Residências Artísticas
O programa de residências artísticas do Instituto de Investigação Científica Tropical
oferece a artistas, nacionais e estrangeiros, a oportunidade de criação e desenvolvimento
de projectos e actividades artísticas nesta unidade de investigação científica e
tecnológica.
Aos artistas são postos à disposição, como instrumentos de inspiração, pesquisa e
trabalho os edifícios, as colecções histórico-científicas e as linhas de investigação
desenvolvidas pelos cientistas.
Este programa tem como objectivos aproximar a dimensão da Ciência à Arte, num
estímulo à inovação e à criatividade, de modo a divulgar junto dos vários públicos a
Ciência Tropical vertida para as linguagens que artistas plásticos, designers, músicos,
fotógrafos e actores possam vir a produzir.
No contexto das residências artísticas, os potenciais interessados podem contar com o
uso de espaços devolutos nas instalações do IICT que ganham, assim, a nova
funcionalidade de estúdios/ateliers.
Os interessados que o IICT poderá vir a acolher deverão, pelos seus próprios meios,
garantir a obtenção de financiamentos para a realização dos seus projectos, que não
deverão exceder a duração máxima de três meses.
A selecção dos artistas é feita com base nos critérios base de formação artística e nos
projectos que se focalizarem no cruzamento entre Arte e Ciência e que o IICT considere
pertinentes do ponto de vista temático e conceptual.
Os projectos que resultarem destas residências artísticas deverão ser
apresentados/expostos no Jardim Botânico Tropical, por um período de tempo a definir
previamente.
Caso os interessados tenham a pretensão de apresentar os seus projectos noutros locais,
o IICT reserva-se o direito de proceder a uma avaliação e concordar ou não com esse
pedido.
As propostas devem incluir a seguinte documentação:
a) Currículo profissional e artístico;
b) Portfolio ou outro tipo de suporte que documente a actividade desenvolvida pelo
candidato na área para a qual requer a residência;
c) Descrição detalhada do projecto;
d) Qual a singularidade e importância do projecto.
O logótipo do IICT deve constar na totalidade dos materiais a produzir no âmbito dos
projectos resultantes das residências artísticas.
Os candidatos devem enviar as suas propostas para a responsável do Núcleo de
Divulgação Externa e tutora do programa, Teresa Pacheco Albino, utilizando o seguinte
endereço de email teresaalbino@iict.pt.

