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Residência Artística EXL
O programa de Residência Artística EXL surgiu com o intuito de criar um espaço para apoiar
mulheres  artistas  iniciantes  a  executarem  seus  projetos  com  foco  na  utilização  dos
equipamentos  existentes  do  EXL.  Através  da  troca  com  outros  profissionais  da  área  da
economia  criativa,  as  artistas  residentes  poderão  desenvolver  suas  pesquisas  de  forma
experimental durante o período de vínculo com o espaço. A experiência compartilhada é o
centro da continuidade do projeto e do desenvolvimento das atividades realizadas. Neste ano,
propomos um tema para guiar as práticas no espaço, assim como as formações,  rodas de
conversa e encontros dirigidos. Esse fio condutor busca dar coesão ao espaço que, ao mesmo
tempo em que se forma e organiza através das obras criadas no local, também impacta os
projetos  e  modificam  suas  visões  sobre  eles.  As  proponentes  poderão  inscrever-se  com
projetos individuais ou coletivos.
O que é esperado
Procuramos por uma artista, ou coletivo, inovadora, que possa associar o tema proposto e
utilizar  os  equipamentos  e  estrutura  do  EXL.  A  artista  deverá  desenvolver  sua  técnica  e
pesquisa utilizando a tecnologia de vídeo mapping integrada com música e outros elementos
que achar necessário, interdisciplinarmente. O projeto ideal deverá considerar seus impactos
locais  e  globais,  assim  como  imprimir  uma  identidade  brasileira.  Será  avaliado  de  forma
positiva as artistas que considerarem as questões das pulsões em sua perspectiva freudiana e
discutir de forma crítica os legados e impactos na arte contemporânea.
Tema
Visões do artista apolíneo sobre o poder proscrito do dionisíaco.
Referências disparadoras
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia no espírito da música. São Paulo: Abril, 1978.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização (1930). Cienbook, 2020.
PAGLIA, Camille.  Sexual personae: Art and decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. Yale
University Press, 1990.
Metodologia
O projeto será desenvolvido de forma recorrente, mostrando a materialização da visão da
residente sobre o Tema, em múltiplos eventos temporais ou abordagens. A obra fará a criação
e a definição do EXL ao mesmo tempo que o EXL faz parte da obra. As exposições do processo
de criação ocorrerão após o terceiro mês da residência e deverão, a partir da primeira entrega,
ocorrer mensalmente. Além do formato para a exposição no local, sua materialização deverá
ser realizada em espaço virtual, oportunizando o impacto global da obra. A proponente deverá
dar publicidade ao processo de criação através das mídias sociais do EXL. Reuniões regulares
serão marcadas para  troca  entre  as  artistas,  orientações e  possíveis  formações.  O projeto
poderá ser desenvolvido de forma remota.
Estrutura de produção
A residente terá acesso ao longe e área externa do EXL, além dos equipamentos existentes.
Requisitos
É necessário estar vinculado a um programa de graduação ou pós-graduação (mestrado ou
doutorado)  da  área  de  artes.  Deverá  manipular  as  tecnologias  presentes  no  EXL,
preferencialmente. Buscamos a valorização de artistas mulheres.
Inscrição
Enviar para o e-mail contatoexlcampinas@gmail.com: Curriculum Vitae; Portfólio;  e Projeto
(uma única página). Dúvidas deverão ser encaminhadas ao mesmo e-mail.
Candidatar-se até o dia 30 de julho de 2021.
Duração
A residência terá duração de 12 meses.



Auxílio financeiro
Será pago um auxílio financeiro vinculado à relação da aluna com a Universidade: graduação
(R$695,70); mestrado (R$2.043,00); doutorado (R$3.010,80).
Gastos com a execução do projeto deverão ser descritos no projeto e, em caso de alterações,
serem submetidos ao responsável para aprovação. Existe flexibilidade quanto ao orçamento.
Equipamentos
Danley Sound Labs  02x SH95 speakers; Subwoofer DTS10; Amplifier DNA10K4PRO; 
02x Players Pioneer CDJ-3000; 
Mixer AH-XONE:96; 
PC Intel i7 32GB 3x Nvidia GTX 1050 Ti 4GB; 
03x Viewsonic PX800HD UST Projectors; 
Cellphone Pixel 3.
* Todas as salas possuem tratamento acústico.
Planta baixa
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