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Projeto DIGIBAP 

Convocação Pública VIP  
Very Important Person1 por  

Seu Valor, Inovação e Perspectiva 
///////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Produção : A.M.I - www.amicentre.biz 

Com apoio da “Région Provence Alpes Côte d’Azur” e do “Institut Français”. 
Associados: Alianças francesad do Brasil - www.aliancafrancesabrasil.com.br  

Kër Thiossane (Dakar) - www.ker-thiossane.org 
Direção Artística: I-Wei Li (SideBySide Studio) - www.sidebysidestudio.net 

.  
Estamos procurando “VIPs” do Brasil, da África Ocidental e Central  e da Euro-região Alpes 

Méditerranée da Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Rhône-Alpes, Piemont, Liguria e Val D’Aoste. 
 

 VIP é para artistas (multimídia, cyber, som, vídeo, visual, ambiental e representação), que não 
temem sonhar em tempos de crise. 

 VIP é para ativistas (sediados em comunidade, urbanistas, hackers, desenvolvedores de 
programa de código aberto) que se disponham a pensar globalmente e agir localmente. 

 VIP é para pesquisadores (inteligência artificial, ciência cognitiva, robótica interativa, engenharia 
biológica ou genética, jornalismo de cidadania) que queiram compartilhar de conversações 
interdiscisplinares. 
 
Palavras-Chave: Gambiarra, solução improvisada, intervenção artística, reapropriação material, 
transformação reflexiva, necessidade específica, raciocínio imediato, circunstância momentânea, meta-
reciclagem, software livre, consumo sustentável, ativismo criativo 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Você quer experiência em primeira-mão da América do Sul, África e Europa? 
Você quer expandir sua rede no Brasil, Senegal e França através de conexões locais? 
Está pronto/a para arriscar-se? 
Com toda a crise no mundo inteiro, você acredita que a arte por si mesma pode ainda formar uma nova 
posição ou mesmo criar uma nova visão?  
 

Está cansado/a de pensar e trabalhar só? 
Está aberto/a a novas ideias e feedback crítico? 

Pode trabalhar com 11 outros indivíduos internacionais excepcionais? 
Está pronto/a a compartilhar sua aptidão com outros? 

É bastante flexível para adaptar condições desafiadoras de trabalho? 
Você tem bom senso de humor? 

 
Nasceu ou está residindo no Brasil, África Ocidental e Central, nas regiões europeias (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA), Rhône-Alpes, Piemont Val D’Aoste e Ligúria na Europa? 
Você está disponível de 01 a 11 de dezembro de 2011, 21 a 31 de janeiro de 2012, e março de 2012 ( a ser 
confirmado)?  
É fluente em português (do Brasil), francês, italiano ou inglês? 
Você tem mais de 18 anos? 
Tem passaporte válido até 2013? 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Se sua resposta é SIM, esta convocação pública é para VOCÊ! 

                                                
1 1Pessoa Muito Importante 
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Através do módulo de laboratório aberto de 8 dias, reuniremos “VIPs” no mesmo local, oferecendo 

vários recursos tecnológicos, alimentação, hospedagem e inteira liberdade para experimentar e criar 
ininterruptamente, as 24 horas do dia. Nosso laboratório é móvel, onde artistas selecionados de 3 

continentes irão encontrar-se em seu país natal e também viajar para o Brasil, África e França. 
 

Os participantes terão direito a honorários simbólicos e  suas despesas de viagem serão pagas. O 
objetivo final destas trocas é apresentar trabalhos de arte inovadores com significado social durante 

o “Marseille-Provence 2013, Capital Europeia para a Cultura”, na estrutura do Festival MIMI. 
  
 
 
Para ser nosso/a “VIP”, por favor siga nosso guia de inscrição. 
As inscrições devem ser redigidas em português (Brasil), francês ou inglês. Os candidatos deverão apresentar em uma 
única inscrição o que segue: 
 

1. Uma carta de motivação (máximo de 1000 palavras) discutindo as seguintes questões: 
 O que é possível fazer com a arte em tempo de crise? 
 Que competência artística/intelectual/técnica você está disposto/a a compartilhar com os outros? 
 O que você quer aprender de um coletivo internacional? 
 Por favor, dê dois exemplos de experiência de trabalho coletivo. 
 Quando vai a um lugar remoto, com eletricidade instável e recursos limitados, o que você realmente 

precisa levar consigo? 
 
2. Uma proposta breve (máximo de 500 palavras) de um projeto a ser experimentado ou realizado dentro do 
contexto das sessões VIP em 3 continentes. 

 
 
3. Um Curriculum Vitae incluindo: 

 Nome do candidato e informação para contato, incluindo endereço atual e/ou permanente, e-mail ativo e 
número de telefone; 

 Nacionalidade/s do/a/s candidato/a/s e atual cidade de residência; 
 Formação acadêmica passada e/ou atual; 
 Experiência de trabalho relevante e/ou estágio; 
 Nomes e informações atualizadas para contato de 2 pessoas como referência que conheçam o trabalho 

do candidato; 
 
4. Amostras de Trabalho Recente 
(feitas nos 2 últimos anos): conforme sua/s disciplina/s de trabalho, os candidatos devem enviar imagem, 
vídeo, áudio e/ou amostras por escrito em formato digital, de acordo com as seguintes orientações: 
 

 Não mais do que 5 imagens de alta resolução (300 dpi, em jpg ou formatos pdf SOMENTE);  
 Não mais do que um total de 30 minutos de vídeo ou áudio (Vídeo em QuickTime ou MP4 SOMENTE, de 

preferência com legendas em inglês; áudio em formato MP3 SOMENTE); 
 Não mais do que um total de 2000 palavras em amostras por escrito em português (Brasil), francês ou 

inglês (em formato pdf SOMENTE); 
 Se os trabalhos puderem ser acessados on line, cada web link deverá incluir uma breve descrição com 

títulos, datas, mídia etc.; 
 Para arquivos pesados, recomendamos usar YouSendit ou outros aplicativos de software; 

 
  

 POR FAVOR não envie arte-final original; todas as inscrições devem ser enviadas para ambos  
os endereços de email digibap@amicentre.biz com o título: Quero ser seu/sua VIP 

 
 Confirmaremos o recebimento de todas as inscrições. Se você não tiver recebido uma  

confirmação dentro de 5 dias, após a remessa de sua inscrição por email, por favor entre  
em contato com A.M.I. 
 

 Prazo As inscrições após 15/10/2011 não serão consideradas. 
 

 Os candidatos selecionados receberão aviso até 1/11/2011 (por favor observe que   
esta data é apenas indicativa). 
 

 Perguntas 
Para esclarecimentos sobre a produção e logística, favor enviar email a elodie@amicentre.biz 
Para esclarecimentos sobre o conteúdo artístico, favor enviar email a sidebysidestudio@gmail.com  

 
 
  
 


