Formas e Técnicas na Transição
Resgate, Mudança, Adaptação, Construção, Simbiose, Regeneração, Estrutura,
Diversidade, Especificidade, Desenvolvimento, Identidade, Informação, Lugar

Regulamento
Programa de bolsas de residência artística

Escultura
Design de equipamento
Espaço público

Produção

Apoio

Estrutura Financiada por

Objectivos
1.
Promover a criação e produção artística de novos projectos e de artistas emergentes;
2.
Potenciar a interacção entre a produção artística e a comunidade e património envolvente,
contribuindo para a promoção dos recursos naturais, culturais e económicos da região;
3.
Instigar à criação de elos entre a criação artística e as técnicas tradicionais e artesanais;
4.
Contribuir para o desenvolvimento de métodos próprios de envolvimento com os lugares, ao longo de
um período de Residência Artística.

Caracterização
O Programa "Formas e Técnicas na Transição" a desenvolver no biénio 2011/2012 visa pensar e promover a
criação artística, partindo de um contexto global de transição. Num período caracterizado por instabilidade, em que
todos os dias se atinge um novo 'peak oil', e tendo em conta que o Convento de S. Francisco, onde está sedeada a
Associação Oficinas do Convento, vai entrar em obras de reabilitação, irá apostar-se na utilização de espaços
alternativos da cidade e na promoção da estrutura de trabalho do Telheiro da Encosta do Castelo. As várias acções
programadas - conferências & seminários, residências artísticas, oficinas experimentais e exposições - assentam no
mote conceptual em que se estrutura o programa. Pretendem explorar o resgate de técnicas e metodologias
tradicionais em diversos domínios, assim como a promoção das novas tecnologias em simbiose com saberes
ancestrais, abraçando os desafios de mudança, adaptação e regeneração necessários na actualidade e contribuindo
para a construção de uma estrutura mais sustentada e assente no conhecimento pela partilha de experiência.
O programa de bolsas para Residências Artísticas é um projecto para a criação artística, centrado na Arte e
na Natureza, que procura explorar saberes ligados à terra, à construção da paisagem, aos métodos e às técnicas
tradicionais, de modo a integrar os saberes locais na prática e na acção artística. As Residências decorrerão em
espaços com valor patrimonial e artístico e pretendem contribuir para a exploração de materiais e recursos tendo em
conta a ideia de resgate, de mudança e de adaptação. As Residências deverão ter como ponto de referência a região
de Montemor-o-Novo, o seu património histórico e natural, os seus habitantes e a sua actualidade. Os recursos técnicos deverão contemplar o modus relacionado com a produção tradicional, reflectindo a sua actualização na forma.
Os candidatos poderão solicitar quaisquer informações à Associação que possam contribuir para a construção da sua
proposta.
Serão atribuídas duas bolsas na área “Espaço Público”, quatro na área “Escultura Cerâmica”, e quatro na área
do “Design de Equipamento / Cerâmica”.
a)

Espaço Público

Os projectos poderão ser apresentados tendo em conta diferentes técnicas (fotografia, pintura, graffiti,
música, poesia, instalação, performance), sendo que devem ser pensados de forma a integrar o espaço público.
b)

Escultura / Cerâmica

Os projectos deverão ser apresentados na área da escultura, podendo utilizar diversos materiais endémicos,
terras e pastas, tendo como objectivo a construção de objectos artísticos.
c)

Design de Equipamento / Cerâmica

Estes projectos pressupõem a criação de modelos de objectos reprodutíveis, do ponto de vista da produção,
de acordo com técnicas tradicionais.

Candidatura
Devem ser propostos projectos desenhados para desenvolver em contexto de Residência Artística e
enquadradados apenas num dos temas propostos. Os projectos devem ser apresentados individualmente, não
podendo cada participante concorrer com mais do que uma proposta.
As propostas devem conter os seguintes elementos:
- Memória descritiva;
- Metodologia processual;
- Maquete ou esboço do projecto;
- Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexa a este regulamento);
- Curriculum vitae actualizado;
- Portfolio dos últimos dois anos.
As candidaturas deverão ser remetidas até ao dia 13 de Maio de 2011 e via e-mail ou plataforma de transferência com o máximo de 100MB, devendo ser integralmente digital e remetidas para oc@oficinasdoconvento.com.

Selecção
A apreciação e selecção de projectos serão feitas por um júri composto pelos seguintes especialistas e
parceiros:
- Alberto Carneiro (Escultor, PT)
- Ana Thudichum Vasconcelos (Designer, PT)
- Javier Maderuelo (Curador, ES)
- João Marques (Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, PT)
- Lalada Dalglish (Investigadora na área da cerâmica, BR)
- Tiago Fróis (Presidente da Associação Oficinas do Convento e Escultor, PT)
Ao Júri reserva-se o direito de não seleccionar qualquer das candidaturas caso se verifique estas não
preencherem os requisitos de qualidade exigida. Da decisão do Júri não haverá recurso e, no caso de não haver
projectos com qualidade numa área, pode o júri propor a sua substituição por outro de uma outra área ou propor um
artista por convite.
Os resultados do processo de selecção serão reportados aos candidatos até ao dia 10 de Junho de 2011.

Regime de Financiamento
Os candidatos seleccionados terão direito a uma bolsa de 500 euros, pagos no primeiro dia da Residência
Artística, mediante apresentação de Recibo Verde ou documento equivalente. Ao longo da Residência, os candidatos
poderão também usufruir de um plafond de 750 euros para materiais de produção, disponíveis apenas contra
apresentação de documentos comprovativos de despesas, que constituirão propriedade da Associação após a sua
utilização em benefício do projecto.
A Associação garante alojamento e alimentação para o período de Residência.

Duração
As residências têm a duração de um mês, podendo adaptar-se ligeiramente conforme necessário. Apesar da
existência de um calendário previsional, os períodos de Residência serão acertados com cada candidato.

Apresentação final
No final de cada Residência Artística, deve ser apresentado o trabalho realizado, sendo o formato/registo
dessa apresentação livre, sujeito às condições logistico-financeiras da Associação. A Associação garante apoio
técnico para montagem e produção da exposição final.

Calendário Previsional
As datas previstas para as Residências Artísticas estão sujeitas a alterações.
Espaço Público I
Espaço Público II
Design
Design
Design
Design

Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento

Escultura
Escultura
Escultura
Escultura

/
/
/
/

Cerâmica
Cerâmica
Cerâmica
Cerâmica

Novembro 2011
Março 2012
/
/
/
/

Cerâmica
Cerâmica
Cerâmica
Cerâmica

I
II
III
IV

I
II
III
IV

Julho 2011
Setembro 2011
Julho 2012
Setembro 2012
Julho 2011
Setembro 2011
Julho 2012
Setembro 2012

Ficha de Inscrição
Nome da Área a Concorrer:
Título do Projecto:
Descrição Sumária do Projecto e Técnicas a desenvolver:
Periodo de residência:

Nome:
Data de nascimento:
Morada:
Localidade:
Telefone:
Telemóvel:
E-mail:
Área de actividade:

Por ter lido e aceite as condições do regulamento abaixo assino.

Data:

/

/

_____________________________________

