Concurs per cobrir la plaça de directora/director de la Fundació privada AAVC i
d'Hangar. Període 2018-2022
Que és Hangar?
Hangar és un centre de producció, recerca i creació generat per la mateixa comunitat
artística a Barcelona. Fou fundat l'any 1997 per l'Associació d'Artistes Visuals de
Catalunya i la seva missió és facilitar l'accés als mitjans per a la producció i creació; i
defensar un context obert per a la recerca experimental i el coneixement compartit.
Hangar és un centre que atén tot el procés de la producció i creació artística
contemporània, entenent que aquesta precisa d'uns mitjans tècnics, materials i humans
per a la producció, d'un espai per a l'experimentació, la recerca i la transferència de
coneixement, i d'un context de construcció de comunitat al voltant de la producció
cultural. No és un centre d'art amb serveis sinó un espai en posició de servei públic,
essencialment destinat a la comunitat artística però també a altres productors culturals,
creadors o mediadors, i també a investigadors provinents altres sectors.
Hangar compta amb un comitè d'experts independents que es renova periòdicament
cada dos anys. Aquest comitè -la Comissió de Programes- és l'encarregat de seleccionar
als artistes i col·lectius residents al centre, i de resoldre les convocatòries públiques de
les diverses beques nacionals i internacionals que el centre promou. També compta amb
un equip tècnic especialitzat que fa possible el funcionament diari dels seus diversos
laboratoris, residències i programes.
Hangar compta amb un pressupost anual de circa de 600.000 €, provinents de recursos
públics, privats i propis. Hangar és el principal programa de la Fundació Privada AAVC,
que té a càrrec la seva gestió. L'òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat,
conformat en aquest cas per una àmplia majoria d'artistes juntament amb altres
professionals de l'àmbit comissarial, museístic i universitari. El Patronat es renova en
períodes triennals.
Cada quatre anys, la Fundació privada AAVC (l'entitat jurídica d'Hangar) organitza un
concurs per a la selecció de direcció d'Hangar i de la Fundació, així, les persones
candidates han de saber que aquesta direcció a la qual es concursa implica una doble
línia de responsabilitat: la direcció del centre de producció i recerca, i la direcció de la
fundació. Així mateix, la direcció implica tant la gestió dels continguts com la gerència.
Encàrrec professional
La Fundació privada AAVC busca per a la Direcció un/a professional amb experiència
en l'àmbit de les arts, disposat/da a seguir desenvolupant un projecte singular en la seva
definició. L'encàrrec professional al nou/a director/a per al període 2018-2022 haurà de
basar-se en una anàlisi de la fundació i del mateix centre, en les necessitats del context
artístic local, i en el potencial de la Fundació i d'Hangar en relació a aquestes,
mitjançant un projecte innovador.

Funcions:
El/La Director/a/Gerent serà responsable de:
1. Explorar i fomentar noves formes de recerca i producció artística
2. Desenvolupar i optimitzar programes, serveis, espais i projectes, juntament amb
l'equip tècnic d'Hangar i en coordinació amb el Patronat per a:











Explorar els fenòmens creatius contemporanis
Fomentar les xarxes de recerca
Explorar, generar i impulsar nous serveis per a la comunitat artística.
Enfortir l'oferta de tallers per a artistes o col·lectius (estades llargues i curtes)
Impulsar i adaptar els seus laboratoris a les pràctiques artístiques
contemporànies
Articular l'ús temporal dels espais polivalents
L'assessorament específic per a projectes
Impulsar el programa estratègic de residències i intercanvis internacionals
Desenvolupar la programació d'activitats públiques (workshops, presentacions,
debats, trobades amb professionals, etc.)
Rendibilitzar les infraestructures (espais polivalents, plató, espais de coworking i
espais de residència)

3. Dirigir l'equip tècnic d'Hangar, recolzant a cada membre del mateix en la consecució
coordinada dels objectius comuns.
Actualment Hangar compta amb un equip professional de 8 persones amb diferents
modalitats de contractació i jornada laboral. El/La Director/a haurà d'examinar
l'organigrama del centre i les competències de l'equip per millorar, reorganitzar i/o
ampliar l'equip tècnic sempre que respongui a les necessitats del centre i al programa
del candidat/a, prèvia aprovació del Patronat de la Fundació.
4. Preparar i proposar el pressupost i el pla d'ingressos per al funcionament del centre,
usant recursos tan públics com a privats, que haurà de ser aprovats pel Patronat de la
Fundació.
L'elaboració anual dels pressupostos, la seva distribució als programes i la seva
presentació per a la seva aprovació al Patronat de la Fundació és responsabilitat del/la
Director/a; així com l'augment i la diversificació dels recursos econòmics en els
següents tres aspectes: subvencions públiques, patrocinadors/mecenatge i els recursos
propis.
5. Gestionar i enfortir les relacions externes existents i generar-ne de noves.



S'implicarà en la generació i manteniment de relacions institucionals nacionals i
internacionals.
Liderarà l'afiançament de convenis, relacions en xarxa i projectes de recerca.

6. Fer el seguiment de qualsevol obra estructural i del manteniment dels edificis
d'Hangar. En el període 2018-2022 es preveu la intervenció per a la millora de les
instal·lacions de la nau de tallers.

Perfil professional i requisits
El perfil professional del director/a d'Hangar és el d'una persona física experta en la
gestió cultural, disposada a afrontar l'encàrrec professional definit més amunt i amb els
següents requisits:













Acreditar coneixements en el camp de les pràctiques artístiques contemporànies.
Acreditar coneixements de xarxes de recerca.
Acreditar experiència en la gestió de projectes culturals, relacions internacionals
i comunicació.
Acreditar experiència en gerència econòmica, fundraising i cerca de recursos.
Tenir capacitat de comunicació, negociació, i planificació.
Tenir capacitat de dirigir, treballar en equip i delegar funcions.
Tenir capacitat per al treball horitzontal i en xarxa.
Tenir capacitat per representar Hangar en tots els àmbits.
Català parlat i escrit (o presentació d'una carta de compromís d'assolir el nivell C
de català en els pròxims dos anys).
Alt nivell d'anglès, parlat i escrit.
Es valorarà el coneixement d'altres idiomes.
Es valorarà el coneixement del context artístic local.

Condicions
- Dedicació exclusiva i horari complet.
- Incorporació laboral l'1 de desembre de 2017. S'incorpora plenament a les seves
funcions com a Director/a d'Hangar i de la Fundació a partir de l'1 de gener de 2018.
- Remuneració de 41.000 € anuals bruts.
- Contracte laboral d'Obra o Servei d'una durada de quatre anys. La continuïtat de la
relació laboral durant un únic nou termini de quatre anys (2022-2026) queda supeditada
al fet de tornar a presentar-se i guanyar el següent concurs.
Sol·licituds
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran de lliurar la següent
documentació:
- Una carta de motivació dirigida a l'atenció de Martí Anson, president de la Fundació
AAVC.
- Un programa d'estratègia i actuació a partir de l'"encàrrec professional" amb una
extensió màxima de 5 pàgines. Es valoraran projectes innovadors.
- Fotocòpia del DNI o passaport.

- Currículum vitae.
- Documentació (certificats, textos, publicacions, etc.) que acreditin el perfil
professional, el compliment dels requisits i la resta d'aspectes a valorar.
Tota la documentació s'ha d'enviar en un únic document pdf (màxim 10 MB) indicant a
l'assumpte "Concurs per a la direcció d'Hangar i de la Fundació privada AAVC " a la
següent adreça electrònica:
concurshangar2018@hangar.org
Qualsevol consulta durant el període d'obertura d'aquest concurs es resoldrà
exclusivament via correu electrònic sota aquesta mateixa adreça.
Procés de selecció de candidats
- Validació formal de la documentació digital lliurada i admesa
- Preselecció de candidats/as segons els projectes presentats
- Selecció final dels finalistes candidats/as per a l'entrevista personal.
- Entrevista personal amb els finalistes.
- Elecció de candidat/a
Abans de l'entrevista personal s'hauran de lliurar els originals de la documentació
prèviament lliurada en PDF.
El jurat estarà format pels membres del patronat de la Fundació privada AAVC.
La Fundació no es farà càrrec dels desplaçaments en cas de ser seleccionat per
l'entrevista personal.
Terminis
La data límit de lliurament de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2017. Les
candidatures podran lliurar-se:
- Per correu electrònic amb l'assumpte "Concurs per a la direcció d'Hangar i de la
Fundació privada AAVC"
concurshangar2018@hangar.org
Als concurrents els serà remès un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i
la documentació presentades, sense perjudici de la seva posterior revisió.
- Per correu postal a:
"Concurs per a la direcció d'Hangar i de la Fundació privada AAVC"
Nadal Advocats
Plaça Narcís Oller, 9, 1r.1a.
08006- Barcelona
Tel. 932188636

Fax. 932188124
S'admetran sol·licituds enviades per correu postal sempre que la data de segellat sigui
igual o anterior al 30 de juny de 2017.
- Personalment fins a les 15 h del 30 de juny de 2017 a les oficines de Nadal Advocats
indicant al sobre:
"Concurs per a la direcció d'Hangar i de la Fundació privada AAVC"
Nadal Advocats
Plaça Narcís Oller, 9, 1r.1a.
08006- Barcelona
Tel. 932188636
Fax. 932188124
Resolució
La resolució d'aquest concurs, que correspondrà al Patronat de la Fundació AAVC i
sense que pugui ser objecte de recurs, tindrà lloc la setmana del 18 de setembre de 2017.
Amb anterioritat a aquesta data es realitzaran les entrevistes als/les candidats/as
preseleccionats/as entre el 4 i 8 de setembre de 2017. El Patronat de la Fundació privada
AAVC podrà declarar desert aquest concurs.
Informació addicional
http://hangar.org
https://gridspinoza.net/
https://hangar.org/es/publicacions/memoria/

Barcelona, 2 de maig de 2017

