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Beca ATA / Art amb tecnologia avançada / per a la formació i la creació artística 
amb tecnologies avançades. 
 
 
 
 
La NewArtFoundation, amb el suport de Eurecat i finançat per la Col·lecció BEEP d'art electrònic, anuncia una 
convocatòria oberta per als sol·licitants d'una subvenció per a  la investigació i producció per a l'any 2105-
2016. 
 
L'objectiu és connectar a artistes, científics i enginyers perquè els mètodes artístics i científics puguin convergir, 
creant noves línies de coneixement que culminin en el desenvolupament d'una nova obra d'art. Per aquesta 
raó fem una crida a tots els artistes interessats, residents a la Unió Europea per presentar les seves propostes 
per a la investigació i la producció artística que implica tecnologies avançades proporcionades per Eurecat. 
 
La concessió tindrà un pressupost de 20.000 � per a la producció i un honorari de 5.000 � per a l'artista o 
grup de col·laboradors. 
 
 
 
 
La missió de la NewArtFoundation, amb seu a Barcelona, és el desenvolupament, promoció i transmissió d'Art, 
Ciència i Tecnologia, per ajudar a la comunitat artística en el posicionament de noves fórmules tècniques, 
científiques i conceptuals en el món de l'art, a divulgar al públic i educar la societat perquè l'art en combinació 
amb la Ciència, la Tecnologia i la majoria de les idees d'avantguarda puguin ser apreciades. 
http://newartfoundation.org/ 
  
Eurecat, un proveïdor líder de tecnologia industrial a Catalunya, és el resultat de la integració dels centres 
tecnològics més rellevants de la xarxa TECNIO, que proporciona el sector industrial i empresarial amb la 
tecnologia diferencial i coneixements avançats, oferint solucions a les seves necessitats d'innovació i millora de la 
competitivitat . http://Eurecat.org/ 
 
La Col·lecció Beep d'Art Electrònic és fruit de l'objectiu de maximitzar la creació artística vinculada a la 
tecnologia, el que afavoreix la comunicació entre els desenvolupadors / creadors de tecnologia i creadors artístics 
del Grup Ticnova. http://coleccionbeep.org/ 
 
 
 
 1. Descripció 
 
La beca ATA per a la formació i la creació artística amb tecnologies avançades proposa connectar artistes, 
científics i enginyers sota la idea de la investigació lateral, oberta i transversal, la creació d'un marc per al treball 
en el qual el mètode científic convergeix amb el mètode artístic generant noves línies de coneixement. 
 
Per aquesta raó, les parts interessades, residents a la Unió Europea, estan convidades a presentar propostes, 
basades en les tecnologies proporcionades per Eurecat per a la investigació i la producció artística, que 
culminaran en el desenvolupament d'una nova obra d'art. 
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Llista de tecnologies i disciplines: 
 
Solucions industrials avançades 
·         Materials processing and composites 
·         Nano-manufacturing 
·         Printed electronics 
·         High performance textiles / bio-functional surfaces 
·         Advanced energy creation and management 
·         Biomechanics / Finite elements analysis 
·         Waste recycling and reuse 
  
Solucions digitals avançades 
·         Indoor and outdoor positioning 
·         Signal analysis (image, audio, social media) and interactive AV visualization 
·         Audience perceptual and cognitive analysis 
·         Internet of things / embedded processing 
 
De l'obra resultant d'aquesta convocatòria oberta, dues còpies, numerades com a P /A I / II  i P / A II / II 
passarà a ser propietat de la Col·lecció Beep d'Art Electrònic i Eurecat, respectivament. L'artista tindrà dret a 
produir fins a 7 còpies numerades de 1/7 a 7/7. 
 
Un treball de recerca es publicarà sota una llicència Creative Commons. 
 
NAF, Beep Col·lecció d'Art Electrònic i Eurecat, confiant en els excel·lents resultats del projecte, desenvoluparan 
les properes convocatòries obertes en anys següents. 
 
 
 2. Desenvolupament 
 
Consta de tres fases: 
 

a.- Una convocatòria oberta de projectes de propostes per a la creació d'obres que depenen de manera 
significativa en l'ús de les orientacions tecnològiques de Eurecat. Les propostes han d'aprofitar aquestes 
tecnologies, proporcionant noves visions a les línies de recerca existents. A partir d'aquesta convocatòria 
oberta del comitè d'experts seleccionarà a 10 creadors que obtindran el dret a participar en un seminari 
de 4 dies de tecnologies avançades de creació i producció en les diferents seus de Eurecat que 
proporcionarà accés a les dues sessions amb investigadors sessions i pràctiques al laboratori. 

 
b.- Els participants seleccionats desenvoluparan plenament les seves propostes sobre la base dels nous 
coneixements adquirits. 

 
Aquestes propostes seran avaluades per un comitè d'experts. El projecte seleccionat en aquesta fase serà 
el que rebrà la subvenció per al seu desenvolupament complet en la segona part de la convocatòria 
oberta. 

 
c.- L'ús de les instal·lacions i centres de R + D de Eurecat serà posat a disposició de l'artista seleccionat o 
col·lectiva per a la creació de l'obra. 
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 3. Requisits de participació i inscripció. 
 

Qualsevol artista o grup de col·laboradors residents a la Unió Europea podran participar en aquesta 
convocatòria. 
 
Per participar, un CV actual ha de ser enviat per correu electrònic juntament amb una carta sobre la 
motivació de l'artista i una breu explicació del projecte a realitzar (màxim 1.000 paraules). La informació 
pot ser ampliada per mitjà d'una URL. La inscripció ha de ser enviada a ata@newartfoundation.org rebut 
que serà confirmada dins de les 48 hores. 
 
L'idioma de treball serà l'anglès. 

 
 4. Remuneració 
 

La subvenció ATA té un pressupost de 20.000 � per a la producció i 5.000 � d'honoraris per a l'artista o 
grup de col·laboradors. 
 

 
 5.-Comitè 
 

Es crearà un comitè d'experts, que inclou, un representant de Eurecat, la Col·lecció Beep d'Art Electrònic, 
la NAF, i els experts que les organitzacions participants considerin convenient convidar. 
Les decisions del Comitè són inapel·lables. 
  

 6.- Calendari 
 

− El termini de presentació de sol·licituds és del 14 de juliol fins al 15 de setembre de 2015. 
 

− La primera selecció del comitè es farà pública abans del 30 setembre 2015. 
 

− El curs de capacitació es durà a terme en la primera setmana de novembre. Els artistes tindran fins al 15 
de desembre 2015 per presentar els seus projectes definitius. 

 
− El Projecte seleccionat per a la seva execució es farà públic el 15 gener 2016. 

 
− El treball resultant ha de ser completat dins d'un termini màxim de 6 mesos, és a dir, abans de 14 juliol 

2016. 
 
 
 7.- Informació i consultes. 
 
 

Per a qualsevol informació o consulta addicional respecte a la Beca ATA per a la formació i la creació 
artística amb tecnologies avançades, si us plau contacti infoata@newartfoundation.org.  
 
La inscripció per la Beca ATA per a la formació i la creació artística amb tecnologies avançades implica 
l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria oberta. 
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