Culturals : Beques de recerca al Museu de Belles arts de
Bilbao
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Culturals
Temàtica activitat del calendari: Art, Cultura, beca, museu, recerca
Tags: investigació, museu
Dates de realització

Del dissabte 23 de desembre de 2017 al diumenge 23 de desembre de 2018
Dates d'inscripció

Del diumenge 1 de octubre de 2017 al dimecres 15 de novembre de 2017
Descripció

El món de la cultura ofereix les seves beques a través de diferents museus interessats en
rebre a creadors i persones que desitgin realitzar projectes de recerca a les seves
instal·lacions.

Públic objectiu:
Podran optar a aquestes beques totes aquelles persones nascudes o amb residència habitual
acreditada en algun país de la Unió Europea i que aportin la documentació requerida.
Programa:
La Fundació Bilbao Bizkaia Kutxa i el Museu de Belles arts de
Bilbao, continuant la labor iniciada amb motiu de la celebració del
centenari del museu i desitjant desenvolupar estudis i recerques
sobre artistes, obres i col·leccions representades en el mateix,
convoquen un concurs per a la concessió de beques de recerca que
tenen per objecte:

Estudis de monografies i catàlegs raonats dels artistes bascos
representats en la col·lecció del Museu de Belles arts de Bilbao.
La col·lecció d'arts decoratives i miniatures del Museu de Belles arts
de Bilbao.
Les galeries d'art i espais d'art contemporani en *Bizkaia
durant el segle XX.
La Junta de Cultura Basca (1918-1937).
La crítica d'art i els mitjans de difusió en les dècades dels 70 i
80 al País Basc.
El col·leccionisme d'art antic al País Basc
Bases i més info AQUÍ

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Professorat:
ATENCIÓ:
Les dates tant d'inscripcions com de realització són orientatives. Per a més informació poseu-vos en contacte
amb l'entitat organitzadora.

Localització i contacte
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Museo Plaza, 2
Bilbao
Telèfon: 944 396 060
Informació addicional: https://www.museobilbao.com
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/76643
Data del document:

5.10.2017
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