RESIDÊNCIA DAS AMÉRICAS

ARTISTAS E CURADORES LATINO-AMERICANOS EN ARTES VISUAIS
CONVOCATÓRIA 2020

Studio de Bayrol Jiménez, março 2019 © Adrián Morillo

Inauguradas em 2008, graças ao apoio do Conselho de arte de Montreal (Conseil des arts de Montréal), as Residências das Américas na Fonderie Darling são
totalmente dedicado aos artistas e curadores / críticos de arte da América Latina. Este programa participa integralmente das estratégias desenvolvidas pela
cidade de Montreal para atingir diversas comunidades e favoriza um carater cultural inclusivo e aberto ao mundo.
O residente beneficia de um estúdio de cerca de 60 m2 na Fonderie Darling, incluindo uma cozinha independente. Além disso, áreas comuns - cozinha, lavanderia,
banheiro, lounge, oficina de madeira e metal, com possibilidade de assistência técnica – ficam à disposição. Eventos portas abertas, visitas de estúdio por
profissionais de arte, eventos de networking e viagens de campo são organizados regularmente pela equipe.
O comitê de seleção, formado pelos diretores e profissionais artísticos do centro, garante uma representação equitativa dos campos de especialização artística,
géneros, populações indígenas e a diversidade de culturas e países das Américas.
A residência inclui :
- Passagem de ida e volta (no valor máximo de $1200 CAD)
- Artista: atelier-apartamento por três meses, de 1º de janeiro a 31 de março de 2020, y uma bolsa de valores de produção de 500 $ CAD
- Crítico de arte / curador: atelier-apartamento por dois meses , de 1º de abril a 30 de maio de 2020, y uma bolsa de valores de produção de 250 $ CAD
- Perdiem de 400 $ CAD por semana
- Coaching, networking, excursões, etc.
As candidaturas são avaliadas de acordo com:
- A qualidade do trabalho do candidato
- O impacto da residência na carreira do candidato
- A contribuição proposta do candidato para a comunidade artística de Montreal
PRAZO : 15 DE MAIO DE 2019 (UTC-4, HORÁRIO PADRÃO DO LESTE)
Candidatos interessados devem enviar sua inscrição ao email antes da meia-noite de 15 de maio de 2019 (UTC-4, Horário Padrão do Leste). O formulário deve
ser comprimido em .zip e enviado por um serviço de transferência de arquivos (dropbox, yousendit, transferimos ou similar) ao e-mail residence@fonderiedarling.
org. Para mais informações sobre o programa, entre em contato Ji-Yoon Han ao email residence@ fonderiedarling.org

O macho é usado no texto facilitar a leitura e não exclui os outros gêneros.

www.fonderiedarling.org/residenceameriques/
TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS EM INGLÊS OU FRANCÊS.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

ARTISTA (3 meses)

CURADOR (2meses)

Identificação do candidato :
Sobrenome

Nome

Endereço permanente:
Rua / número / local

Cidade / estado

CEP

País

Telefone

Email

Web site
Endereço para correspondência, se diferente do endereço permanente:

Rua / número / local

Cidade / estado

CEP

País

Por favor indique o seu país de origem :

AVISO IMPORTANTE: Candidatos aprovados são inteiramente responsáveis por
 todos os documentos de viagem necessários,
incluindo vistos, autorização de trabalho, seguro, bem como transporte de suas obras e pertences.
Candidatos devem enviar aplicação completa incluindo:
Carta de Intenção (máximo de 500 palavras): esta carta descreve a sua abordagem artística e / ou curatorial, o programa
de trabalho que pretende realizar e o impacto que a residência terá em sua carreira.
Curriculum vitae (máximo 5 páginas): este documento indica a formação profissional do candidato (estudos, estágios,
mentores, workshops, etc.), exposições individuais ou coletivas, assim como outras atividades relacionadas à sua prática
artística e / ou prática curatorial.
Portfólio: máximo de 20 imagens digitais e / ou 3 vídeos representando o trabalho atual do candidato (máximo 1 MB por
imagem e 10 minutos por vídeo).
Material adicional (opcional, máximo de 10 páginas): você pode enviar resenhas de imprensa e / ou publicações e / ou
qualquer outro material relevante em formato PDF.
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PORTFÓLIO
Para documentação das obras (áudio, vídeo ou performance), descreva brevemente abaixo ou em um documento separado os
elementos representados.
No

Título

Ano

Suporte

Ano

Duração

Dimensões

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vídeo (se aplicável). Cada vídeo deve ter no máximo 10 minutos.
No
01
02
03

Título

Formato

