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OBJETO
O que é o AfroTranscendence?
- Projeto da plataforma NoBrasil, o AfroTranscendence é um programa de imersão em processos
criativos com foco na promoção da cultura criativa contemporânea afro-brasileira. Seu objetivo
é estimular a troca de conhecimento entre pessoas vindas das mais diferentes práticas artísticas
e formas de expressão incentivando-as a criar novas conexões, possibilidades e olhares em seus
processos de criação tendo como inspiração a união entre saberes tradicionais e contemporâneos das culturas negras espalhadas pelo mundo.
- AfroT é ainda uma rede interdisciplinar que incentiva e promove a experimentação, a pesquisa,
o conhecimento e a produção do pensamento crítico e artístico-cultural afro-brasileiro.
Em sua segunda edição, acontece nos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro no Red Bull Station com sede
na Praça da Bandeira, nº 137 no Centro de São Paulo/SP.

DESCRIÇÃO
Este edital está aberto para a Imersão AfroTranscendence com duração de quatro dias.
- A Imersão contemplará até 20 artistas/pesquisadores brasileiros e/ou estrangeiros, estes últimos
que detenham domínio total da língua portuguesa.
- Podem se inscrever pessoas vindas das mais diferentes práticas artísticas ou manifestações
tradicionais que estejam pesquisando a cultura afro-brasileira e seus trânsitos como forma de
performar o conhecimento, gerar um pensamento crítico e experimentar novas possibilidades
estéticas. Áreas como artes visuais, audiovisual, artes cênicas, música, performance, dança, literatura, arte sonora, novas mídias, linguagens e tecnologias, design, fotografia além de pessoas
que vivenciem saberes tradicionais da cultura imaterial e religiosa de matriz africana.
- Poderão ser solicitados para cada selecionado equipamentos e materiais de trabalho e pesquisa
como computador, celular, livros, objetos, tesouras, imagens, etc.
- O projeto não cobre custos de alimentação, transporte, estadia nem disponibiliza bolsas para os
participantes ainda que estes venham de outras localidades.
- A seleção será realizada pela equipe de curadoria do AfroTranscendence.
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DOS REQUISITOS
A imersão é voltada para pessoas que já estejam desenvolvendo alguma prática ainda que querendo aperfeiçoar seu olhar, formas de fazer bem como seus objetivos e que tenham como referência a cultura afro-brasileira e/ou seus trânsitos com as culturas negras espalhadas pelo mundo.
- Os selecionados precisam estar abertos a um modo de trabalho baseado em atividades em grupo, exercícios de abstração, experimentação, proposição e trocas de ideias.
- É preciso que haja interesse em aprender um repertório multidisciplinar já que o programa é
composto por atividades das mais diversas áreas do conhecimento.
- É necessário estar desenvolvendo pesquisa ou projetos/atividades/ações ligadas as quaisquer
práticas culturais e artísticas tais como as citadas na Descrição acima. Em outros casos, como apenas os de ordem de interesse, será analisada a justificativa, repertório e história do candidato(a).

DA INSCRIÇÃO
- A Imersão AfroTranscendence será realizada nos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro de 2016 com atividades durante a manhã, tarde e noite.
- As inscrições acontecerão entre 08/09/2016 e 06/10/2016, e o resultado da seleção será publicado
no dia 16/10/2016 no site do AfroTranscendence.
- A inscrição será online e validada somente mediante apresentação de todos os documentos solicitados: ficha de inscrição e portfólio (o portfólio pode ser um site ou um descritivo sobre o trabalho/pesquisa, contando ações/projetos realizados em um arquivo PDF).
- O material deve ser submetido em formato digital através do site www.nobrasil.co/afrotranscendence e não pode exceder 3MB.
- Serão excluídos do processo seletivo os candidatos que enviarem propostas fora do prazo estabelecido e/ou com documentação incompleta.
- Todos os candidatos serão notificados por e-mail do recebimento da inscrição.
- O ato da inscrição implica automaticamente na plena concordância deste edital.

DA SELEÇÃO
- A seleção dos inscritos será realizada mediante análise da ficha de inscrição e portfólio digital.
- A decisão do Júri é inquestionável e irrecorrível.
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TERMOS E CONDIÇÕES
- É de responsabilidade do selecionado seguir as normas dos Termos e Condições, não colocar
em risco o seu bem-estar ou dos demais colegas, bem como de todas as pessoas envolvidas no
projeto. Também é responsabilidade do selecionado a preservação do espaço físico e de bens
que ali se encontrarem.
- O selecionado autoriza no envio da inscrição a cessão de uso de imagem para fins de qualquer
divulgação e documentação por tempo indeterminado da Imersão AfroTranscendence - NoBrasil.
- O selecionado deverá participar de todas as atividades, se comprometendo a cumprir os horários e participar das atividades oferecidas;
- É vetado o uso de drogas ilícitas em toda e qualquer dependência do Red Bull Station.
- De acordo com a Lei Estadual n° 13.541/09, é proibido fumar nas dependências do Red Bull Station.
- O Red Bull Station é um espaço de uso comum. Regras de convívio devem ser respeitadas, onde
comportamentos e atitudes que atrapalham o andamento e o bom relacionamento do grupo
não serão admitidos.
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