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A Fundación Cidade da Cultura de Galicia, a través do seu Departamento de Acción Cultural, convoca a segunda edición do 
Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’ que terá lugar entre os días 9 a 14 de setembro de 2012 na Cidade da Cultura 
de Galicia.

Durante 6 xornadas, o complexo cultural do Monte Gaiás converterase en escenario de intercambio onde reflectir sobre aspectos 
esenciais da creación artística contemporánea, e aqueles outros máis concretos e relacionados coa construción dunha obra e a súa 
proxección no mundo real.

Os obxectivos do II Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’ son:

            1. A convivencia entre xoves artistas galegos e os procedentes doutros lugares.
            2. Debater sobre a situación actual da Arte Contemporánea
            3. Proporcionar un espazo de encontro e intercambio de coñecementos e ideas entre
            artistas e outros axentes culturais (comisarios, críticos, etc.)
            4. Dar a coñecer aos seus participantes as principais infraestruturas do territorio galego dedicadas á arte contemporánea.

A participación no II Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’  estará suxeita á obtención dunha das 100 prazas que in-
clúen a matrícula de inscrición, a estancia no complexo Monte do Gozo, manutención, así como os traslados ao recinto da Cidade da 
Cultura de Galicia e as visitas programadas ás diferentes institucións museísticas.

Dentro do programa inclúese o Foro aberto, onde, todos os asistentes deberán participar expoñendo os seus propios proxectos artís-
ticos a través de breves presentacións públicas.

Como punto de encontro, e entendendo que é necesario establecer redes de intercambio entre os artistas e axentes do sector co fin 
de estimular a colaboración mutua, a segunda edición do Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’  incorpora unha nova 
figura: os Art Followers, observadores ou todos aqueles comisarios, críticos ou editores, que non só están ao corrente da actualidade 
artística, senón que a proxectan interactuando con ela e os creadores emerxentes que a constrúen.



 XORNADA I

Domingo 9 de setembro de 2012

18:00–24:00 h. Recepción de alumnos e entrega 
 de Documentación  
22:00 h. Cea de benvida  

 XORNADA II

Luns 10 de setembro de 2012

09:00 h. Almorzo 
10:00 h. Benvida 
 Rafael Doctor | Director, 
 II Encontro de Artistas Novos 
10:30 h. Percorrido I: 
 Cidade da Cultura de Galicia 
12:00 h. O autor e a súa obra I 
  Cristina Lucas 
  Carlos Maciá 
14:30 h. Xantar 
17:30 h. Foro aberto I 
21:30 h. Cea 

 XORNADA III

Martes 11 de setembro de 2012

09:00 h. Almorzo 
10:00 h. Percorrido II: 
 CGAC, Santiago de Compostela 
12:00 h. O autor e a súa obra II 
  Pablo Valbuena 
  Jorge Perianes 
14:30 h. Xantar 
17:30 h. Foro aberto II 
21:30 h. Cea 
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 XORNADA IV

Mércores 12 de setembro de 2012

09:00 h. Almorzo 
10:00 h. O autor e a súa obra III 
  Montserrat Soto 
  Santiago Ydañez 
  Cristina De Middel 
  Martín Sastre 
14:30 h. Xantar 
17:30 h. Foro aberto III 
21:30 h. Cea 

 XORNADA V

Xoves 13 de setembro de 2012

09:00 h. Almorzo 
10:00 h. Saída de autobuses 
11:00 h. Percorrido III: MACUF, A Coruña 
13:00 h. Saída de autobuses 
14:30 h. Xantar 
17:30 h. Foro aberto IV  
21:30 h. Cea 

 XORNADA VI

Venres 14 de setembro de 2012

09:00 h. Almorzo 
10:00 h. Foro aberto IV 
13:00 h. Entrega de diplomas 
14:00 h. Xantar 
16:30 h. Saída de autobuses 
17:30 h. Percorrido IV: MARCO, Vigo 
20:00 h. Saída de autobuses 
22:00 h. Cea 
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 Cristina De Middel

1975, Alicante 
www.lademiddel.com 

Licenciada en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia, realiza un Máster en Fotografía pola Universidade de Okla-
homa tras conseguir a Beca PROMOE. Xa en 2002 obtén un posgrao en Fotoperiodismo na Universitat Autónoma de Barcelona. 
O seu labor como fotoxornalista, sempre relacionado coas principais organizacións humanitarias, levárona a países como Bangla-
desh, Haití o Mumbai.
Entre os seus proxectos máis persoais cómpre subliñar Afronautas, que recrea o que puido ser e non foi, o soño dun profesor de se-
cundaria chamado Edward Makuka que na década de 1960 quixo converter Zambia na máxima potencia espacial, superando así aos 
EEUU e á Unión Soviética. Todo estaba listo para preparar aos astronautas. A uns once quilómetros de distancia de Lusaka creouse 
un improvisado centro de adestramento, aínda que o ambicioso propósito nunca se levou a cabo debido á falta de financiamento para 
completar a misión. 
A pesar de aínda ser work in progress, o proxecto comezou a dar os seus froitos e primeiros éxitos, obtendo a alacantina o premio 
«Women in Photography» da Fundación Humble de Nova York.

 Cristina Lucas

1973, Jaén

Tras licenciarse en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid, obtén o Master of Fine Arts pola University of California, 
Irvine. Dende hai máis dunha década, a través de diferentes medios como a acción e o happening primeiro, e máis tarde a instalación, 
a fotografía, o vídeo ou o debuxo, vén creando obras que cuestionan e confrontan os mecanismos de poder e as súas institucións, sobre 
todo aqueles que colaboraron na histórica xerarquía de xéneros. A partir de narrativas satíricas a artista reflicte sobre a constante 
loita das mulleres para que a súa representación na esfera pública non se asimile unicamente na súa inclusión lexislativa, senón na 
modificación cultural das sociedades. 
Na súa xa dilatada traxectoria expositiva pódense lembrar entre as súas mostras individuais Light Years (MACG~Museo de Arte 
Carrillo Gil, Mexico DF, 2010; CA2M~Centro de Arte 2 de Mayo, Móstoles, 2009), ou Talk (Stedelijk Museum, Schiedam, 2008). 
Igualmente, a súa obra estivo incluída en importantes colectivas tal como Tracking Traces (Kiasma, Helsinki, 2009), En Vivo En-
cuentro (Bienal de Sao Paulo, 2008), ou Optimism in the age of global war (Istanbul Biennial, 2007).

 Carlos Maciá

1977, Lugo
www.carlosmacia.com

Obtén a súa Licenciatura en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia en 2004, e máis tarde, realiza os seus cursos de 
doutorado na Facultade de Belas Artes da Universidade Complutense de Madrid entre 2004 e 2006. Dende o comezo da súa traxec-
toria artística, o seu traballo busca o xogo directo entre a obra pictórica e a propia arquitectura: o resultado é sempre unha arquitec-
tura invasora que se apropia dos espazos subliñando así a dificultade para establecer os límites entre os medios máis ortodoxos. De 
tal modo, e como el mesmo afirma, trata de «torturar a pintura contra os seus hipotéticos límites, desencadeando con ela multitude 
de interrogantes sobre o que e o como.»
Dende moi cedo realizou exposicións individuais como La leyenda del tiempo (MACUF~Museo de Arte Contemporáneo Unión Fe-
nosa, A Coruña, 2008), Time goes back (Espacio calle Herrezuelos nº31, Antequera, Málaga, 2007), ou ¡Ten cuidado, no vayas a 
matar a alguien (A Chocolatería, Santiago de Compostela, 2006), e participou noutras tantas colectivas como Que de lejos parecen 
moscas (Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico DF, 2011), ou Uno más uno, multitud (Doméstico’08, Madrid, 2008).



 Jorge Perianes

1974, Ourense

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo a cuxa facultade continúa actualmente ligado preparando a súa tese doutoral, 
na actualidade, Jorge Perianes, aínda que formado como pintor, formaliza a súa práctica artística maiormente nos xéneros da escul-
tura e a instalación, na que desprega unha profunda atracción pola unión de contrarios e xoga co ambiguo da representación. A súa 
obra, profundamente simbólica e metafórica, reflicte sobre a natureza, os animais e o ser humano dende temas que nos afectan na 
época actual: o fragmento, a ruína, o baleiro, o home-neno, a ambigüidade, a inseguridade, a alienación, a melancolía ou o desengano.
As súas intervencións foron vistas en exposicións individuais como Categorías (Matadero, Madrid, 2011), Diálogos (Museo Provin-
cial de Lugo, 2011) ou Los animales se equivocan (MACUF~Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, A Coruña, 2009), e co-
lectivas como 7+1 Project Rooms (MARCO~Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, 2008), Esculturismo (Sala Alcalá 31, Madrid, 
2008) ou Existencias (MUSAC~Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León, 2007).

 Martín Sastre

1976, Montevideo, Uruguay
www.martinsastre.com

Partindo dunha declarada influencia dos medios audiovisuais en xeral, e do cine en particular, a obra de Martín Sastre deconstrúe os 
estereotipos da sociedade de consumo mediante a apropiación das súas propias estratexias. Cunha ollada sarcástica e desbordante 
de sentido do humor, e adoptando unha actitude marcadamente crítica e comprometida, vai fiando historias onde a súas personaxes 
resístense a habitar nun mundo enchido de contradicións utilizando armas que lle son propias ao cine de Hollywood, aos videoxogos 
ou ás estrelas do pop.
Mais tamén o seu proxecto artístico tense desenvolvido doutras formas ben diferentes como é o caso de The Martin Sastre Founda-
tion for the Super Poor Art, creada en 2003 e que co lema «Adopte un Artista Latino», promove o mecenado a través da Rede para a 
incursión dos artistas no circuíto internacional.
No ano 2008 comezou a produción da súa primeira longametraxe titulada Miss Tucuarembó, unha comedia musical protagonizada 
pola cantante e actriz uruguaia Natalia Oreiro, que obtivo dende a súa estrea en 2010 un gran éxito de crítica.

 Montserrat Soto

1961, Barcelona
www.montserratsoto.com

Un dos nomes imprescindibles da arte española das últimas décadas, traballa en dúas liñas paralelas que decorren sobre os formatos 
da fotografía e o vídeo. A primeira delas, iniciada en 1994, e que a mesma autora deu en chamar «espazos de arte», agrupa diferen-
tes series cuxo fío condutor é a análise dos lugares nos que o mundo da arte toma forma. A segunda, referida como «paisaxes», é un 
traballo «máis emocional que intelectual» de expresión se cadra máis desoladora e estremecedora: paisaxes, labirintos, túneles ou 
horizontes son os protagonistas das súas imaxes, que aínda sen estaren habitadas, a escala e a composición utilizada sempre teñen 
como referente o humano.
O seu traballo foi visto nun amplo número de exposicións individuais como Paisaje secreto (Museo Patio Herreriano, Valladolid, 
2007), ou Tracking Madrid (MNCARS~Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2005). Asemade, entre as mostras colectivas 
das que fixo parte, saliéntanse Atopía (CCCB~Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2010), ou Estancia, residencias, pre-
sencias. Una construcción particular (TEA~Tenerife espacio para las Artes, 2010).
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 Pablo Valbuena

1978, Madrid
www.pablovalbuena.com

Obtén o seu título de Arquitecto en 2003, na Escola Superior de Arquitectura de Madrid. Tras traballar no medio dixital a deseñar 
escenografías e arquitecturas para videoxogos, actualmente busca novas maneiras de utilizar a luz para introducir as dimensións 
do tempo e o movemento no espazo urbano, alterando a percepción do espazo físico a través de realidades virtuais proxectadas. As 
súas «Esculturas Aumentadas» buscan crear obxectos e espazos nos que exista unha tensión entre o virtual e o físico. Está ligado ao 
MediaLab Prado a través do grupo de investigación sobre luz, espazo e percepción que creou xunto a Daniel Canogar e Julian Oliver.
As súas intervencións foron vistas en exposicións individuais como Quadratura (Matadero, Madrid, 2010), Para–Sites (LABoral 
Centro de Arte y Creación Industrial, Xixón, 2010) ou Augmented Sculpture Series (Sala Parpalló, Valencia, 2010), e colectivas como 
Encuentros digitales (Centro de Arte Complutense, Madrid, 2010), Fluid Architectures (Netherlands Media Art Institute, Amster-
dam, 2009), 5th International Seoul Media Art Biennale (Seoul Museum of Art, 2008) ou DAT (Singapore SC Museum, 2007).

 Santiago Ydañez

1969, Puente de Génave, Jaén
www.santiagoydanez.com

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Granada, é actualmente un dos pintores españois con maior proxección internacio-
nal. Realizou obradoiros, entre outros, con Juan Genovés, e recibiu importantes distincións como o Premio de Pintura ABC (2002) 
e o Premio de Pintura Generación 2002 de Caja Madrid, así como a Beca do Colexio de España en París do Ministerio de Cultura 
(2001) e a Beca da Fundación Marcelino Botín (1998).
A través de representacións, de forte teatralidade, de animais disecados, esculturas de arte sacro —cuxos expresivos rostros toma 
da imaxinería barroca—, ou paisaxes xeadas, a súa obra conecta directamente coas ideas románticas do «sublime» e a atracción do 
abismo. Así foi visto en exposicións como as realizadas no Centro de Arte Contemporánea Graça Morais (Bragança, Portugal, 2010) 
ou na Fundación Chirivella Soriano (Valencia, 2010).
No ano 2005, xunto con outros cinco artistas como o fotógrafo Sergio Belinchón, comezaron a autoxestionar unha iniciativa para 
amosar os seus últimos traballos en Berlín: o espazo, chamado Invaliden1 Galerie, atópase no centro da cidade no distrito de Mitte.



 David Barro

1974, Ferrol, A Coruña

O editor de DARDO, co-director —co brasileiro Paulo Reis— de DARDO magazine e crítico de El Cultural (El Mundo) dende 1998, 
licenciouse en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela en 1997. Dende entón, a súa traxectoria profesional es-
tivo estreitamente ligada ao mundo editorial como fundador e director das revistas InteresArte (1998) e [W]art (2003–05), Director 
de Arte y Parte (1998–1999), ou como colaborador de masdearte.com ou ARCO Noticias.
Como comisario realizou exposicións individuais de artistas como Julian Opie, Baltazar Torres ou Sandra Cinto, e outras tantas 
colectivas entre as que cómpre mencionar El espejo que huye (Centro Cultural Cajastur Palacio de Revillagigedo, Xixón, 2009), Sin 
título. El arte del siglo xx en la Colección Berardo (Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2006), ou Otras alternativas. No-
vas experiencias visuais en Portugal (MARCO~Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, 2004). Foi Director Artístico no ano 2010 
do proxecto Look Up! Natural Porto Art Show (Porto), e en 2011, do SOS 4.8—Festival Internacional de Acción Artística Sostenible 
(Murcia).

 Alex Brahim

1977, Cúcuta, Colombia

Co-dirixe —con Tania Brett—, a plataforma DIBINa, nodo independiente de xestión de proxectos artísticos e comunicación relacio-
nal, de onde destaca a programación e coordinación do espazo Antigua Casa Haiku de Barcelona (2008–2011). 
Comisariou, entre outros, ClaResil 2012mg (La Capella, Barcelona, 2012), os ciclos Interferències (Terrassa, 2012) e Audiencias car-
dinales (Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona, 2011); CUVO (Matadero, Madrid, 2010); Capilars 0.0 (Museu de L’Empordà, 
Figueres, 2009), Atasco de Papel (La Casa Encendida, Madrid, 2008), ou Whatever? (Off Limits, Madrid, 2007); e programas de vídeo 
como Not without my music (Loop, Barcelona, 2011) ou Pandeo (CCCB~Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2009). 
Foi director artístico do Congreso Plataformes sobre centros e plataformas de produción artística en Europa (2010–2011) e desenvolve 
actividade docente na escola Elisava de Barcelona. Actualmente é xurado e titor de proxectos no certame BCN’Producció e prepara o 
proxecto Critical Botox no centro Pavilion Unicredit de Bucarest. 

 Guillermo Espinosa

1975, La Laguna, Tenerife

Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid, cursou estudios, durante dous anos, na 
ECAM~Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. O seu traballo como xornalista desenvolveuse pri-
meiro a través das súas distintas colaboracións en medios como El País Semanal, EP3, Elle, La Gaceta de Canarias, Vanidad, El duen-
de de Madrid, WAD Magazine, Dedicate, Madriz ou Cadena SER; e posteriormente como Redactor Xefe da revista Marie Claire.
Actualmente, e como comisario independente, é responsable dos espazos con sede en Madrid The Black Pillar (Testimonial Art for 
the Flat Black World) (theblackpillar.blogspot.com) —situado no interior dun local nocturno chamado Polyester, onde a columna 
situada no centro serve como soporte onde artistas como Sandra Gamarra ou Jaro realizaron as súas intervencións—, e Frágil —unha 
das propostas alternativas de maior continuidade nos últimos anos, consistente nun escaparate na rúa Espíritu Santo, lugar clave do 
barrio de Malasaña, e que foi plataforma para o traballo de moitos dos artistas da cidade—.
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 Laura López Marín

1974, Cartagena, Murcia

No ano 2000 obtén a súa Licenciatura en Documentación pola Universidade Politécnica de Valencia. Conseguiu unha beca do Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores e Cooperación para rematar a súa formación na Universidade Federal do Paraná (Brasil) e para estu-
dar Historia da Arte na Universidad Autónoma de México. En 2003 trasládase a Escocia onde traballa no Edinburgh Festival Fringe. 
Ao seu regreso a España pasou unha temporada ligada profesionalmente ao mundo dos videoxogos, no que profundou na concepción 
destes como disciplina artística.
Dende 2006 é a actual Responsable en Artes Plásticas e Escénicas de Casa América de Madrid, dende onde se encarga da coordina-
ción de diversas exposicións como Maras: la cultura de la violencia—Isabel Muñoz, Volverte a ver—Mario Muchnik, Camino de San-
tos—Nelson Leiner, Alburquerque Mendes, Arte, Sátira, Subversión. 5 visiones iberoamericanas, Mientras sea posible, Amores difíciles. 
Adriana Lestido, ou Otras miradas: Mujeres fotógrafas en México 1892–1955; así como da xestión de festivais como Viva la Canción, 
Chico Trópico e Viva América.

 Tania Pardo

1976, Madrid

Licenciada en Historia da Arte, foi Directora de Proxecto da Fundación Santander 2016 ata comezos de 2011, e a responsable do 
espacio Laboratorio 987 de MUSAC~Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León ata 2010. Na súa xa sólida traxectoria como 
comisaria, merecen especial mención exposicións como Abajo la Inteligencia de Fernando Sánchez Castillo (MUSAC, 2007), 24 ho-
ras 10 minutos de Salvador Cidrás (MUSAC, 2009), Uno más, multitud (DOMÉSTICO’08, 2009), No School de Antonio Ballester 
Moreno (La Casa Encendida, 2011), ou Sin heroísmos, por favor (CA2M, Móstoles, 2012). No eido da crítica de arte, foi redactora de 
El Periódico del Arte e colaboradora habitual de Exit Express, Exit Books, Lápiz, Cimal, ARCO noticias, Matador, El Correo de ARCO 
ou ¿Qué hago yo aquí?.
Impartiu cursos e seminarios sobre Arte Contemporánea, e formou parte de diversos xurados de premios e concursos como Premios 
Generación de Caja Madrid, Premio Descubrimientos de PhotoEspaña, ou Premio de Videocreación Iberoamericana organizado 
por MUSAC e Casa de América.

 Sergio Rubira

1975, Madrid

Comisario, historiador e crítico de arte, é actualmente profesor asociado no Departamento de Arte III: Contemporáneo, da Universi-
dad Complutense de Madrid, e director adxunto do grupo editorial EXIT Imagen y Cultura (2006–2009), grupo ao que segue ligado 
como redactor externo. Foi redactor xefe da revista española EXIT Express (2003–2005) e membro do consello editorial de EXIT 
e EXIT Book (2003–2006).
Forma parte do colectivo de comisarios RMS La Asociación, unha axencia de produción cultural fundada en Madrid en 1999 que 
centra a súa actividade no comisariado de exposicións, xestión e produción de proxectos, así como a elaboración de programas de 
mediación no ámbito da arte contemporánea, e desenvolveu as tres edicións das exposicións Puntos de encuentro (2000, 2001 y 
2002), ou Se Busca: proyecto con Pauline Fondevilla (Hangar, Barcelona, 2004). Participou na coordinación de Madrid Abierto 
(2004–2007) e TestMadrid (2005). Dende 2005 dirixiu as «Jornadas de Estudio de la Imagen», serie de conferencias organizadas 
pola Comunidade de Madrid.



 Manuel Segade

1977, A Coruña

Licenciado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, foi coordinador de contidos de Metrònom Fundació 
Rafael Tous d’Art Contemporani de Barcelona durante os anos 2005 e 2006; en 2006 programou, xunto con David Armengol, o 
MICA~Museu Miquel Casablancas, un museo efémero de arte emerxente no distrito de Sant Andreu de Barcelona; e entre 2006 e 
2009, foi responsable de exposicións no CGAC~Centro Galego de Arte Contemporáneo, onde exerceu de comisario para mostras 
de artistas como Susan Philipsz (2007), Lara Almarcegui (2007) e Clemens von Wedemeyer (2008); ou colectivas como Familiar 
Feelings. Sobre el grupo de Boston (2009). Como comisario independente atópanse entre os seus últimos traballos o ciclo En Casa 
(La Casa Encendida, Madrid, 2010 e 2011), La cuestión del paradigma (Centre d’Art La Panera, Lleida, 2011), ou a sección Opening 
de ARCOmadrid 2012.
Sobre aspectos como a subxectividade e a teatralidade das prácticas estéticas, publicou en prensa especializada como Anthropos, 
Biscuit ou o suplemento Cultura/s do diario La  Vanguardia, ou libros como Narciso Fin de Siglo (Melusina, 2008).
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 Rafael Doctor

1966, Calzada de Calatrava, Ciudad Real

Licenciado en Historia da Arte pola Universidad Complutense de Madrid, a súa traxectoria estivo dende sempre estreitamente li-
gada á Xestión Cultural e á creación contemporánea. En 1993 comeza a encargarse da programación expositiva do Canal de Isabel 
II da Comunidade de Madrid, ata que en 1997 pasa a crear e dirixir o «Espacio Uno» do MNCARS~Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia. Xa en 2001, deseña a programación cultural de Casa América, e en 2002 ponse á fronte do MUSAC~Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, do que foi director ata comezos de 2009.
Como comisario realizou proxectos expositivos tan relevantes como La noche en blanco (Madrid, 2009), Ofelias y Ulises. En torno al 
arte español contemporáneo (La Biennale di Venezia, 2001), ou Apricots along the street, coa artista Pipilotti Rist (MNCARS, 2001).
Dende que en 1989 fundara Apartado 14.479, o seu labor no eido campo editorial é igualmente salientable: é creador de coleccións 
como Arte sobre papel (Coydis) e Tf. Foto (Tf Editores), ou autor de libros relacionados coa Fotografía —da que é concienciudo colec-
cionista— como Una historia (otra) de la Fotografía (Caja Madrid, 2000), Historias de las Fotografías (Taller de Arte, 2002).
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OBXECTO

O Departamento de Acción Cultural da Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia convoca 100 prazas gratuítas para a partici-
pación no II Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’  
que terá lugar na Cidade da Cultura de Galicia de Santiago de 
Compostela do 9 ao 14 de setembro de 2012.

CARACTERÍSTICAS

As 100 prazas terán 2 ámbitos de participación:

1. Rexional, mediante o que se concederán un 50% das bolsas 
aos solicitantes nacidos ou residentes na comunidade autóno-
ma de Galicia.
2. Nacional/Internacional, no que o 50% das bolsas serán 
concedidas aos solicitantes de procedencia tanto nacional 
como internacional.

Dentro do programa do II Encontro de Artistas Novos ‘Ci-
dade da Cultura’  celebrarase o Foro Aberto, no que todos 
os participantes estarán obrigados a amosar os seus traballos 
mediante unha corta presentación a xeito de conferencia de 10 
minutos, para a que o participante aportará o seu propio ma-
terial audiovisual debidamente preparado e presentado con 
antelación. As presentacións realizaranse en español, galego ou 
inglés, e en ningún caso a institución facilitará interpretacción 
simultánea.

DOTACIÓN

Os 100 participantes no II Encontro de Artistas Novos ‘Cida-
de da Cultura’ , obterán una dotación que inclúe:

1. Matrícula de inscrición.
2. Estancia en réxime de pensión completa no complexo do 
Monte do Gozo de Santiago de Compostela dende o Domingo 
9 de setembro ata o Venres 14 de setembro de 2012 —ambas 
xornadas inclusive—.
3. Transportes diarios dende o complexo do Monte do Gozo 
ata a Cidade da Cultura de Galicia
4. Visitas ás cidades de Vigo e A Coruña.

Durante o tempo no que se goce desta dotación, cada un dos 
seleccionados estará cuberto por un seguro de enfermidade e 
accidentes.

Os desprazamentos a Santiago de Compostela dende o lugar de 
residencia e posterior regreso, serán sufragados polos benefi-
ciarios.

CONDICIÓNS

Poderán presentarse todos aqueles profesionais nacidos entre 
1977 e 1994, ambos anos inclusive.

A convocatoria é aberta e poderán presentarse a ela tanto es-
tudantes e licenciados en Belas Artes —e afíns—, como todos 
aqueles que mediante a documentación presentada demostren 
ter unha traxectoria ou proxecto artístico.

Se a solicitude provén dun colectivo, aqueles dos seus membros 
que queiran ser beneficiarios dunha das prazas deberán reali-
zar solicitudes independentes.

Para a obtención dunha das 100 prazas será condición non tela 
gozado na primeira edición do Encontro.

DOCUMENTACIÓN

O solicitante deberá presentar a documentación a continua-
ción detallada nun único documento dixital que levará por títu-
lo «II_EAN_[nome de solicitante]»:

1. Boletín de subscrición adxunto e cuberto en letras capitais 
ou maiúsculas. O boletín poderá ser descargado en formato pdf 
na web www.cidadedacultura.org/programacultural.
2. Fotocopia do DNI ou Pasaporte.
3. Curriculum Vitae abreviado —máximo 1 folla—.
4. Dossier de presentación do traballo artístico en formato 
papel —máximo 15 follas—.
5. Resume —máximo 1 folla—, da presentación a realizar no 
Foro.

O documento deberá obrigatoriamente respectar as caracterís-
ticas a continuación:

1. O formato do documento deberá ser DinA4 —ou no seu de-
fecto US letter ou tamaño folio—.
2. A extensión do arquivo será .pdf
3. En ningún caso o arquivo poderá superar os 3 MB.
4. O nome do arquivo levará por título «II_EAN_[nome de so-
licitante]»



Non se aceptarán traballos orixinais ou calquera documenta-
ción adxunta como catálogos ou folletos. A documentación en-
tregada non será devolvida aos participantes.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de admisión de solicitudes e documentación finaliza ás 
15:00 horas do Venres 29 de xuño de 2012.

Non se aceptará documentación recibida con posterioridade a 
esta data.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

As solicitudes deberán ser entregadas por correo electrónico 
nun único documento que cumpra as características citadas an-
teriormente e no prazo igualmente sinalado.

O enderezo electrónico de recepción de solicitudes será: 
encontro@cidadedacultura.org

O solicitante recibirá vía correo electrónico notificación da de-
vandita presentación.

DECISIÓN E PUBLICACIÓN

A decisión dun xurado formado por profesionais do medio, cuxa 
identidade a institución manterá na máis estrita confidenciali-
dade, será publicada na web www.cidadedacultura.org/progra-
macultural, o Venres 20 de xullo de 2012.

FORMALIZACIÓN DE INSCRICIÓN

Os seleccionados deberán subscribir a súa aceptación vía correo 
electrónico indicando a seu nome completo (nome e apelidos) 
e número de DNI ou Pasaporte (segundo o aportado na solici-
tude), no enderezo encontro@cidadedacultura.org, antes do 
Venres 27 de xullo de 2012.

A ausencia desta aceptación será entendida pola institución 
como de declinación por parte do solicitante.

Posteriormente, se restasen prazas vacantes, a institución reco-
rrerá á lista de suplentes e que será publicada na páxina web
www.cidadedacultura.org/programacultural, o Venres 3 de 
agosto de 2012.

| BASES CoNVoCAToRIA |

GRAVACIÓN E DIFUSIÓN DE IMAXES

Os seleccionados que subscriban a súa aceptación, estarán a 
aceptar a gravación e difusión da súa imaxe a través de tanto 
medios en soporte papel ou dixital, como das diferentes redes 
sociais das que a institución participe.

ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no II Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da 
Cultura’ do departamento de Acción Cultural da Cidade da 
Cultura de Galicia, supón a total aceptación destas bases.

A institución resérvase o dereito de resolver, da forma que consi-
dere oportuna, calquera situación non prevista nas mesmas.

MÁIS INFORMACIÓN

encontro@cidadedacultura.org
www.cidadedacultura.org/programacultural




