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PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIAS 2022/23



SOBRE O PROGRAMA
O Programa de Residências Despina é voltado para artistas e
curadores que desejam imergir em suas pesquisas e projetos. O
programa busca encorajar a troca de ideias e instigar a
experimentação de práticas, conceitos, poéticas e materiais,
permitindo ao artista/curador visitante uma produção em resposta
ao novo ambiente e às novas interlocuções. 
 
O Programa inclui:
– ateliê 24/7.
– suporte curatorial (encontros individuais).
– encontros semanais para acompanhamento de projetos.
– visitas a ateliês e a exposições.
– oportunidade para propor e ministrar workshops.
– evento de ateliê aberto para apresentar os residentes e suas
pesquisas/projetos ao público.



 Carta de apresentação com nome, e-mail, endereço e número
de telefone, indicando o mês (ou meses) em que você gostaria
de participar do programa (as residências podem durar de 1 a
3 meses).
 Texto descrevendo seu projeto/pesquisa e o que você espera
da residência (300 palavras).
 Texto descrevendo a sua prática/pesquisa e áreas de interesse
(300 palavras).
 Portfolio contendo entre 10 e 20 imagens de trabalhos
recentes.
 CV ou bio.

COMO SE INSCREVER
Inscrições devem ser enviadas até o dia 30 de junho de 2022 para
o email res@despina.org com o assunto: ‘Inscrição Residência
Despina 2022/23 e as seguintes informações em um arquivo no
formato PDF:

1.

2.

3.

4.

5.

ATENÇÃO! Vagas disponíveis a partir de julho de 2022. Caso deseje iniciar
sua residência em julho ou agosto, favor enviar sua inscrição o quanto
antes e marcar "prioritário" no assunto. 



CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
Artistas e curadores serão selecionados com base em seu corpo
de trabalho e proposta para o programa de residência. Todos os
inscritos serão informados do resultado do processo seletivo por
email.

DURAÇÃO 
de 1 a 3 meses.

INVESTIMENTO (por mês) 
R$ 2.000 para artistas ou curadores que residam no Brasil. 
R$ 3.000 para brasileiros vivendo e trabalhando fora do país. 

A Despina é um espaço independente. Esta chamada não conta com
financiamento de nenhum edital, por isso não dispomos de bolsas. 
O valor não inclui acomodação. Caso necessite, podemos auxiliar indicando
opções de aluguel de quartos e apartamentos. Atenção! Após o processo seletivo,
será cobrada uma taxa de depósito no valor de R$ 500 a fim de reservar a vaga.
Este valor será deduzido do valor total, que deverá ser pago uma semana antes do
início da residência. 




