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A SP-Arte oferece, em parceria com a Associação Cultural capacete (Rio de 
Janeiro), uma residência com duração de três meses destinada exclusivamente a 
artistas brasileiros. Além do transporte ao Rio de Janeiro, o artista contemplado 
receberá uma bolsa de r$ 2 mil por mês, durante o período da residência.

1.     Objetivo da residência

A instituição irá desenvolver uma série de eventos e atividades possibilitando 
ao artista selecionado: 

→     Pesquisar e desenvolver áreas de interesse;
→     Encontrar e dialogar com pessoas e instituições do campo da arte 
     no contexto do Rio de Janeiro;
→     Acessar informações e recursos através de estudo independente, 
     workshops e visitas;
→     Participar em eventos públicos internos e externos.

2.     Requisitos

→     Ser representado por uma galeria participante da SP-Arte 2020 e ter 
     seu trabalho exposto no estande da galeria;
→     Brasileiro ou naturalizado brasileiro;
→     A partir de 25 anos de idade completos;
→     Proficiência em inglês e/ou espanhol;
→     Buscando uma oportunidade para desenvolver sua prática e os 
     conceitos de seu trabalho artístico; 
→     Cada artista deve se inscrever individualmente, coletivo de artistas 
     não serão avaliados;
→     Os artistas inscritos devem estar disponíveis para uma entrevista 
     por Skype na última fase do processo de seleção, que acontecerá entre 
     23 e 27 de março de 2020, a ser realizada com a equipe da capacete.
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3.     Processo de inscrição

Os candidatos deverão apresentar: 

→     Uma carta de intenção indicando interesses e perspectivas 
     de pesquisa;
→     cv detalhando até 5 projetos recentes, exposições solo e em grupo, 
     workshops e residências; 
→     Entre 5 e 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, entre outros, com 
     senha, caso necessário. Não serão aceitos vídeos ou áudios anexados 
     por e-mail.

Favor enviar somente cópias eletrônicas dos documentos mencionados acima 
para o endereço: opencall@capacete.org

As inscrições serão encaminhadas para o júri, composto por representantes 
da capacete e da SP-Arte. A lista dos 5 (cinco) pré-selecionados será divulgada 
no site e nas redes sociais das duas instituições, no dia 20 de março de 2020, 
e o vencedor será anunciado no dia 2 de abril, durante a SP-Arte 2020, no 
estande da capacete. A seleção do júri será feita a partir das obras desses 
artistas, que precisam estar necessariamente expostas no evento. O processo 
inclui ainda entrevistas via Skype com os finalistas.

A residência irá acontecer entre agosto de 2020 e março de 2021, a 
data será definida posteriormente em conjunto com o artista selecionado.

4.     Principais datas

06 março 2020 (sex) Prazo máximo para inscrições

20 março 2020 (sex) Anúncio dos 5 finalistas

23–27 março 2020 (seg–sex) Entrevistas por Skype

02 abril 2020 (qui)  Premiação do vencedor na Feira

5.     Sobre a instituição parceira

capacete
www.capacete.org

Com 22 anos de experiência, capacete é o mais antigo programa de 
residência artística-cultural do Brasil. Com programas de pesquisa de 3, 6 
e 10 meses de duração, oferece cursos, workshops, seminários, biblioteca 
e acervo aos seus residentes. capacete incorpora formas de ação auto-
organizadas, participativas e colaborativas em que os profissionais envolvidos 
se encontram para desenvolver práticas alinhadas ao pensamento crítico e 
artístico contemporâneo.

Prazo para inscrições: 
de 7 de fevereiro  
até 6 de março de 2020
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