
Encontro de Novas e Novos Creadores Lucenses 2020
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BASES 

O Concello de Lugo, entidade organizadora do evento; convoca un encontro de 
novas e novos Creadores de 6 días. A convivencia é un factor esencial, búscase a 
interactividade das e dos participantes, co fin de xerar sinerxias e posibles redes 
construtivas, é por iso que os espazos de traballo e de aloxamento deberán ser 
compartidos polo grupo aínda que algún membro resida na mesma localidade. 

O aconsellable para o grupo ao longo dos encontros é manter unidade. Para iso 
proponse unha residencia comunal, de modo similar proponse para o espazo de 
traballo un local compartido, amplo e con recursos propios da produción artística, 
iluminación axeitado ou luz natural, auga corrente, espazo xeneroso. 

HONORARIOS Facilitarase as condicións necesarias de traballo e convivencia para a 
execución das residencias cubrindo todos os gastos ocasionados. A hospedaxe e a 
manutención de cada artista durante os Encontros de Arte correrá a cargo da 
organización, tamén se contempla unha axuda para os desprazamentos. As e os 
artistas participantes recibirán 300 € impostos incluídos, en concepto de honorarios. 
As obras realizadas pasarán a formar parte do patrimonio cultural de Lugo e serán 
exhibidas nos seus espazos públicos, ou en espazos que a organización considere 
oportunos. 

MODELO DE RESIDENCIA; Cabe destacar que existe diversos modelos de 
residencias artísticas sendo os obxectivos dos e das artistas que participan, os 
factores diferenciadores. Por unha banda existen residencias que centran a súa 
actividade na convivencia dos e das residentes de xeito conxunto, buscando un 
diálogo. Proponse para iso, compartir o proceso creativo dos distintos participantes 
por medio dunha experiencia cruzada. O que impera nestas residencias é a 
xenerosidade entre as e os participantes. As residencias artísticas de convivencia 
adoitan completarse con visitas a diversos puntos de interese da cidade, museos, 
centros de arte e espazos culturais, puntos de interese turístico e por suposto, visitas 
a talleres de artistas locais de renome, deste xeito ábrense as portas da localidade aos
visitantes e ao mesmo tempo faise participe das residencias ao resto da cidade, sendo
unha experiencia enriquecedora para todos os participantes. 

OUTRAS ACTIVIDADES; Durante os Encontros de Novos Creadores levaranse a cabo
actividades culturais e artísticas paralelas, relatorios, convivencia con artistas locais, 
ou visitas culturais co fin de enriquecer e potenciar as experiencias de achegamento e 
colaboración da veciñanza da cidade e o seu patrimonio. As e os participantes 
comprometeranse a participar en todas as actividades programadas durante os días 
establecidos para os Encontros de novas e novos Creadores. Tamén deberán entregar 
unha memoria sobre o proceso do seu proxecto e a súa experiencia na cidade de Lugo
co fin de elaborar un catálogo resumen colectivo. 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN A organización, firme no seu convencemento de manter
os Encontros e apoiar deste xeito aos artistas en tan difíciles momentos, 
comprométese a tentar arbitrar as medidas necesarias para o seu desenvolvemento 
no caso de que as disposicións legais en materia sanitaria xerasen novos escenarios. 

PERFIL Mozidade entre 18 e 35 anos con inquietudes afíns ás artes e á produción 
artística en calquera das súas disciplinas. Tamén se terá en conta a proximidade como
un factor determinante na selección das e dos residentes, sendo as e os artistas locais
mais afíns ao perfil proposto. Cabe mencionar, non quedan excluídos da selección final
o resto de perfís se quedaran prazas vacantes. 

REQUISITOS Os mozos e as mozas creadores e creadoras que desexen participar na 
convocatoria deberán presentar unha memoria, que conteña a seguinte 
documentación: 
1. Copia do DNI, pasaporte ou permiso de residencia.
2. Curriculum do ou da artista.
3. Dossier gráfico cun mínimo de 10 imaxes de obra recente, catálogos ou recensións.

Toda a documentación presentada incluírase nun único documento PDF cuxo volume 
total máximo será de 15 páxinas e 10 MB de peso. Non se admite documentación 
física. 

A DATA límite para presentar toda a documentación é o 7 de setembro de 2020 ás 
24:00 h. e deberase de enviar a: info@espaciolupa.com 

Os Encontros de novas e novos creadores prográmanse para os datas do 14 ao 19 de 
setembro do 2020. 

A participación nos Encontros de Novas e Novos Creadores 2020 implica a aceptación 
das presentes bases. 


