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       MARC GENERAL
 
       Amb la voluntat de dinamitzar el seu patrimoni, el Museu Es Baluard, en 
col·laboració amb l’AAVIB, llança la proposta  “Artistes vists per Artistes. Mise en 
abyme”.
 
       En el món de l’art, tota una sèrie d’especialistes; crítics/ques, historiadors/es, 
comissaris/es, etc., són els i les que usualment apropen les obres al públic. Dins aquest 
àmbit, resta saber què n’opinen els i les artistes o, dit d’una altra forma; quina és la visió 
d’aquests productes artístics des del punt de vista dels i les creadores? Què hi tenen a 
dir, de l’obra dels i de les seves col·legues?
 
       Tal com marquen els estatuts de l’AAVIB, és una prioritat de l’associació organitzar 
una constant labor formativa i de promoció cultural, així com exercir una funció 
crítica dins l’àmbit cultural de les Illes Balears. També ho és promoure la creació 
artística com a instrument per a la millora social impulsant, per assolir-ho, tota mena 
d’accions de cooperació, educació i sensibilització de la consciència i de 
reivindicació social. 
 
       Tractant de crear l’espai per donar veu a aquestes aportacions, neix la proposta 
“Artistes vists per Artistes. Mise en abyme”, amb la intenció de generar un diàleg 
entre el fons de la col·lecció del Museu i els i les artistes contemporànies, que 
seran els i les encarregades de desenvolupar una sèrie de dinàmiques amb l’objectiu 
d’apropar la col·lecció al públic, generar noves mirades i millorar la seva divulgació.
 
      El terme Mise en abyme fa referència, en la literatura francesa, a un procediment 
narratiu que consisteix a ubicar dins d’una narració una altra de similar, d’una manera 
anàloga a les populars nines russes. A partir d’aquest concepte, la present convocatòria 
pretén ser una crida per fomentar una relectura de la col·lecció d’Es Baluard, apropant-la 
al públic i exercint-ne una revisió crítica.
 
 
La convocatòria estarà regulada per les bases següents: 
 
1. Objectius generals: 
 
      L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar 4 artistes perquè duguin a terme 
una única dinàmica d’aproximadament dues hores que podrà tenir lloc el mes de 
març, maig, octubre o desembre del 2019. La comissió d’educació de l’AAVIB serà 
l’encarregada d’establir el calendari en funció de les necessitats dels projectes de cada 
artista seleccionat/da. Les dinàmiques es faran a les instal·lacions del Museu. 
 
      
 
 

https://www.esbaluard.org/ca/coleccio/sobre-la-col%C2%B7leccio/


       Les dinàmiques a proposar per part dels i les artistes seran lliures i obertes, servint 
com a exemple les següents temàtiques: igualtat de representació en qüestions de 
gènere i de generació, la condició de visibilitat/invisibilitat (entenent la col·lecció com una 
eina de representació i de legitimitat dels i les artistes o agents de l’art), transparència 
institucional, aplicació de les bones pràctiques en les arts visuals, moviment i circulació 
de les obres, etc.
 
       El punt de partida de la dinàmica podrà relacionar-se amb una obra concreta de la 
col·lecció, vàries (agrupades, per exemple, per un fil conductor que les uneixi) o d’una 
forma més oberta i transversal entorn del concepte de col·lecció. Podeu consultar el 
catàleg d’obres del Museu al següent enllaç:
https://www.esbaluard.org/ca/coleccio/sobre-la-col%C2%B7leccio/
 
 
2. Candidats i candidates: 
 
      Podran optar-hi els i les artistes que presentin una proposta d’acord amb aquestes 
bases. 
 
      Els requisits de participació són: 
1.- Haver desenvolupat alguna pràctica artística en els darrers 5 anys.  
2-  Ser resident a les Illes Balears (sense límit d’edat).
3.- Entendre la llengua catalana per fer més fàcil la interacció amb els i les participants. 
 
3. Dotació Econòmica: 
 
      Cada artista rebrà 450 € (dotació sotmesa al règim fiscal vigent en el moment de 
l’atorgament), en concepte d’honoraris, desplaçaments, preparació dels materials 
necessaris per a la dinàmica i de despeses generals. L’import es pagarà mitjançant la 
presentació d’una factura minuta i de la forma següent: un 60% al moment de la 
signatura del contracte i un 40% un cop realitzada la dinàmica.
 
4. Entrega de documentació: 
 
      La documentació s’ha de lliurar en format digital enviant-la a l’adreça 
artistes.miseenabyme@gmail.com, en un sol document unitari (en format pdf i inferior 
a 10MB) que ha d’incloure:
 
a) Dades personals: nom, cognom, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte. 
b) Currículum artístic i acadèmic.
c) Breu resum de la dinàmica a realitzar (fent esmena a la metodologia de treball), 
especificant la relació amb el fons del Baluard i els objectius que es preveuen assolir 
(Màxim dues pàgines).
d) Dossier amb exemples de treballs anteriors.
 
      El termini de presentació de les sol·licituds es tancarà el dia 19 de febrer. No es 
tindrà en compte cap inscripció rebuda fora d’aquest termini.
 
 

https://www.esbaluard.org/ca/coleccio/sobre-la-col%C2%B7leccio/


5. Jurat i resolució de la convocatòria:
 
       La persona encarregada de fer la selecció de propostes participants serà Aina 
Bausà, que compta amb una àmplia trajectòria en l’àmbit artístic-pedagògic.
 
       Aina Bausà Medrano, educadora i mediadora cultural, és llicenciada en Història de 
l'Art per la Universitat de Barcelona. Es va iniciar en el camp laboral com a actriu per, 
posteriorment, dedicar-se plenament a l'art contemporani i a l'educació. Del 2003 al 2009 
va ser cap del departament de Difusió Cultural de Es Baluard Museu d'Art Modern i 
Contemporani de Palma, on a més de desenvolupar el projecte educatiu, va coordinar 
les publicacions i els programes culturals.   Posteriorment, sota el nom de Contagis, ha 
desenvolupat diversos projectes educatius, entre els quals destaquen Multiplicitats, premi 
Pilar Juncosa 2010, dirigit al Casal Petit de Palma; Mira'ns, el 2010 i 2011, projecte 
dissenyat col·laborativament amb l'àrea de salut mental de GESMA o Cos bonic, cos 
lleig, cos divers, qui és que ho diu? Al Casal Solleric, el 2018. És membre del grup motor 
del col·lectiu CAC Palma i de Taula. Associació d'educadores culturals de Mallorca.
 
6. Compromisos i execució del treball:  
 
      Una vegada publicats els projectes més adients, es signarà un contracte entre el 
Museu Es Baluard, l’AAVIB, i els/les artistes responsables de les propostes 
seleccionades en el qual constaran els compromisos entre ambdues parts: calendaris, 
formes de pagament, drets d’autor, etc. 
 
      Els i les artistes seleccionades hauran de participar com a mínim en una sessió de 
treball de preparació prèvia a la realització de la dinàmica (podrà ser presencial o 
virtual). Els i les artistes seleccionades desenvoluparan el projecte en el termini acordat. 
La comissió d’educació de l’AAVIB ajudarà als i les participants a preparar les seves 
propostes i vetllarà perquè el Museu aporti les eines i la informació necessària per dur a 
fi les intervencions.  
 
7. Acceptació de les bases: 
 
      La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de 
la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a 
l’organització, es puguin produir. Si teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a: 
artistes.miseenabyme@gmail.com

https://www.esbaluard.org/ca/coleccio/sobre-la-col%C2%B7leccio/

