SP-ARTE/2018
CONVOCATÓRIA PARA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

A SP-Arte oferece, em parceria com a instituição Delfina Foundation (Londres), uma residência com
duração de três meses, agraciando um(a) artista.
Requisitos

/ Ser representado por uma galeria participante da SP-Arte/2018 e ter seu trabalho exposto no
estande da galeria;
/ Brasileiro ou naturalizado brasileiro;
/ Proficiência em inglês;
/ Buscando uma oportunidade para desenvolver sua prática e os conceitos de seu trabalho artístico;
/ Capaz de explicar como a experiência de uma residência internacional pode beneficiar o
desenvolvimento de sua carreira;
/ Cada artista deve se inscrever individualmente, duplas de artistas não serão avaliadas;
/ Os artistas inscritos devem estar disponíveis para uma entrevista por Skype, na última fase do
processo em data a ser definida junto a Delfina e artista selecionado.

Processo de
Inscrição

Os candidatos deverão apresentar:
/ O formulário de inscrição preenchido;
/ Um CV em inglês detalhando projetos recentes, exposições solo e em grupo, workshops e
residências em que o artista tenha participado;
/ Pelo menos 10 imagens em alta resolução que podem incluir projetos/ideias não realizados. Para
filmes e vídeos pedimos que o artista envie links de seu site, página no Vimeo, Youtube, etc. Não
serão aceitos vídeos anexados no email;
/ Favor enviar somente cópias eletrônicas dos documentos mencionados acima para o endereço
comunicacao@sp-arte.com
As inscrições serão encaminhadas para o júri, composto por representantes da Delfina Foundation
e da SP-Arte. A lista dos 5 pré-selecionados será divulgada no dia 09 de março e o vencedor será
anunciado no dia 12 de abril, durante a SP-Arte/2018. A seleção do júri será feita a partir das obras
desses artistas, que precisam necessariamente estar expostas no evento. O processo inclui ainda
entrevistas via Skype com os 5 finalistas selecionadas pelo júri.
A residência irá acontecer no segundo semestre de 2018, entre os dias 01 de Outubro e 23 de
Dezembro de 2018.

Datas

Objetivo da residência:

30 de janeiro a 26 de fevereiro / ter a seg

Período aberto para inscrições

08 de março / qui

Notificação dos finalistas

09 de março / sex

Anúncio dos 5 artistas finalistas

12 a 16 de março/seg a sex

Entrevistas por Skype

A instituição irá desenvolver uma série de eventos e atividades possibilitando ao artista selecionado:
/ Pesquisar e desenvolver áreas de interesse;
/ Desenvolver habilidades por meio de treinamento e mentoria;
/ Acessar informações e recursos através de estudo independente, visitas de estudo e workshops;
/ Participar em eventos públicos internos e externos.

CONVOCATÓRIA PARA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
SP-ARTE/2018

Sobre a instituição
parceira

Delfina Foundation

Comece a inscrição

1. Pedimos que preencha o formulário: em https://goo.gl/forms/yo7xAFnQrov0QeKw1

Fundada em 2007, a Delfina Foundation promove intercâmbios artísticos e experimentação por meio
do seu programa de residências, exposições e eventos. A fundação proporciona uma plataforma
para artistas emergentes e estabelecidos, curadores e escritores refletirem sobre suas práticas,
posicionarem seus trabalhos dentro de um discurso de relevância global e desenvolverem pesquisas
artísticas. O incentivo à colaboração entre artistas, curadores, comunidades e instituições se dá
por meio da extensa rede de network local e internacional da fundação. Durante a residência,
os artistas participam da cena artística de Londres e de uma programação semiestruturada. Os
residentes recebem assistência individual para desenvolver pesquisas, participar de discussões e
ações coletivas com os outros residentes, além de obter orientação por meio de visitas de curadores
institucionais e independentes. Rivane Neuenschwander, Marina Rheingantz, Luiz Roque, Roberto
Winter, Luísa Nóbrega, Deyson Gilbert e Alice Shintani são alguns dos residentes anteriores da
fundação. Mais informações podem ser encontradas aqui: delfinafoundation.com

2. Envie imagens e material em anexo num único e-mail (comunicacao@sp-arte.com), com o nome
do artista no assunto; inclua legendas e descrições das obras no corpo do e-mail.

