O PERFIL DO ARTISTA PARA A SESSAO ECOLÓGICA DO SACATAR 2019
14 junho 2019

O Instituto Sacatar abriga na sua sede à beira-mar artistas locais, nacionais e
internacionais, onde os artistas estão livres a produzir obras novas, sem
restrições. No entanto, a sessão proposta para as datas de 26 de Agosto até
21 de Outubro vai ser um pouco diferente.
Reconhecendo os desafios que o planeta enfrenta, realizaremos uma sessão
na qual os artistas se debruçarão sobre temas ecológicas. Na Ilha de Itaparica
há diversas entidades sem fins lucrativos que se preocupam com as questões
ambientais. Há também esforços dos municipios de Vera Cruz e Itaparica para
cuidar dos bens culturais e ambientais da ilha. Estes ativistas ecológicos
reconhecem a capacidade da arte em comunicar bem mais forte que meras
estatísticas e tabelas informativas. Procuramos artistas que possam desenvolver
a sua arte em colaboração com pessoas destas entidades da sociedade civil e
governamentais, bem como com as comunidades locais.

Procuramos um/a artista que:
•

Tem experiência e entusiasmo por projetos interdisciplinares entre as
artes e as ciências sociais e / ou ambientais

•

Procura a oportunidade de avançar a sua carreira através da
participação em discussões profissionais e possivelmente oficinas que
vão além das artes tradicionais para explorar as questões ecológicas
que confrontam o estado da Bahia.

•

demonstra liderança e habilidades de coordenação de projetos para
agilizar a execução de sua visão artística em parceria com outros

A avaliação dos candidatos será feita a partir da
•

Força da proposta ecológica apresentada pelo candidato, a ser realizada
durante a sessão de residência, perante o panorama da criação e
produção artística contemporânea, bem como da relevância em face
das demandas ambientais;

•

Adequação do projeto ao histórico de atuação do candidato;

•

Viabilidade da proposta;

•

Capacidade do candidato de articular pessoas e entidades ambientais
no sentido de viabilizar as suas propostas.

Consideramos desejável a capacidade de comunicação em língua inglesa.

Segue link para acessar o EDITAL e o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO para a Sessão
Ecológica 2019 do Instituto Sacatar no site da FUNCEB:
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/2019/06/13716/Funceb-e-Instituto-Sacatar-abreminscricoes-para-o-edital-de-Residencia-Ecologica-para-artistas.html

