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IBERESCENA – CRIAÇÃO EM RESIDÊNCIA

A CRL – Central Elétrica convida jovens artistas das artes performativas a 

apresentar um projecto de residência ao Programa de Residências – Central 

Elétrica 2021 – IBERESCENA, no Porto, Portugal.
Este programa visa estimular a pesquisa e a investigação de criadores 

emergentes na área nas artes performativas, através do acolhimento de 02 

residências de criação com apresentação pública final integrada no festival 

de artes performativas 21 VOLTS, sob o tema Corpo-Escritura.
As candidaturas estão abertas de 01 a 31 de março de 2021.

No livro “Manifesto Contrassexual”, de Beatriz Preciado, a autora escreve 

que o corpo é um texto, escrito pelo “sistema sexo/género”, que seria, por 

sua vez, um “sistema de escritura”.

A aplicação deste pensamento enquanto crítica desnaturalizadora e 

desessencializadora do corpo, tem-se revelado imensamente frutífera para 

discernirmos, no âmbito artístico, os processos de leitura demarcados por 

uma série de estereótipos identitários.

Entender o corpo como resultado de constructos culturais, território de 

sentidos e locus da experimentação, é ampliar a afirmação de Preciado no 

intuito de destacar “outras escrituras” corporais, focando-se não apenas nas 

questões de sexo/género. Desejamos então pensar o corpo 

simultaneamente como índice, ícone e símbolo. Um corpo que, ao mesmo 

tempo, significa e é significado, interpreta e é interpretado, representa e é 

representado.

Queremos encorajar o diálogo, a troca e a experimentação. Encontrar novas 

formas de estar a partir de duas questões: Que especificidades carrega o 

corpo na sua inevitável condição identitária? Podemos pensar o corpo 

arquivo como algo a ser performado?

Há muito que nos dedicamos à construção de um território onde os mais 

diversos corpos habitam. Neste momento, em parceria com o Programa 

Iberescena, ampliamos o nosso espectro de atuação, construindo conexões 

ainda mais consolidadas com a comunidade ibero-americana.

A convocatória do Programa de Residências – Central Elétrica 2021 – 

IBERESCENA tem como objetivo apoiar um projeto original em fase de 

criação, proposto por artistas oriundos das artes performativas, garantindo 

transporte aéreo, hospedagem, alimentação, espaço de ensaio, apoio 

financeiro e consultoria artística, numa residência a realizar entre 16 de 

agosto e 05 de Setembro, no Porto, Portugal, com apresentação pública final 

inserida na programação no festival de artes performativas 21 VOLTS, nos 

dias 02 e 03 de Setembro de 2021. 

Os jovens artistas a acolher devem ter entre 18 e 35 anos, com no mínimo 

01 e no máximo 04 obras encenadas e pertencerem aos países membros do 

Programa Iberescena, excluindo Portugal: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, México, 

Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.



Procuramos apoiar 02 residências de projeto original em fase de criação, proposto por artistas oriundos 

das artes performativas de países integrantes do Iberescena. As residências ocorrerão entre 16 de 

agosto e 05 de Setembro de 2021, com apresentação pública final inserida na programação no festival 

de artes performativas 21 VOLTS, nos dias 02 e 03 de Setembro.

A residência e a mostra decorrerão na Central Elétrica, situada no Cace Cultural do Porto, no Porto, 

Portugal.

CALENDÁRIO

Inscrições: 01 a 31 de março de 2021
Resultado: até 20 de abril de 2021.
Período da residência: 16 de agosto a 05 de 

Setembro de 2021

CONDIÇÕES

1. Bolsa de apoio à criação no valor de 

650€ (seiscentos e cinquenta euros), 

mediante apresentação de factura/recibo;
2. Transporte, alimentação, seguro de 

saúde e hospedagem em apartamento com 

capacidade até 02 pessoas;
3. Possibilidade de acompanhamento 

artístico ao projeto;
4. Apoio à divulgação do projecto;
5. Organização de uma apresentação 

pública final no espaço da Central Elétrica 

no CACE Cultural do Porto, integrando a 

programação no festival de artes 

performativas 21 VOLTS 

CONDIÇÕES GERAIS

O responsável pelo projecto selecionado 

deverá:
1. Cumprir as questões estabelecidas nessa 

convocatória;
2. Garantir a menção ao apoio nos materiais 

do projeto da seguinte forma: “Apoio à 

criação através do Programa de 

Residências Central Elétrica - Iberescena” e 

inserção logotipo Central Elétrica e 

Iberescena.

CANDIDATURAS

A submissão das candidaturas pode ser 

realizada em Português ou Espanhol, até ao 

dia 31 de março às 23:59 (UTC+1) através 

de formulário específico totalmente 

preenchido e enviado para o email 

residencias@circolando.com com o assunto 

¨INSCRIÇÃO IBERESCENA”.

O resultado será anunciado até o dia 20 de 

abril, por email, através do nosso site e 

redes sociais.

As dúvidas podem ser enviadas para o 

mesmo email com o assunto ¨DÚVIDAS 

IBERESCENA¨.
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