LA VISIVA
adj. [LC] Que serveix a la visió. Potència visiva.
La Visiva és un espai de creació amb el focus posat en els llenguatges del cos. A
laVisiva volem acostar-nos a tots els moments del procés de creació i oferir un espai
on aquests es puguin desenvolupar i dialogar amb el públic. Ens interessa oferir una
mirada calidoscòpica del cos, aproximant-nos-hi a través de diferents dispositius:
tallers, mostres, residències i diàlegs, i posant-los en relació amb altres disciplines
artístiques.

CONVOCATORIA OBERTA DE RESIDÈNCIES
LA VISIVA 2020
Per segon any, obrim les portes de la Visiva a creadors que treballen en l’àmbit dels
llenguatges del cos i els nous llenguatges escènics. Amb aquestes residències
volem donar suport a projectes de creació, oferint un espai de treball que permeti a
l’artista explorar, experimentar, descobrir, construir i compartir el seu imaginari
particular.
Acollirem 3 projectes artístics entre els mesos de juny a octubre 2020.

A QUI VA DIRIGIDA:
A professionals que treballin en el camp dels llenguatges del cos i nous llenguatges
escènics.

QUÈ OFERIM:
-

espai d’assaig (http://www.lavisiva.org/espai/)
gravació de la mostra i fotos

Per concloure la residència es realitzaran unes portes obertes, pensades com a
espai de trobada i oportunitat per a compartir amb el públic el treball realitzat.
(Format, dia i hora a acordar de manera conjunta amb l’equip de La Visiva)

DATES:
- opció 1: de l’1 al 12 de juny del 2020, de dilluns a divendres de 11:00h a
18:00h
- opció 2: del 7 al 18 de setembre del 2020, de dilluns a divendres de 11:00h a
18:00h
- opció 3: del 5 al 16 d’octubre del 2020, de dilluns a divendres de 11:00h a
18:00h

CRITERIS DE VALORACIÓ:
-

trajectòria artística
interès i qualitat artística de la proposta
es valoraran especialment els projectes que tinguin el seu focus en
l’experimentació i la recerca al voltant del cos i dels nous llenguatges
escènics.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
-

CV: trajectòria artística (max. 2 pàgines)
descripció del projecte (ha d’incloure concepte, metodologia, pla de treball)
material audio-visual del projecte
links als treballs anteriors
especificar per a quin període es sol·licita la residencia
Enviar la documentació a: info@lavisiva.org amb l’assumpte:
CONVOCATÒRIA RESIDENCIA 2020/”EL TEU NOM”

COMITÈ DE SELECCIÓ:
L’equip de La Visiva: Mireia de Querol, Anna Rubirola, Urša Sekirnik

RECEPCIÓ DE PROPOSTES:
Del 17 de febrer al 17 de març del 2020.

