PRÊMIO DE RESIDÊNCIA

SP-ARTE/FOTO/2018

PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO CULTURAL KAAYSÁ
Concurso bolsa residência para fotógrafos/artistas das galerias
que fazem parte da SP-Arte/Foto/2018

O Edital

O presente edital propõe a seleção de 01 (um) projeto vencedor e 01 (um) suplente, por comitê
curatorial composto por Lucila Mantovani e Lourdina Jean Rabieh, coordenadoras da residência
Kaaysá, e os convidados: o fotógrafo Eustáquio Neves, a pesquisadora Lívia Aquino
e o professor Rubens Fernandes Júnior.
O selecionado será contatado pela residência para que possamos agendar sua estadia de 30 (trinta)
dias em um dos programas coletivos ou de forma autônoma individual. Sua estadia pode ser
agendada dentro do prazo de validade de 1 (um) ano, a contar do dia em que o resultado da bolsa
for divulgado na SP-Arte/Foto/2018. O selecionado poderá, ainda, dependendo do programa que
escolher, elencar as atividades que mais lhe interessa/contribuirão com sua pesquisa, contando com
o apoio da equipe kaaysá para acompanhamento e opções para potencializar seu projeto.

Residência Artistica
Kaaysá

Kaaysá é uma residência temporária para artistas e criadores que desejam desenvolver suas
poéticas a partir do contato íntimo com a mata atlântica brasileira, o mar e a comunidade que habita
seu entorno. Com programas individuais e coletivos, o espaço abarca vivências e experiências
no mar e na floresta, palestras sobre a mata atlântica com biólogos e antropólogos, trocas com
artistas e curadores do brasil e do mundo, convívio com moradores locais e acompanhamento de
projetos por mediadores. Os artistas são convidados a deixarem seus rastros no espaço e na cidade,
provocando reflexões, mudanças na paisagem e outras contrapartida sociais.

Contrapartida
à Sociedade

Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo
acesso da população de boiçucanga ao produto cultural gerado. Com isso temos o objetivo de
democratizar o acesso aos bens culturais resultantes da nossa residência, bem como fomentar
um desenvolvimento cultural orgânico para a região
O residente vencedor da premiação irá definir a contrapartida, junto com a equipe que coordena a
residência kaaysá. Contrapartidas possíveis:
/ Oficinas com alunos de escolas da região
/ Melhorias na paisagem urbanística da região
/ Interação e workshop com indígenas da Aldeia do Rio Silveira
/ Rastros (melhorias) advindas de sua estadia/processo/trabalho para a própria residência;

Condições de
Participação

Somente poderá se inscrever neste concurso, pessoa física (artista/fotógrafo) que agrega o grupo de
artistas das galerias que participam da SP-Arte/Foto/2018.

Inscrições

O prazo de inscrição vai do dia 08 de agosto de 2018 até às 23:59 horas do dia 20 de agosto de 2018.
No dia 18 de agosto, às 17h, haverá uma conversa aberta sobre residências artísticas no Ateliê Fonte
(R. Mourato Coelho, 751 – Vila Madalena), como parte da programação da SP-Arte/Foto/2018, onde
os coordenadores da residência estarão à disposição para tirarem dúvidas sobre o projeto, o edital e
demais programas.
As inscrições serão feitas exclusivamente através do e-mail info@kaaysa.com.br, com o assunto:
Prêmio de Residência Kaaysá / SP-Arte/Foto/2018
O e-mail deve conter:
/ CV + biografia (300 palavras no máximo)
/ Portfólio (até 10 imagens em baixa resolução)
/ Pré-projeto a ser desenvolvido na residência (500 palavras)
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Critérios de
Análise do Projeto

O julgamento dos projetos será efetuado considerando os seguintes critérios:

Procedimentos
de Julgamento

Os inscritos passão por uma pré-avaliação feita pelas coordenadoras da residência que selecionarão
5 artistas/fotógrafos. Os cinco finalistas serão enviados ao comitê para escolha de um vencedor e um
suplente.

Divulgação
do Resultado

O resultado do edital será divulgado no último dia de Feira, 26 de agosto de 2018, pelos canais de
comunicação da Residência Kaaysá e da SP-Arte.

Sobre a Bolsa

Caso o artista/fotógrafo vencedor resolva participar do programa coletivo que a residência organizará
em outubro de 2018, deverá seguir as seguintes diretrizes:

/ Qualificação dos artistas/fotógrafos
/ Proposta de contrapartida
/ Excelência e relevância artística do projeto
/ Diversidade/potencialidade temática, estética e gestual
/ Descentralização geográfica, inclusão de raça, cor, gênero etc.
/ Viabilidade de realização do projeto
/ Adesão do projeto às potencialidades de pesquisa proporcionadas pela residência

Incluso na bolsa:
/ Acomodação
/ Programação de atividades selecionadas
/ Acompanhamento de processos criativos
/ Uso da cozinha, lavanderia, piscina e áreas comuns
/ Acesso à internet gratuita
/ Bicicletas de uso comunitário
/ Uso do ateliê coletivo ou individual, laboratório de revelação fotográfica e estúdio de áudio e som
Não incluso na bolsa:
/ Passagem aérea e translado
/ Seguro saúde
/ Alimentação
Caso o artista opte por residência independente, ele poderá escolher a melhor época para sua
estadia, dentro do período de um ano, e seguirá as seguintes diretrizes:
Incluso na bolsa:
/ Acomodação em apartamento individual ou duplo
/ Cardápio à disposição para agendamento de atividades
/ Livre uso da cozinha, lavanderia, piscina e áreas comuns
/ Acesso à internet gratuita
/ Equipamentos para limpeza
/ Bicicletas de uso comunitário
/ Uso do ateliê coletivo ou individual, laboratório de revelação fotográfica e estúdio de áudio e som
/ Acompanhamento do projeto
Não incluso na bolsa:
/ Alimentação e transporte
/ Seguro saúde
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Contratação

Ao escolher a época de sua estadia, o vencedor do prêmio assinará um contrato com a residência
onde constam combinados e regras sobre sua estadia, responsabilidades, regras para divulgação etc.

Divulgação do
Projeto, do Prêmio
e da Residência

O artista vencedor se compromete, a desde sua nomeação, a ajudar na divulgação do projeto e de
demais atividades que desenvolver durante a estadia. A Residência Kaaysá e a SP-Arte também terão
o direito de divulgar o projeto inscrito, assim com as imagens geradas a partir dele, em todos os seus
canais de comunicação. Outras disposições sobre este tema serão melhor definidos no contrato entre
as partes, realizado no momento da estadia.

Recisão

A residência artística Kaaysá poderá rescindir a proposta a qualquer momento, mediante justificativa
plausível, caso exista alguma quebra do contrato estipulado entre as partes.

São Paulo, 07 de agosto de 2018.

