OPEN CALL

Instagram TakeOver
Residências Artísticas Online
SUPERSONIC
Regras e Regulamento

A Residência
Instagram TakeOver é uma residência online lançada pelo projeto SUPERSONIC. O nosso objetivo é
promover um espaço aberto à pesquisa e experimentação destinado a artistas que desejem
desenvolver sua prática online. Esta residência artística virtual é dirigida qualquer artista que
pretenda usar o Instagram como ferramenta artística, como espaço legítimo à mostra de obras e
como plataforma de discussão, desenvolvimento de públicos e crítica de questões sociais e/ou
culturais.
Os candidatos podem inscrever-se com um projeto ou área específica de pesquisa, ou propor a criação
de uma obra inédita para a residência.
A SUPERSONIC oferece duas bolsas de 300 euros a cada artista e apoio durante as duas semanas de
residência. Ambos os vencedores serão responsáveis por criar uma presença online eficaz que possa
contribuir para a participação dos públicos nas redes sociais. Os artistas não são obrigados a criar e
apresentar uma obra acabada; no entanto, devem fornecer conteúdo regular para o Instagram
SUPERSONIC. Por exemplo, os artistas são convidados a compartilhar seu processo criativo.

Elegibilidade
. Artistas que desenvolvam trabalho em qualquer disciplina das artes visuais, ou com práticas
multidisciplinares, em qualquer momento da sua carreira artística.
. Para artistas nacionais e internacionais, com mais de 18 anos.

. Procuramos propostas disruptive e envolventes, criadas por artistas que se comprometam a
desenvolver a sua prática artística em diálogo com a equipa SUPERSONIC, o seu público-alvo e com o
setor cultural e internacional mais abrangente da arte contemporânea.

Duração
As residências artísticas têm uma duração de 2 semanas.
7 a 21 de Dezembro de 2020
1 a 15 de Fevereiro de 2021

O que SUPERSONIC oferece:
. Uma bolsa de criação artística de 300 euros para produzir trabalho que possa ser partilhado no
Instagram do projecto SUPERSONIC;
. Promoção digital da documentação do projecto TakeOver no website do projecto SUPERSONIC,
Newsletter e Facebook;
. Uma oportunidade de realizar uma artist talk - live e gravada– online;
. Apoio durante a residência artística;
. Uma oportunidade para explorar práticas artísticas virtuais;

Como concorrer:
A open call Instagram TakeOver apenas aceita candidaturas em formato digital;
As candidaturas são feitas através do website SUPERSONIC (supersonic.pt/open-call);
Para efeitos de candidatura e avaliação, não serão considerados elementos ou informações enviados
no corpo do email;
Não serão aceites links enviados por Wetransfer, Drive ou qualquer outro sistema de
compartilhamento de arquivos;

Elementos a preparar para a candidatura:
a)
- Texto descritivo sobre o projeto a desenvolver, que explicite a motivação do artista e
relevância do projecto para concorrer ao Instagram TakeOver  - Texto até 2.000 caracteres
com espaços;
- Portfólio no máximo 5 páginas ou link para o site do artista.
- Biografia até 1000 caracteres com espaços, em português ou inglês.
- Detalhes do contato
- Foto do perfil (resolução máxima de 1200 x 1200 px) (opcional)

Pedidos de esclarecimento
. Se tiver alguma dúvida sobre a candidatura envie um email para supersonic@atelierconcorde.org até
16 de novembro às 17h00 (Fuso horário de Lisboa (GMT).
. Pedidos de esclarecimentos enviados após este prazo não serão considerados.

Selecção das propostas
. A seleção das propostas vencedoras será feita por um júri constituído para o efeito, composto por
três membros da equipa SUPERSONIC e um membro convidado, cujo nome será oportunamente
divulgado;
. O Júri reserva-se o direito de solicitar informações adicionais do candidato, bem como por telefone
ou entrevista online.
. Os resultados serão divulgados no dia 27 de novembro nas redes sociais SUPERSONIC e apenas os
vencedores serão contatados por e-mail.

Calendário da residência
Open Call - 19 de outubro de 2020
Prazo de submissão de candidaturas - 16 de novembro de 2020, às 17 horas (Fuso horário de Lisboa
(GMT)).
Seleção: 27 de novembro de 2020
Residência 1: de 7 a 21 de dezembro de 2020
Residência 2: de 1 a 15 de fevereiro de 2021

Sobre SUPERSONIC
SUPERSONIC é um projeto artístico assente em atividades culturais alternativas disponibilizadas em
formato digital através do nosso website e plataformas de social media. O programa cultural que
propomos, ao mesmo tempo que reforça a comunidade artística em Lisboa, cria uma rede
internacional mais alargada através de open calls para as atividades, para os programas de residências
artísticas, entrevistas, exposições e outras atividades gratuitas tais como workshops e webinars.
Numa altura em que a distância física parece querer definir a nossa relação com o mundo,
SUPERSONIC abarca os conceitos de velocidade, rapidez e presença no imediato, que vão mais além
da separação com o material.
SUPERSONIC é financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, através do programa FES - Fundo de
Emergência Social.
Saber mais em: https://supersonic.pt

