CONVOCATÓRIA PARA AUTO RESIDÊNCIAS DE VERÃO
ANO 2013
Vale do Pavão, Visconde de Mauá-RJ
http://nuvem.tk/

INFORMAÇÕES GERAIS
Objeto da convocatória
O
objetivo
desta
chamada
é
a
seleção
para
o
programa
de
auto-residências da Nuvem no verão de 2013. As pessoas selecionadas
desenvolverão propostas de criação, experimentação e pesquisa ao longo
de um período de 4 a 8 dias cada, no período comprendido entre o 4 de
janeiro e 4 de fevereiro de 2013, na Nuvem, estação rural de arte e
tecnologia, localizada no Vale do Pavão, Visconde de Mauá, Resende-RJ
(Brasil).
A convocatória é direcionada a pessoas que desenvolvam trabalhos de
criação e experimentação na interseção da arte, tecnologia e
sustentabilidade, ou que tangenciem esses temas. A nuvem comporta
trabalhos relacionados a corpo, agro-ecologia, geração de energia
autônoma, computação, ativismo, artes visuais, video e artes sonoras,
performance,
narrativa,
bioconstrução,
intervenções
rurais,
gastronomia, cartografia, saúde, e residências para campos da ciência
como astronomia, física, matemática, meteorologia, biologia, educação,
história, filosofia, psicologia, educação.

O objetivo do programa de auto-residências na Nuvem é proporcionar um
ambiente criativo para facilitar trocas e interação com outros
residentes ou aproveitar o espaço para concentração, desenvolvimento e
criação.
A Nuvem oferece hospedagem em uma casa rural com conexão à internet,
pequeno laboratório, e espaços coletivos em ambiente rural, onde a
cozinha, limpeza e organização do ambiente são feitas de forma
conjunta.
A casa se encontra a 200km da cidade do Rio de Janeiro, a 390Km de
Belo Horizonte e 290km de São Paulo. Há transporte público para as
cidades vizinhas diversas vezes ao dia a uma distância de 1500m.

Orientação das propostas
O interesse de nossa proposta de auto-residência é estimular a
reflexão, o debate e a experimentação sobre a interação entre
sociedade-arte-tecnologia e a sustentabilidade, assim como a a geração
de espaços coletivos de experimentação tecnológica e artística
apostando na interdisciplinaridade, na colaboração, a construção do
conhecimento em rede, o uso de software livre e a construção coletiva
do espaço da residência (redes de dados, energia, alimentação, gestão
de resíduos).

SOBRE AS RESIDÊNCIAS
O período de auto-residência será de 4 a 8 dias cada, a desenvolver no
período de 4 de janeiro e 4 de fevereiro de 2013.
A Nuvem oferece:
●

●

hospedagem em uma casa em zona rural com conexão à internet,
pequeno laboratório e espaços coletivos para a realização das
propostas.
alimentação básica (3 refeições) que será preparada
coletivamente. Alimentos especiais ou extras deverão ser
adquiridos pelos residentes.

A despesa de transporte será por conta dx residente.

A Nuvem está localizada em Visconde de Mauá, Resende-RJ (Brasil), em
casa rural onde poderão realizar-se, de acordo com o interesse de cada
residente, atividades de pesquisa, experimentação e mostra do processo
durante a residência. O terreno é de 1200 m2 e dispõe de espaço para
hospedagem de até 12 pessoas, conexão à internet de 128kbps, pequeno
laboratório de eletrônica e computação, um galpão, cozinha coletiva,
horta, riacho, sauna e bicicletas para uso de residentes. O jardim e o
galpão permitem a instalação de construções temporárias. Entre os
equipamentos
se
incluem
notebook,
impressora,
antenas
wifi
(direcionais e omnidirecionais) e de satélite, projetor de vídeo de 30
lumens, radiotransmissores e equipamento básico de marcenaria e
bricolagem.

PRAZOS
Convocatória de auto-residentes: as propostas podem ser enviadas até o
dia 17 de dezembro de 2012 inclusive.
INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas através do envío do formulário por
e-mail no endereço nuvemhr@gmail.com
Caso você não receba a confirmação de recebimento da sua proposta por
e-mail até 24 h depois, solicitamos que envie novamente o formulário.
As inscrições poderão ser feitas por indivíduos ou grupos de até 3
pessoas. A Nuvem oferece a hospedagem e alimentação básica (café da
manhã, almoço e jantar) a ser preparada pelos próprios residentes. A
despesa de transporte é por conta dx residente.
A inscrição é composta por um formulário que deverá ser preenchido e
enviado nos formatos doc, odt ou pdf. O formulário deverá conter, além
dos dados pessoais, uma proposta livre de trabalho para o período da
residência, de até 2000 caracteres. O formulário está disponível em:
http://nuvem.tk/?verao2013/. Cada candidatx poderá ainda enviar link
pessoal e uma seleção de seus trabalhos localizados em serviços como
Flickr, YouTube, Vimeo, entre outros.
Menores de idade
Para inscrição na residência da Nuvem é preciso ter no mínimo 18 anos.

SELEÇÃO
Critérios de avaliação
As propostas serão aceitas em ordem de inscrição. Porém, será
considerada a adequação da proposta aos objetivos e contexto desta
convocatória, assim como a disponibilidade do espaço. Ajustes nas
datas poderão ser propostos pelxs gestores para otimizar e maximizar a
ocupação da casa no período da residência.

Divulgação de resultados
Os resultados serão divulgados no site da Nuvem, e por meio do e-mail
fornecido no ato da inscrição, a partir do dia 18 de dezembro de 2012.

Práticas da Nuvem
A Nuvem é um espaço de convívio e construção coletiva. Para estar
conosco você terá que realizar junto a nós as atividades cotidianas:
limpeza e organização do ambiente, gestão do lixo, preparo das
refeições, cultivo da horta e o que for mais necessário para a
manutenção de nosso espaço. Ou seja, as micro demandas sustentáveis
deverão ser mantidas.
Xs residentes terão acesso diário ao espaço do laboratório, bem como
aos equipamentos, ferramentas e estrutura comum da Nuvem, podendo
deles fazer livre uso dentro das normas básicas de funcionamento do
laboratório e sempre zelando pela manutenção e conservação dos
equipamentos, ferramentas e estrutura que utilizar.
O espaço e estrutura de trabalho são coletivos, ou seja, serão
compartilhados entre xs presentes e
pelas atividades desenvolvidas
periodicamente no laboratório, como oficinas, encontros, grupos de
trabalho, entre outros.
Encontros com residentes e convidadxs
Ao longo do período de residência, poderão ser promovidos encontros
entre residentes e
convidadxs cujo trabalho se relacione com a
proposta em desenvolvimento.

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS

A Nuvem fará a difusão dos trabalhos em meio online, no
laboratório e em ações de comunicação diversas.

site do

CONTRAPARTIDA
As pessoas residentes terão o compromisso de documentar as atividades
realizadas em nossa plataforma wiki. Além disso podem oferecer, se for
o caso, uma uma oficina durante o período da residência, um texto
sobre a experiência na Nuvem, uma apresentação ou qualquer outra
proposta que possa ser interessante aos residentes e a comunidade.

Uso de imagem
Todo o material produzido durante as auto-residências da Nuvem, assim
como toda a documentação produzida a partir dele, será compartilhada
gratuitamente utilizando licenças livres. A Nuvem fará a difusão dos
trabalhos em meio online, no site do laboratório e em ações de
comunicação diversas. Se o proponente não quiser sua imagem veiculada
aos nossos meios, deverá nos avisar com antecedência: podemos guardar
seu anonimato.
Ao inscrever, pressupõe-se que a/o autor/a da proposta leu e concorda
com todos os termos desta convocatória.
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DISPONÍVEL EM:
http://nuvem.tk/?verao2013/

