BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES D' INTERCANVI
DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AAVC-HANGAR
Primer
Els objectius d’aquestes beques són oferir als artistes visuals espanyols o residents a
Espanya l’oportunitat d’enriquir el seu treball mitjançant la seva integració en un altre
context, contribuir a l'intercanvi cultural i afavorir la projecció internacional de la creació
espanyola.
Segon
1. Poden optar a aquests ajuts, que s'adjudicaran en règim de concurrència competitiva i
mitjançant concurs, les persones físiques espanyoles o residents a Espanya.
2. Els beneficiaris, pel sol fet de sol·licitar aquestes beques, es comprometen a acceptar
el contingut d’aquesta convocatòria i la seva resolució.
3. No podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells artistes que hagin obtingut
alguna beca en la mateixa convocatòria els darrers tres anys.
4. Els interessats es podran presentar a més d’una beca de la convocatòria anual, però
només serà possible obtenir-ne i gaudir-ne una.
Tercer
Els ajuts són directes, indivisibles i intransferibles. La quantitat econòmica serà destinada
a cobrir les diverses partides pressupostàries definides a les beques específiques, i
poden incloure: les despeses del viatge fins al lloc de la residència, l’assegurança mèdica,
poroducció I/o honoraris, i altres despeses relacionades amb el desplaçament i l’estada al
centre de destinació.
Quart
Els artistes interessats a participar en les convocatòria hauran de complimentar el
formulari d’inscripció que apareix en cada convocatòria específica a l’apartat corresponent
de la pàgina web d’Hangar i en el termini que s’hi estableix. Només seran admeses les
candidatures presentades via web; no seran admeses de cap altra forma.
Cinquè
La comprovació de l’existència de dades a la sol·licitud que no s’ajusten a la realitat serà
causa de l’exclusió de la convocatòria i, si s’escau, de la revocació de la beca concedida.
Sisè
Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Programes
d’Hangar realitzarà la preselecció de fins a un màxim de deu candidats. La selecció final
correspon al centre de residència que acull la beca en qüestió.
La Comissió de Programes (el jurat d’Hangar) està integrada per persones relacionades
amb el món de l’art (artistes, crítics, professors) sempre actua per consens a partir de la
discussió i votació dels seus membres un cop vistos i valorats els materials presentats
pels sol·licitants. La Comissió aplica un procediment obert i plural de subjectivitat crítica.
Criteris bàsics de valoració:
1. La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el
format sol·licitat i amb l’extensió recomanada.
2. L’adequació del material personal que es presenta a les condicions específiques de la
convocatòria, sigui per a la disposició de tallers o per a una beca d’intercanvi.
3. La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en material visual.

4. La qualitat del projecte general de l’artista i del projecte específic que es presenta.
5. L’actitud professional de l’artista en la descripció i la defensa del seu projecte, per escrit
o a l’entrevista.
Setè
Tots els beneficiaris de les beques Hangar queden obligats a:
1. Comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut en un termini de quinze dies, comptats a
partir de la recepció de la notificació de la concessió. En cas que no fos així, s’entendrà
que el beneficiari renuncia a la beca, per la qual cosa en perdrà el dret i es podrà concedir
la beca al suplent que figuri en primer lloc i així successivament.
2. Realitzar la residència en els termes establerts a la respectiva convocatòria.
3. Sol·licitar per escrit a la direcció d’Hangar autorització per realitzar qualsevol canvi
referent a les dates d’inici i final o a qualsevol altra circumstància relativa al
desenvolupament de la beca.
4. Destinar l’import de l’ajut íntegrament a la realització de la residència.
5. Deixar constància de la participació d’Hangar, I de les institucions co-finançadores en
qualsevol mena de comunicació que es realitzi en relació al projecte o projectes que
dimanin de la residència obtinguda, mitjançant la inclusió del logo d’Hangar, precedit de
les paraules “Amb la col·laboració de”.
6. Complir amb les normes generals i particulars de la institució on es realitzi la residència.
Hangar no serà en cap cas responsable dels perjudicis que es puguin derivar
dels projectes realitzats arran de les presents beques.
Vuitè
Un cop concedida la beca i el beneficiari l’hagi acceptada, Hangar acordarà amb el
beneficiari els terminis de pagament de la beca.
Novè
En finalitzar la residència, caldrà presentar una memòria del treball realitzat i un informe
de l’experiència personal (sobre el centre, la ciutat i el context cultural).

