PROGRAMA DE RESIDÈNCIES 2022
SISTAR- RELACIONS GEOLÒGIQUES D’AMOR
HORT-ART
Aquesta és una invitació oberta dirigida a professionals de les arts performatives per a
participar en el programa de residències artístiques Relacions Geològiques d’Amor 2022,
el qual investiga la relació entre les arts del cos amb l’entorn. El projecte està organitzat
per l’associació Hort-Art amb el patrocini del programa Cultura Resident de Consorci
Museus de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura i Ajuntament de Faura.
En aquesta edició, sota el lema SISTAR, ens endinsem en l'entorn agrícola de Faura, a la
Vall de Segó, explorant-lo, ocupant-lo i fent reviure horts de taronger "in-cultivats" amb
intervencions que possibiliten la re exió, la mobilització i l'acció dels artistes i la
comunitat que els acull.
El projecte ofereix un format de residència d’investigació artística, no neutral, que està
fortament ancorat en el treball de recerca i experimentació, a partir de l’horitzontalitat,
intercanvi de pràctiques i autoformació. En aquesta experiència immersiva, a cada
projecte seleccionat se li assignarà una parcel·la en un hort de tarongers, on es
desenvoluparan les seues pràctiques.

Qui?
La convocatòria s’adreça a…
• A ballarines, ballarins, coreògrafes, coreògrafs, professionals del camp de la dansa
contemporània i les arts performatives, interessades i interessats en el diàleg de la seua
pràctica artística amb l’entorn que ofereix un paratge natural/agrícola i la interacció amb
la comunitat.
• Els projectes podran ser individuals o en col·lectiu d’un màxim de 3 integrants.

Quan?
• Les residències tindran una duració de deu dies consecutius durant els mesos de maig
i juny de 2022.

On?
• Faura, la Vall de Segó.
• Espais: L’Escorxador, La Casa Gran i Horts de taronger de la zona.
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Què oferim?
Hort-Art ofereix…
• Suport logístic i artístic en els treballs de camp als horts de taronger.
• Sessions d’acompanyament.
• Allotjament a la Casa Gran de Faura, en habitacions individuals, si el projecte és en
col.lectiu dependrà de la disponibilitat d’altres estances.
• L’ús d’espais compartits de cuina, banys i sala de treball amb accés a internet.
• Ajuda econòmica de 600 € per projecte ( independentment del nombre de participants).

A què es comprometen les i els artistes?
Les i els artistes es comprometen a…
• Fer un ús responsable de les instal·lacions, seguint les directrius establertes per l’equip
organitzatiu.
• Oferir un taller/ activitat a la comunitat durant el període d’estada.
• Compartir la investigació, en format de mostra oberta, al nal del període de residència.
• Signar una carta-compromís en el moment de l’acceptació.
• Presentar una memòria de l’estada, mitjançant un formulari, en nalitzar la residència.
• Fer referència a Hort-Art de manera visible en materials de difusió i comunicació relatius
a la residència.

Com?
• Omplint un formulari: disponible ns al 3 de maig de 2022, on aportar una declaració de
motivació de participació en el projecte, la disponibilitat de dates i la trajectòria artística,
aportant enllaços o material audiovisual.
• Totes les aplicacions seran avaluades i informades del resultat del procés selectiu.
• Tanmateix, abans de l’inici del projecte, l’organització i els artistes es trobaran de
manera presencial o telemàtica per tal d’aclarir qualsevol dubte.

Més informació: hort.artenmoviment@gmail.com
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