
 

COLETIVO VENTANIA

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO



 

CONVITE PÚBLICO À PARTICIPAÇÃO / OPEN CALL

Período de candidaturas: 1 a 15 de abril de 2021.

RESIDÊNCIA DE CRIAÇÃO PARA ARTISTAS RESIDENTES NO BARLAVENTO ALGARVIO

DIREÇÃO ARTÍSTICA DE PAU PORTABELLA

1. Apresentação

O VENTANIA – Festival de Artes Performativas do Barlavento é promovido pelo TEL Associação Teatro

Experimental de Lagos, com Direção Artística de Daniela Tomaz e Nelda Magalhães. Decorre de 2 de

junho a 11 de setembro nos Municípios de Lagos, Lagoa do Algarve e Portimão. Aborda temáticas de

ecologia social e cidadania global. Caminha para a 3ª edição e encontra nos seus eixos de atuação: a

programação  de  14  espetáculos/eventos  nas  áreas  de  circo  contemporâneo/videomapping,  dança

contemporânea,  teatro  de  marionetas,  teatro  físico/circo,  música,  instalação;  e  a  sensibilização  e

desenvolvimento de públicos, promovendo 4 ações de cocriação com a comunidade e 4 conversas com

públicos.

Dando continuidade ao fomento da criação artística no território, o VENTANIA cria este ano o Coletivo

Ventania, que pretende reunir intérpretes residentes no Barlavento Algarvio, profissionais das artes

performativas, para a sua participação no espetáculo “Uns Ambes Altres”, com Direção Artística de Pau

Portabella, artista catalão convidado.

A nível criativo, este espetáculo consiste numa peça artística adaptada ao espaço exterior (outdoor)

para  quatro  intérpretes.  Os  conteúdos  da  peça  serão  definidos  pela  equipa  artística  durante  a

residência. Para mais informação sobre o conceito da criação, consultar o documento anexo sobre o

espetáculo.

2. Objetivos da Criação

Criação de um espetáculo para quatro intérpretes;

Gerar trabalho para  os profissionais da área da cultura do Barlavento Algarvio

Refletir artisticamente sobre conceitos de cidadania global e ecologia social;

Garantir a continuidade do trabalho profissional na área da cultura, através da circulação nacional e

internacional. 



3. Calendarização

20 de Maio a 2 de Junho de 2021 / Residência Artística / Lagos

ESTREIA

3 de junho 2021 / 19h00 / Espaço Jovem de Lagos

12 de junho 2021 / 17h00 / Sítio das Fontes, Estômbar, Lagoa

Junho de 2021 a Dezembro de 2022 / Circulação Nacional e Internacional

4. Residência Artística

A criação terá o formato de Residência Artística, de 20 de Maio a 2 de Junho de 2021. Contempla uma 

carga horária de seis horas diárias, em horário a articular com a equipa.

Terá lugar nas instalações do Teatro Experimental de Lagos (Rua dos Combatentes da Grande Guerra nº

8,  em Lagos).

O Espaço de Residência possui duas casas de banho, mas não dispõe de duche. Tem uma cozinha de

apoio, onde é possível aquecer comida. Tem frigorífico. A equipa pode fazer refeições no local, evitando

deslocações. 

5. Candidatos Elegíveis

Irão  ser  apurados  quatro  intérpretes,  profissionais  das  artes  performativas,  maiores  de  18  anos,

residentes  no  Barlavento  Algarvio,  que  tenham  interesse  em  integrar  um  projeto  de  criação

multidisciplinar nas linhas de teatro físico e circo contemporâneo. 

De acordo com os objetivos indicados no ponto 2, pretende-se selecionar artistas com disponibilidade

total para a Residência Artística, para a apresentação dos dois espetáculos contemplados no âmbito do

VENTANIA e para a continuidade da apresentação do espetáculo após o Festival.  

São elegíveis candidatos com um percurso artístico comprovado em uma ou mais das seguintes áreas:

circo, dança, música e teatro.

Cada candidato deve submeter o formulário próprio para o efeito,  preenchendo todos os  campos e

anexando links com material em vídeo sobre o seu trabalho. Este será o meio através do qual o Diretor

Artístico Pau Portabella, residente em Espanha,  fará a seleção dos candidatos. 

Serão excluídas automaticamente as candidaturas que: 

- Não apresentem vídeo(s) de mostra de trabalho;



- Sejam apresentadas com nome artístico ou pseudónimo;

 - Forneçam informações falsas sobre o candidato;

- Representem mais do que uma pessoa;

O presente projeto artístico não é um workshop nem uma formação intensiva, mas um processo de

cocriação artística. Deve ser assíduo e pontual. 

6. Publicação de Resultados

Os resultados da seleção serão publicados nas redes sociais do Teatro Experimental de Lagos e do 

Festival Ventania durante a primeira semana de Maio. 

Todos os artistas candidatos serão contactados diretamente através do email indicado, após conclusão

da seleção.

7. Condições Financeiras

Para cada artista selecionado será dotado uma comparticipação financeira de 400,00 euros (IVA 

incluído) pela sua participação no Festival (Residência Artística e 2 apresentações do espetáculo), 

mediante a apresentação de uma fatura/recibo verde em nome da Associação do Teatro Experimental 

de Lagos. 

Os dados para o pagamento serão fornecidos no ato da contratualização.

O pagamento será efetuado após a realização dos dois espetáculos de estreia no Festival. 

8. Contratualização

O candidato selecionado terá um contrato de prestação de serviços, passando neste ato à qualidade de

artista colaborador do TEL. No contrato ficam estipulados os direitos e deveres do trabalhador e da

entidade. No contrato virá descriminada a colaboração no Festival Ventania e o montante acordado pela

participação. 

9. Desistência ou abandono do projeto

Após a assinatura do Contrato, o candidato selecionado está vinculado à equipa do Coletivo Ventania.

Caso desista do projeto durante o processo de Residência Artística, não haverá lugar para qualquer tipo

de  remuneração  pelo  trabalho  desenvolvido.  A  organização  reserva-se  ao  direito  de  excluir  um

intérprete durante o processo de Residência Artística se este ou esta apresentar faltas injustificadas ao



trabalho, atrasos constantes ou resistência ao desenvolvimento do processo criativo. 

10. Circulação do espetáculo

Após a estreia, é dever do Teatro Experimental de Lagos agendar mais apresentações do espetáculo

“Uns Ambes Altres”. No caso da circulação nacional, os intérpretes devem ser informados previamente

das condições financeiras e logísticas, bem como das obrigações ao nível de calendário e de saúde

pública (no caso da obrigatoriedade de testes, quarentenas ou vacinação contra o vírus Covid 19).

Para mais informações contactar:

Teatro Experimental de Lagos

t. (+351) 96 431 85 15  |  associacaotel@gmail.com | teatroexperimentaldelagos.pt 

facebook.com/teatroexperimentaldelagos | instagram.com/teatroexperimentaldelagos

--

Festival Ventania

facebook.com/ventaniafest  

instagram.com/ventaniafest 


