
convocatoria a artistas locais _remezcla popular 2017

introdución

Como non podía ser doutra forma nun proxecto nacido dende Colectivo RPM o eixo fundamental do 
que brota JASTAS PISTA é a vontade de normalizar a danza contemporánea na nosa sociedade. 

JASTAS PISTA é un conxunto de accións a desenvolver no barrio de Montealto da Coruña no mes de  
outubro de 2017, coa vontade de involucrar á comunidade dese barrio en actividades relacionadas coa 
danza e co corpo en movemento dun xeito lúdico, educativo e participativo.

Un dos pilares que por consecuencia derivan desta vontade de integración pasa pola educación e a 
transmisión de coñecemento. Ademáis, a nosa forma de mirar confía en que achegando a danza dun  
xeito experiencial aos nosos veciños e veciñas poderemos atopar unha maior e mellor resposta. Tanto é 
así que nas accións propostas a participación é fundamental, os contidos aparecen grazas á 
comunidade. 

Por outra banda, este proxecto soña ca idea de recuperar a praza, o espazo público, como campo de 
batalla comunitario. Unha batalla fgurada na que converter a praza en pista de baile, recuperando a súa 
vez a forza da experiencia colectiva.

que é esta remezcla popular?

Esta remezcla popular é un proceso de creación cunha comunidade non profesional da cidade, pilotado  
por un/unha artista local e tendo como motor creativo a reinterpretación dunha peza fundamental da  
danza contemporánea galega. 

por que a facemos?

O obxectivo desta acción non é outro que o de facer vivir un proceso de creación a unha comunidade  
non profesional da cidade ca vontade de transmitir as lóxicas da creación contemporánea aos nosos 
veciños e veciñas. Ao mesmo tempo, poñer en valor a creación contemporánea galega visibilizando as 
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potencias dos/das creadores/as galegos/as.

que peza queremos remezclar?

O punto de partida para esta remezcla popular é a obra   “  Cara Pintada” da creadora galega   Janet Novás. 
Unha peza referencia da nosa historia máis recente, creada no ano 2010, e que tivo e ten un intenso  
percorrido por diferentes festivais e espazos escénicos de xeito internacional.

“Cara Pintada” foi ademais a primeira peza dunha triloxía que continuaba cas pezas “Who will save me  
today?” e “Si pudiera hablar de esto no haría esto”. Tres propostas cunha Janet en solitario na escea que 
perflaron a súa especial identidade como artista.

Tomamos esta peza como motor desta remezcla ca vontade de achegarnos ao seu traballo dun xeito 
creativo e respetuoso e dámoslle as grazas pola xenerosidade de acompañar esta aventura 
impredicible.

que artista estamos buscando?

Esta convocatoria está dirixida a artistas locais, entendendo como local a artistas do territorio galego, 
que teñan relación coas artes vivas e a creación contemporánea e que se sintan interesados/as no  
traballo con comunidades non profesionais.

Buscamos tamén artistas locais que teñan ganas de achegarse ao traballo de Janet Novás e poidan 
imaxinar unha nova paisaxe a partir de “Cara Pintada”. 

Poderán presentarse persoas de forma independente así como parellas de traballo ou colectivos que 
queiran asumir esta experiencia de forma conxunta e colaborativa.

como será o proceso ca comunidade?

O periodo de traballo se levará a cabo nun total de 8 sesións de dúas horas de duración cada unha, no  
Centro Civico de Monte Alto, nos sábados 30 de setembro, 7, 14, 21 e 28 de outubro en horario de 17 a 
19 horas e os xoves 5, 19 e 26 de outubro en horario de 18.15 a 20.15 horas.

O traballo realizado polo grupo mostrarase no Campo da Leña dentro do Maratón Jastas Pista, aberto a 
toda a veciñanza, o domingo 29 de outubro entre as 11.30 e as 13.30 horas.

cal será a comunidade?

Para esta remezcla abriremos unha convocatoria aberta para atopar esa comunidade de persoas  
interesadas en vivir un proceso como este. 

A comunidade estará formada por un máximo de 15 persoas coas que traballará o/a artista encargado/a 
de pilotar a remezcla. 

que precisamos de ti para participar desta convocatoria?

O/a artista que se presente á convocatoria ten que enviar a rpmcolectivo@gmail.com a seguinte 
documentación antes do día 10 de setembro.
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• Unha carta de motivación (máximo de dous folios) onde se expliquen os teus intereses 
de participar da convocatoria e as liñas básicas de traballo que levarías a cabo coa 
comunidade.

• Un documento coa túa traxectoria.

que recursos temos para isto?

O importe que temos reservado para o/a artista seleccionado/a é de 800 euros + IVE. 

Ademáis contamos cun importe simbólico para gastos de produción que poidan ser precisos para o 
desenvolvemento do proceso de creación.

con que plazos contamos?

A convocatoria está aberta ata o 1o de setembro.  

A partir do 11 de setembro publicaremos o/a artista seleccionado/a na nosa web www.colectivorpm.gal

Jastas Pista, un proxecto de Colectivo RPM, para a convocatoria de Cultura de Barrio do Concello da Coruña
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