT, volem seguir acompanyant creadores i creadors
amb la finalitat de donar espai, temps, suport i mitjans per desenvolupar nous projectes
de creació que seran presentats en el marc del TNT 2023. També volem seguir
connectant amb la ciutat de Terrassa, establint diàlegs amb la ciutadania i amb les
institucions culturals i socials, sempre des de la col·laboració i el suport mutu.
OBJECTE
TNT obre una nova convocatòria dirigida a creadores i creadors, tant consolidades com
emergents, que vulguin desenvolupar un nou projecte de creació i que la seva línia
d’investigació es situï en l’àmbit dels nous llenguatges artístics, l’escena híbrida, la
recerca i la innovació.
Les sol·licituds es podran presentar des del moment de la publicació d’aquesta
convocatòria fins al 3 de juny (fins les 23.59h). La resolució de la convocatòria serà
publicada al setembre de 2022 a la pàgina web del festival i es notificarà directament a
les candidatures seleccionades.

RESIDÈNCIA
L’objectiu d’aquest programa de residències és donar suport a creadores i creadors que
treballin en el camp de les arts vives, facilitant recursos que les/els permetin investigar,
crear i compartir processos creatius amb la comunitat. El projecte presentat pot trobar-se
en qualsevol de les seves fases de desenvolupament (recerca, creació, preproducció,
etc.).

Els/les artistes seleccionats podran desenvolupar el seu procés en residència durant el
període comprès entre novembre del 2022 i setembre del 2023. Totes les creacions
resultants formaran part de la programació del TNT 2023.
Aquesta modalitat compta amb un import total de 83.769,00€, que es repartirà entre un
màxim de 6 residències. Una part d’aquest import s’abonarà durant l’exercici
pressupostari 2022 i la part restant en finalitzar el festival TNT 2023.
Les residències constaran de:
-

Suport econòmic. Es valorarà en funció del pressupost presentat. El contracte es
durà a terme en format de coproducció.
Sala d’assaig durant les dates i els horaris que s’acordin segons necessitats i
disponibilitat de les sales (estància màxima 4 setmanes).
Possibilitat d’acompanyament artístic, de producció, tècnic i de mediació segons
necessitats dels creadors i creadores.
Difusió i suport en la comunicació.
Acompanyament en la suma de suports d’altres institucions, agents, col·lectius i
estructures, tant a escala nacional com internacional.
Residència tècnica d’una durada mínima de set dies.

Serà obligació dels/les artistes residents:
-

-

-

Durant la realització del TNT 2022 - del 28 de setembre al 2 d’octubres’organitzarà una jornada de professionals durant la qual les/els artistes
seleccionats faran una breu presentació del seu projecte en el format que
prefereixin.
Realitzar una breu càpsula audiovisual de presentació del seu projecte per tal de
poder donar-lo a conèixer a professionals tan nacionals com internacionals.
Realitzar, com a mínim, dues accions vinculades amb el territori i els públics
locals, com podrien ser una obertura del procés de creació a la ciutadania o una
activitat de mediació orientada a col·lectius no professionals.
Presentar la peça dins de la programació del TNT 2023.

COMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ
Els projectes seran valorats per una comissió artística formada per cinc membres, entre
els quals, la directora del TNT, i quatre persones més de reconeguda trajectòria
professional, d’àmbit tant nacional com internacional.
Els criteris que es tindran en compte alhora de seleccionar els projectes són:
-

Qualitat artística, rigor i viabilitat
Innovació formal i caràcter transdisciplinari
Adequació a la línia artística del festival i als seus mitjans
Trajectòria professional

En cas que la comissió ho estimés necessari, els candidats poden ser sol·licitats per a
una entrevista.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
El període de recepció de projectes s’estableix a partir del 23 de maig fins al 3 de juny a
les 23.59h. La inscripció s’ha de realitzar a través de la web del TNT omplint el
formulari online i adjuntant tota la informació requerida.
OMPLIU EL FORMULARI A TRAVÉS DE L'ENLLAÇ QUE HI HA A LA WEB
WWW.TNT.CAT

