CONVOCATÒRIA
COMPANYIA RESIDENT

Nau Ivanow
2019 - 2020

0. introducció
entenem que una residència ha de ser un
procés flexible que es desenvolupa en un
espai i un temps de treball i que ofereix
les condicions adequades i adaptades
a les necessitats específiques de cada
projecte acollit.
per tant, un espai flexible que generi
la confiança i el diàleg per poder tenir
cura del procés del creador /a i poder
recollir, compartir i patrimonialitzar el
coneixement que es genera a l’interior
de les pràctiques artístiques.

d’una aportació econòmica que permeti
crèixer dignament al creador /a i d’un
equip humà que acompanyi en tots els
àmbits, sense ingerència en el procés
creatiu.
ha de poder oferir i obrir espais de
la

i

d’intercanvi

continuïtat

de

les

que

facilitin

trajectòries

artístiques i, per tant, ha de formar part
d’una xarxa comunitària que inclogui
l’artista, el centre de creació i l’entorn.
la residència ha de ser accessible a
través

de

diferents

mecanismes

temps de la creació (no de la producció).

Hondures, 30
Tel. 93 340 74 68
www.nauivanow.com

Organització:

Com a espai de residències escèniques,
des de la Nau Ivanow posarem el focus en
projectes d’investigació escènica amb una
aposta clara i decidida pels processos, i que
necessitin la calma i la tranquil·litat per treballar
en temàtiques concretes. Es procurarà en tot
moment dignificar les condicions de treball
durant el procés de creació, acompanyant i
dotant els projectes dels recursos necessaris
per desenvolupar la seva activitat.
Cal remarcar la NO obligació que el projecte
acabi en una presentació oficial d’una peça
acabada. Aquestes residències es volen basar
en els temps de la creació i no de la producció,
creant la llavor de projectes de futur, posant a
la disposició de la comunitat creativa l’espai i
els recursos necessaris per a la primera etapa
de les investigacions. Sí que es demanarà una
presentació de resultats i de l’estat de la qüestió
en el moment de finalitzar la residència.

de

selecció, i ha d’estar basada en els

Informació i contacte
David Marin
david@nauivanow.com

La Nau Ivanow és, també, una plataforma
d’impuls de projectes artístics que dona
cobertura a totes les fases del procés de
creació, fomenta l’intercanvi d’idees i promou
complicitats entre les companyies per mitjà de
la convivència en espais de treball compartits.

1. focus

la residència també ha d’estar dotada

connexió

La Nau Ivanow, situada al barri de la Sagrera
de Barcelona, és un espai de creació i difusió
de la cultura especialitzat en les residències
d’arts escèniques. Facilita a les companyies
i projectes els recursos necessaris perquè
puguin crear i desenvolupar-se en llibertat,
sense que hagin d’encaixar en una línia artística
concreta.

2. participació
Col·lectius i companyies d’arts escèniques de
Catalunya.

Dins del programa:

Amb la col·laboració:

3. oferim
• Residència durant dos anys a la Nau Ivanow.
• Espais d’assaig, investigació, producció i
exhibició.
• Acompanyament tècnic i/o residència tècnica
(en el cas d’exhibició a l’espai teatral de la
Nau Ivanow).
• Accés al coworking les 24 hores del dia, els
365 dies de l’any.
• Acompanyament i assessorament en el procés
de creixement i desenvolupament del projecte
durant la residència (producció, comunicació,
gestió, distribució, entre d’altres).
• Accés a totes les xarxes locals, nacionals i
internacionals en les quals la Nau és present.
• Accés gratuït a totes les línies de formació.
• Comunicació i difusió dels projectes en
procés.
• Dotació econòmica per poder assistir a fires,
festivals i altres esdeveniments d’interès.
L’import d’aquesta dotació es determinarà
cada any en funció de la planificació i objectius
de la companyia.

el coworking és un espai de treball
on volem que companyies, productores
i altres agents del món de les arts
escèniques treballin en convivència, a
la vegada que puguin compartir i fer
créixer els seus projectes.
compta amb connexió a internet, espai
per a biblioteca i arxiu, espais de reunió,
equip d’impressió, escàner i fotocòpies

(segons

consum),

comunitaris,

servei

cuina
de

i

menjador

consergeria,

neteja i subministraments (aigua i llum).

3. demanem

4. documentació

• Incloure el logotip de la Nau Ivanow en
qualsevol material de difusió del projecte,
durant el període de residència.
• Consensuar prèviament amb la Nau Ivanow
qualsevol mostra del projecte presentat a una
altra sala de la ciutat o de l’àrea metropolitana
de Barcelona.
• Entregar una memòria final del projecte en
un màxim de 30 dies un cop finalitzada la
residència.

Cal enviar un dossier amb les intencions de
treball de la companyia o el col·lectiu durant el
període de residència. Ha d’incloure:
• Descripció clara i breu del treball que es vol
realitzar.
• Explicació del procés creatiu, les línies
mestres de treball i la metodologia.
• Descripció i vinculació a un eix temàtic.
• Intencions i objectius de la proposta.
• Valor afegit de la proposta o altres elements
destacables.
• Possible equip (currículums i/o trajectòria).
• Trajectòria de la companyia o col·lectiu, si
escau.
• Calendari aproximat o pla de treball de la
residència.
• Dades de contacte (noms, cognoms, telèfons
i correus electrònics).
* Es valoraran les sinergies amb altres
creacions, institucions, entitats, projectes, etc.

5. selecció
La selecció la durà a terme una comissió
determinada per l’equip de gestió de la Nau
Ivanow tenint en compte les dades demanades,
amb una especial atenció a les propostes
vinculades a les arts escèniques. El resultat
serà notificat per correu electrònic el 12 d’abril
de 2019.
El criteri principal serà la qualitat de la proposta
artística i el seu interès dins la creació escènica
contemporània.
Tot seguit apuntem alguns dels criteris, amb
caràcter orientatiu, a partir de l’eix de treball
que desenvolupem:
• Proposta coherent, clara i ben planificada.
• Oberts al risc i l’experimentació, tant dels
llenguatges i metodologies com dels formats.
• Sinergies amb altres àmbits o disciplines
artístiques.
• Predisposició i interès en establir un diàleg
amb companyies en residència i amb altres
espais de la xarxa de contactes de la Nau.
• Generar un pensament crític i una reflexió al
voltant de la proposta.

6. presentació
Per inscriure’s a la convocatòria, cal enviar el
dossier amb tota la informació requerida i en
format PDF, amb la possibilitat d’adjuntar com
a annex tota la informació i el material que es
considerin oportuns.
Tot plegat, haurà de presentar-se en format
digital entre el 25 de febrer i el 22 de
març de 2019, ambdós inclosos, al correu
nauivanow@gmail.com.
La resolució es donarà a conèixer via e-mail a
totes les persones sol·licitants el dia 12 d’abril
de 2019.

