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A mala voadora está aberta a propostas para apresentação no seu edifício no Porto no âmbito do LOBBY,
um programa que decorrerá entre 22 e 30 de Maio de 2020, destinado a projetos de artes performativas que
sejam inéditos na cidade. Serão selecionados 5 projetos, a apresentar em vários espaços do edifício da mala
voadora. As candidaturas decorrem até 10 de Fevereiro de 2020.
objectivos
Apoiar a criação artística e em particular projetos de menor visibilidade ou habitualmente pouco presentes no
circuito institucional. Aprofundar a relação do espaço e do projeto da mala voadora com a cidade e o tecido
artístico nacional. Estimular o contacto entre artistas e a sua relação com programadores e público. Promover
o debate e o cruzamento de públicos através da interseção entre discurso crítico e prática artística.
condições
Serão selecionados 5 projetos, sendo atribuídos a cada um 1500€ (contra recibo) e apoio técnico e logístico
na sua montagem, apresentação e desmontagem. Cada projeto terá duas apresentações num dos 3 espaços
do edifício: Sala H (black box, com bancada), Sala G (white box, sem bancada), Estúdio. A operação dos
espetáculos deverá ser assegurada pela entidade acolhida. A mala voadora assegurará a promoção e
divulgação dos projetos integrados no programa. Será ainda reservado um período de ensaios prévios para
os projetos selecionados que desejem trabalhar nos espaços que lhes tiverem sido destinados.
candidaturas
As candidaturas estão abertas a estruturas e artistas com trabalho desenvolvido na área das artes
performativas, privilegiando-se projetos habitualmente pouco presentes no circuito institucional. As propostas
devem especificar qual o espaço a que se destinam e indicar os requisitos técnicos . Não há limitações de
formato mas as propostas devem ter em conta o espaço e as condições técnicas disponíveis (rider técnico,
fotografias e desenhos sob pedido através de correio electrónico). Os espaços poderão ser visitados até 31
de Janeiro de 2020 mediante marcação prévia. As candidaturas deverão ser feitas até às 23h59 de 10 de
Fevereiro de 2020, através de correio electrónico, com os seguintes elementos num só documento:
-

apresentação detalhada do projecto (máx. 4 páginas);

-

currículos da estrutura e/ou da equipa artística (máx. 2 páginas);

-

links de trabalhos anteriores (facultativo);

-

contactos.

As candidaturas, marcação de visitas ou pedidos de informação deverão ser feitos através do e-mail
marianadixe@malavoadora.pt

seleção
Serão critérios de seleção: a pertinência e a qualidade artística da proposta, o percurso das equipas, e a
exequibilidade dos projetos tendo em vista a sua apresentação nos espaços da mala voadora. Os resultados
serão anunciados no site da mala voadora a 21 de Fevereiro de 2020 e os candidatos serão notificados por
correio electrónico.
calendarização
visitas ao espaço

até 31 Janeiro 2020

candidaturas

até 10 Fevereiro 2020

resultados

21 Fevereiro 2020

período de ensaios

sob marcação

apresentações

22 a 30 Maio 2020

disposições gerais
A mala voadora reserva-se ao direito de decisão sobre a distribuição final dos espaços e horários de cada
projeto. A mala voadora garante a confidencialidade dos dados fornecidos pelos candidatos. A mala voadora
declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais violações de direitos de autor em que possam incorrer
as obras apresentadas pelos candidatos. A participação no programa promovido pela mala voadora está
condicionada à aceitação deste regulamento e à assinatura de termos de responsabilidade relativos à
utilização devida dos espaços de apresentação e à autoria dos projetos.
A mala voadora é uma estrutura financiada pela Direção Geral das Artes | Ministério da Cultura
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lista de equipamentos disponíveis
iluminação
1

mesa de Luz Jands Vista M1

1

computador portátil Asus com software Jands Vista

8

projetores de LED Chauvet ColorDash Par Hex 10

9

barras LED Stairville Showbar TriLed 18x3w RGB

8

projetores de luz negra Varytec 400w

18

projetores de recorte Strand Cantata 11/26 1200w

14

projetores de recorte Strand Cantata 18/32 1200w

8

projetores de cyclorama CCT Starlette Floodlight 1000w

12

projetores PAR 64 1000w

10

projetores Fresnel 500w PATT64

5

dimmers Quandrante LTB 3.6 Kw (26 canais no total)*

1

quadro eléctrico 63A

8

bases de chão de projector

8

lâmpadas fluorescentes

4

bases para tubos verticais

som
1

mesa de Som Yamaha MX12/4

1

amplificador Crown CE1000

1

amplificador Crown CE1100

2

amplificadores Next Pro-Audio 2x475w

6

coluna coaxialNext Pro-Audio Kubix K5 200w

2

coluna Subgrave Ativo Next Pro-Audio Kubix K-10sA 500w

2

coluna Mach M156R 1000w

2

coluna Mach M82i 300w

3

microfones Shure SM58

2

tripés de Microfone + 3 de mesa

2

DIs BSS AR133

video
1

projector video EPSON EB-4950WU

1

cabo VGA 30m

1

tela 4x3

1

berço para projector

panejamento
2

meios fundos

2

cortinas vermelha

1

bambolina preta

2

cortinas brancas (estúdios)

cablagem
sob consulta
notas
. na sala G (WhiteBox) o número máximo de canais de dimmer é 12
. os desenhos de iluminação para o estúdio devem ter em consideração que (1) não é possível ligar dimmers no
espaço; (2) as tomadas disponíveis são schuko com potência limitada (16 amp total)
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sala H . Black Box
área máx 90m2 . altura 3.80m a 5.30m . altura à teia 5.00m . lotação bancada max 50 pessoas . pavimento soalho

corte longitudinal
planta

mala voadora
sala H . Black Box

imagens do espaço
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sala G . White Box
área máx 68m2 . altura 3.30m a 3.70m . altura à teia 3.70m . lotação variável . pavimento microcimento

corte longitudinal
planta
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sala G . White Box

imagens do espaço
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estúdio
área máx 60m2 . altura 2.68m . lotação variável . pavimento microcimento

corte longitudinal
planta

mala voadora
estúdio

imagem do espaço

