CONVOCATÓRIA INTERNACIONAL PARA
RESIDÊNCIAS DE INVERNO
ANO 2012
Vale do Pavão, Visconde de Mauá-RJ
http://nuvem.tk/
“...las prácticas culturales sostenibles son aquellas que piensan el campo
cultural en términos de ecosistema. Es decir, aquellas que no solo se dirigen
a la explotación de la cultura sino que, al mismo tiempo, velan por su
mantenimiento.”
(Decálogo de prácticas culturales de
contenido abierto http://10penkult.cc)

INFORMAÇÕES GERAIS

Nuvem
A Nuvem surge em outubro de 2011. Esta é uma iniciativa para condensar
desejos,
pessoas,
ações
e
pensamentos. Destinada
a
acolher
investigações de cunho artístico ou não.
Trazemos a iniciativa de buscar uma autonomia que aponta para a
sustentabilidade. Essa autonomia não é só técnica – geração de
eletricidade, redes de comunicação, etc – ela é relativa a todas
instâncias possíveis: alimentação, saúde, corpo, território. Num
contexto onde as cidades se tornam cada vez mais insustentáveis,
acreditamos que um espaço rural é o ambiente mais apropriado para
essas experiências.

O projeto é viabilizado através de parceria com o Vivo Arte.mov, que
patrocina a Nuvem através de lei de incentivo fiscal.
A Nuvem está localizada no Vale do Pavão, região de Visconde de Mauá,
no município de Itatiaia. Essa região é parte integrante da Serra da
Mantiqueira, cadeia montanhosa que estende-se por três estados do
Brasil: Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Nossa casa está
localizada na parte fluminense da serra em zona rural de natureza
exuberante, rodeada por rios, cachoeiras e mata atlântica.
O terreno é de 1500 m2 e dispõe de espaço para hospedagem de até 12
pessoas, conexão à internet de 256kbps, pequeno laboratório de
eletrônica e computação, um galpão, cozinha coletiva, horta, riacho,
sauna e bicicletas para uso dos residentes. O jardim e o galpão
permitem
a
instalação
de
construções
temporárias.
Entre
os
equipamentos
se
incluem
notebooks,
impressora,
antenas
wifi
(direcionais e omnidirecionais) e de satélite, micro projetor de vídeo
de LED 30 lumens, radiotransmissores e equipamento básico de
marcenaria e bricolagem.

A convocatória
O objetivo deste instrumento é a seleção para o
Residências de Inverno na Nuvem durante o ano de 2012.

programa

de

O programa tem como objetivo incentivar a produção de pensamento e
práticas na intersecção da arte, ciência e tecnologia e a cultura da
autonomia.
Esta convocatória não se destina apenas a propostas artísticas.
Pesquisadores, profissionais e amadores das mais distintas áreas são
bem vindxs. Queremos proporcionar um ambiente criativo para o
intercâmbio entre residentes e a comunidade local, além de oferecer o
espaço para investigação, concentração, desenvolvimento e criação.
Propostas
Receberemos propostas de criação, experimentação ou pesquisa de
diversas áreas sejam elas artísticas ou não, que venham a dialogar com
práticas autônomas: código aberto, ciência nômades (ou de garagem) e
ideias que apontem para uma nova poética da tecnologia. Nos interessa
também
temas
relacionados
a
astronomia,
sistemas
autogeridos,
copyleft, DIY, mobilidade, metareciclagem e outros seguimentos.
Convocamos as culturas caipiratech, ecohacker e biopunk!

Queremos estimular a reflexão, o debate e a experimentação de práticas
de interação entre sociedade, arte, tecnologia e sustentabilidade.
Apostamos na multiplicidade, na colaboração, na construção do
conhecimento em rede e no uso de software livre.

SOBRE AS RESIDÊNCIAS
Serão selecionados 06 residentes para desenvolverem propostas (de
criação, produção e investigação) ao longo de um período de 28 dias,
entre 19 de julho e 17 de agosto de acordo com o calendário lunar, na
Nuvem - estação rural de arte e tecnologia.
A Nuvem oferece:
● hospedagem em uma casa em zona rural com conexão à internet,
pequeno laboratório e espaços coletivos
● passagens (ida e volta) do local de origem do proponente até a
Nuvem
● alimentação básica (3 refeições). Alimentos especiais ou extras
deverão ser adquiridos pelos residentes
● bolsa de R$ 1.000,00 brutos para cada residente
● orientação técnica e/ou teórica
Durante as mudanças de fase da Lua a Nuvem promoverá uma pequena
atividade aberta à comunidade que será pensada e organizada junto aos
residentes. Essa atividade poderá ocorrer dentro ou fora de nosso
espaço.
Cada residente deverá realizar uma apresentação de sua proposta em sua
chegada e a documentação das atividades na Wiki da Nuvem ao longo do
período
da
residência,
além
das
atividades
semanais
citadas
anteriormente.

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.

PRAZO
As propostas podem ser enviadas até as 23h59m do dia 5 de junho de
2012.

IDIOMA
Aceitamos
trabalho.

propostas

em

português

e

espanhol,

nossas

línguas

de

INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas através do envio do formulário por email no endereço nuvem@nuvem.tk
O formulário está disponível em:
http://nuvem.tk/files/Formulario_residencias_inverno_Nuvem.odt (ODT)
http://nuvem.tk/files/Formulario_residencias_inverno_Nuvem.doc (DOC)
Caso você não receba a confirmação de recebimento da sua proposta por
e-mail até 48h depois, solicitamos que envie novamente o formulário.
As inscrições poderão ser feitas apenas individualmente.
A inscrição é composta por um formulário que deverá ser preenchido e
enviado
nos
formatos
doc,
odt
ou
pdf.
O
formulário
deverá
obrigatoriamente conter, além dos dados pessoais, uma proposta livre
de trabalho de 2000 a 8000 caracteres, requisitos técnicos e um plano
de trabalho estimativo para o período da residência. Poderá ser
enviado também portfólio ou currículo do candidato. Cada proponente
poderá ainda enviar links pessoais e uma seleção de seus trabalhos
localizados em suportes digitais e em serviços como Flickr, YouTube,
Vimeo, entre outros, porém não é obrigatório. Aceitamos rascunhos,
rabiscos e ideias vagas.
Caso você não receba a confirmação de recebimento da sua proposta por
e-mail até 48h depois, solicitamos que envie novamente o formulário.

SELEÇÃO
A seleção será realizada por uma equipe de curadores a convite da
Nuvem.

Critérios de avaliação
As propostas inscritas serão julgadas segundo os seguintes critérios:
● Adequação dxs candidatxs ao propósito e contexto desta
convocatória
● Viabilidade técnica das propostas inscritas e do plano de
trabalho
● Motivação dxs candidatxs
● Viabilidade financeira do transporte
● Distribuição das regiões de atuação dos proponentes inscritos.
Divulgação de resultados
Os resultados serão divulgados por meio do e-mail fornecido no ato da
inscrição e no site da Nuvem até o dia 17 de junho de 2012.

Divulgação dos trabalhos
A Nuvem fará a difusão dos trabalhos resultantes das residências em
meio online e em ações de comunicação diversas.

Uso de imagem
Ao se inscrever, as pessoas e se comprometem, caso selecionadas, em
compartilhar as imagens dos trabalhos que desenvolver e de si próprios
– produzidas durante o período da residência – gratuitamente e sem
qualquer ônus, para usos com fins de divulgação.
Ao inscrever, pressupõe-se que x autorx da proposta leu e concorda com
todos os termos desta convocatória.

Nuvem, 03 de maio de 2012.

http://nuvem.tk/
nuvem@nuvem.tk

