CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS 2020
VISTOS PARA A CRIAÇÃO

Acompanhar a emergência artistica em Africa e Caribe graça a residências
em França continental e regiões ultramarinas.

Dado o contexto da saúde, convidamos os candidatos a verificar as
condições de viagem em seu país de residência antes de se inscrever. O
Instituto francês não pode ser responsabilizado se for impossível viajar para
a França.

Vistos para a Criação é um dispositivo da missão de cooperação cultural em
África e no Caribe.
Este dispositivo permitirá aos laureados de desenvolverem um projeto de
criação ou de pesquisa e beneficiar de uma cobertura de passagem aérea,
um subsídio de estadia de € 1000 por mês e seguro de repatriamento.
Todos os anos, o Instituto francês apoia cerca de trinta artistas a participar a
uma residência em território francês (França continental e regiões
ultramarinas) em conexão com parceiros culturais.

CALENDÁRIO

Manon Barbe

Prazo para envio de
arquivos de inscrição
sexta-feira, 31 de julho 2020
(meia-noite GMT +1)

gestor de projeto
missão de cooperação cultural
em África e no Caribe

Comitê de seleção
fim de agosto de 2020

CONTACTO

Departamento de
Desenvolvimento e Cooperação
Artístico
+33(0)153698398
manon.barbe@institutfrancais.com

Sessão de residência
outubro - dezembro 2020

A QUEM SE DESTINE O
DISPOSITIVO ?

Os artistas ou curadores africanos residentes em Africa e na região do Oceano Índico.
Os artistas ou curadores caribe residentes no Caribe insular (excluindo coletividades no
exterior e departamentos ou regiões francesas no exterior).

DISCIPLINAS Arquitetura, artes digitais, artes, artes da rua e marionetas, artes visuais, circo, dança, design,

fotografia, moda, musica, projetos multidisciplinares, teatro.
MODALIDADES DA Vistos para a Criação com uma duração de 2 meses, apoia as residências o que permitirá aos
RESIDÊNCIA vencedores de expandir as suas redes profissionais e encorajar colaborações com operadores

franceses.
Os artistas e os curadores devem ter já identificado a residência do parceiro para a qual ele/ela
se está candidatando ao sistema de Vistos para a Criação.
A residência artística deve estar ligada com uma estrutura profissional como :
o Centro nacional de Coreografia, o Centro Nacional de Desenvolvimento Coreográfico, o
Palco Nacional, os centros nacionais de teatro, os centros de artes, os centros de música
contemporânea etc. ;
ou um parceiro local do Instituto francês (lista para carregar aqui abaixo) ;
ou em conexão com um programa de residência de uma autoridade local.
Os candidatos podem propor um projeto de residência em França continental ou em regiões
ultramarinas francesas.

DATAS DE ESTADIA Residência de 2 meses

Para esta sessão, a residência deve ocorrer entre o mês de outubro e o mês de dezembro 2020.

CRITERIOS DE O artista ou o curador deve :
ELIGIBILIDADE
Justificar da sua experiência profissional no campo artístico em questão ;

Libertar-se das suas atividades profissionais durante todo o período da estadia ;
Não ter solicitado outros programas atuais do Instituto francês ;
Encontrar uma estrutura de parceiro com capacidades de assumir um acompanhamento
técnico e artístico e de se encarregar da acomodação.
Uma lista de parceiros vos é sugerida em página 3. Cada candidato é livre de apresentar o seu
projeto de residência na estrutura adequada ao seu projeto, são encorajadas parcerias com
outras instituições. Uma atenção especial da comissão sera dada a esta escolha.
Nenhum limite de idade é imposto.
DOCUMENTOS Preencha o formulário on-line usando os dados seguintes :
COMPROVATIVOS
Líder do projeto : informações sobre o artista ou curador.

Descrição do projeto : titulo do projeto, breve apresentação do projeto de residência,
objetivos e resultados esperados, período de residência escolhido.
Parcerias : informações sobre os contatos possíveis e parceiros estabelecidos com os
artistas e/ o profissionais franceses e/o estrangeiros.
Documentos a anexar ao arquivo de aplicação :
O arquivo de apresentação específico para a residência escolhida ;
Um curriculum vitae ;
Uma declaração juramentada garantindo que os trabalhos apresentados sejam os do
candidato ;
Um convite que justifique o acordo da residência anfitriã.
ANUNCIO DOS Os candidatos cujos arquivos foram retidos, receberão uma notificação por e-mail. Os
RESULTADOS arquivos não escolhidos no final da comissão serão classificados na plataforma

www.ifprog.emundus.fr com o status « não retido ». A lista dos vencedores também será
divulgada no site do Instituto francês.

Os estruturas parceiras
Excepcionalmente para esta sessão, o programa de Vistos para a Criação não
oferecerá residências na Cité internationale des arts (Paris). Uma nova sessão neste
contexto será aberta posteriormente para residências em 2021.

Multidisciplinares
Cité internationale des Arts
Fondation Camargo
La Friche Belle de Mai
Les bancs publics
Triangle France-Astérides
L’Astrada Marciac
SCAC Marestaing
Cité des arts de La Réunion
Centre Intermondes
Maison des écritures
Maison des arts Georges & Claude Pompidou/Maisons Daura

Dança
CNN de Roubaix - Ballet du Nord
La Briqueterie CDCN
La Manufacture CDCN
CCN de Belfort
La chapelle
Compagnie Auguste Bienvenue
L'Echangeur CDCN
La Maison Rouge : Maison des Arts (Fort de France)

Musica
La Biscuiterie
Europajazz
Rocher de Palmer
La Coopérative de Mai
Association les Arts improvisés

Theatro
Comédie de Caen
La Chartreuse
Les Inachevés
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
Théâtre National de Bretagne
Théâtre du Versant

Artes visuais
L’École Nationale supérieure de la photographie d’Arles
Résidence 1+2
Tremplin Jeunes Talents Planche(s) Contact

Circo
La Brèche Cherbourg

