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Performance  "A Vida se Impõe", de Mariela Scafati 
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CORPOS ABERTOS (Open Bodies) é um programa de residências artísticas 
concebido em conjunto pela Despina e pela The Fruitmarket Gallery, com o 
apoio do British Council e da Creative Scotland.  O programa compreende 
uma residência com duração de 1 mês, que será realizada na Despina, no Rio 
de Janeiro, em setembro de 2018, reunindo artistas locais e da Escócia que 
trabalham com performance e cujas práticas envolvem gênero ou sexualidades. 
Neste período, _s artistas selecionad_s também irão participar de uma série 
de eventos e atividades, como conversas e compartilhamento de processos 
e experiências com o público, visitas a ateliês, espaços de arte e instituições 
culturais, entre outras ações.

CONVOCATÓRIA PARA ARTISTAS BRASILEIR_S  
QUE MORAM NO RIO DE JANEIRO!

Estamos em busca de artistas brasileir_s residentes no Rio de Janeiro que 
trabalham com performance e cujas práticas envolvem gênero ou sexualidades.
Leia atentamente o quadro ao lado e veja como se inscrever. 2 artistas serão 
selecionad_s para participar (junto com outr_s 2 artistas escoceses) de 
uma residência na Despina com duração de 1 mês (em setembro de 2018).  
A residência inclui:

• Ateliê na Despina
• Encontros individuais com curador(a)
• Acompanhamento semanal das pesquisas e processos
• Bolsa de participação no valor de R$1.400,00
• Bolsa de produção no valor de R$500,00
• Evento de ateliê aberto para apresentar ao público os processos e   
         projetos desenvolvidos durante a residência

COMO SE INSCREVER
As inscrições devem ser enviadas até 15 de 
julho de 2018 para o email  openbodies@
despina.org - com o título ‘Inscrição 
Corpos Abertos’ no campo assunto e as 
seguintes informações em um arquivo no 
formato PDF:

1. Uma carta de apresentação com nome, 
e-mail, endereço e número de telefone

2. Um  texto  descrevendo seu projeto/
pesquisa e o que você espera da 
residência (300 palavras).

3. Um texto descrevendo a sua prática/
pesquisa e áreas de interesse (300 
palavras).

4. Portfolio contendo entre 10 e 20 imagens 
de trabalhos recentes com dimensão, 
técnica, título e data.

5. CV

CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
2 artistas serão selecionad_s pelo nosso 
Comitê Artístico com base em seu corpo 
de trabalho, currículo e proposta para 
o programa de residência. O Comitê irá 
avaliar _s inscrit_s a partir da excelência 
da proposta em relação à inovação e ex-
perimentação artística. Tod_s _s inscrit_s 
serão informados do resultado do processo 
seletivo por email.



ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS!
Prazo final para as inscrições 15 de julho de 2018
Artistas devem estar disponíveis para participar da residência entre 1º e 30.09.2018

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Despina
www.despina.org 
www.facebook.com/despina.org
instagram: @despina.rio
The Fruitmarket Galery 
www.fruitmarket.co.uk 
www.facebook.com/fruitmarketgallery 
instagram: @fruitmarketgallery 


