
CRL - CENTRAL ELÉTRICA 2022
IBERESCENA

A CRL – Central Elétrica convida jovens artistas das artes performativas a apresentar um projeto de residência 

ao Programa de Residências – Central Elétrica 2022 – IBERESCENA.

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  

encontro de artes performativas 22 VOLTS.

Cada vez mais nos interessa pensar a arte enquanto uma prática que busca vitalizar formas de vida e recursos, 

envolvendo sistemas funcionais – intervenções socialmente envolvidas, ativistas e
baseadas na comunidade. Uma atuação que interliga e aborda política, cultura, economia, ética e estética, pois 

afetam as condições dos ecossistemas. 
Uma ação que busca promover o envolvimento das mais diferentes comunidades que habitam o território.

Queremos encorajar o diálogo, a troca e a experimentação. Encontrar novas formas de estar a partir de duas 

questões: Que especificidades carregam os territórios na sua inevitável condição identitária? 
Podemos pensar o território 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 Eléctrica 2022 – IBERESCENA tem como objetivo apoiar 

dois  projetos originais em fase de criação, proposto por artistas oriundos das artes performativas.

Convocamos parcerias de trabalho com liberdade poética e artística para revisitar os seus arquivos oferecendo 

transporte aéreo, sala de ensaios, hospedagem, alimentação, apoio financeiro e consultoria artística, numa 

residência a realizar entre 16 de agosto e 03 de Setembro, com apresentação pública final inserida na 

programação no festival de artes performativas 22 VOLTS, nos dias 02 e 03 de Setembro.

Os jovens artistas a acolher devem ter entre 18 e 35 anos, com no mínimo 01 e no máximo 05 obras encenadas 

e pertencerem aos países membros do Programa Iberescena, excluíndo Portugal: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, 

Peru e Uruguai. 



Procuramos apoiar 02 residências de projetos originais em fase de criação, proposto por artistas oriundos 

das artes performativas de países integrantes do Iberescena (exceto Portugal). As residências ocorrerão 

entre 15 de agosto e 03 de Setembro de 2022, com apresentação pública final inserida na programação no 

encontro de artes performativas 22 VOLTS, nos dias 02 e 03 de Setembro.

A residência e a mostra decorrerão na CRL - Central Elétrica, situada na antiga Central Elétrica do Freixo, no 

Porto.

CALENDÁRIO

Inscrições: 10 de março a 10 de abril de 2022
Resultado: até 20 de maio de 2022
Período da residência: 15 de agosto a 04 de 

setembro de 2022

APOIO RESIDÊNCIAS

1. Bolsa de apoio à criação no valor de 

750€ (setecentos e cinquenta euros), 

mediante apresentação de fatura/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 CRL- Central 

Elétrica, integrando a programação no 

encontro de artes performativas 22 VOLTS.

CONDIÇÕES GERAIS

O responsável pelo projeto selecionado 

deverá:

1. Cumprir as questões estabelecidas nesta 

convocatória;
2. Garantir a menção ao apoio nos materiais 

do projeto da seguinte forma: “Apoio à 

criação através do Programa de 

Residências CRL - Central Elétrica - 

Iberescena” e inserção do logotipo da CRL-

Central Elétrica e do Iberescena. 

CANDIDATURAS

A submissão das candidaturas pode ser 

realizada em Português ou Espanhol, até ao 

dia 10 de abril às 23:59 (hora portuguesa) 

através de formulário específico totalmente 

preenchido e enviado para o e-mail 

residencias@circolando.com com o 

assunto ¨INSCRIÇÃO IBERESCENA”.

O resultado será anunciado até o dia 20 de 

maio, por e-mail, através do nosso site e 

redes sociais.

As dúvidas devem ser enviadas para o 

mesmo e-mail com o assunto ¨DÚVIDAS 

IBERESCENA¨.

CRL - CENTRAL ELÉTRICA 2022 - IBERESCENA
REGULAMENTO PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS



CRL - CENTRAL ELÉTRICA 2022
CARACTERÍSTICAS ESPAÇOS

ESPAÇOS DE ENSAIO
(2 POSSIBILIDADES)

SALA L
Sala de ensaio ampla com área total de 

9,5m (larg) x 17m (comp) x 4,5m, com luz 

natural, em local sossegado. O espaço 

está dividido em dois por uma cortina de 

pano: espaço de ensaio com área de 

linóleo de 9,5m x 13m + espaço de apoio 

com alcatifa 9,5 x 4m e um espaço de 

estar. A sala está equipada com sistema 

simples de som e wi-fi, oferece 

possibilidade de suspender material de 

luz, respeitando-se a limitação de potência 

eléctrica. 

SALA BRANCA
Sala de ensaio com área total de 10m 

(larg) x 8m (comp) x 5m, com luz natural, 

em local sossegado. Área de linóleo de 

10m x 8m.
A sala está equipada com sistema simples 

de som e wi-fi. 

*O acesso a casa de banho é partilhado com 

os demais ocupantes do CACE Cultural. 
Possibilidade de utilização de chuveiro.
** Os artistas em residência devem cumprir as 

regras de saúde, segurança e horários do 

CACE Cultural, enquanto se encontrarem nas 

suas instalações.

ALOJAMENTO

Apartamento T2 em Campanhã a 10 
minutos a pé do espaço de residência.
O apartamento tem 2 quartos com 1 
beliche, casa de banho, cozinha equipada, 
sala e varanda. Ligação wi-fi.

*** Os artistas em residência devem cumprir 
as regras de utilização do espaço.
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