
 
 

 
Open Call "Aos cuidados de Paris - A l’attention de São Paulo" 
Ateliê Coletivo2E1, São Paulo, Brasil - Glassbox, Paris, França 

 
O projeto "Aos cuidados de Paris - A l’attention de São Paulo", promovido pelo 
Ateliê Coletivo2E1 (São Paulo, Brasil) em co-realização com a associação 
Glassbox (Paris, França), convoca artistas para participarem de um intercâmbio 
cultural e duas exposições simultâneas em ambas cidades. 
O projeto tem como objetivo promover a troca entre duas diferentes culturas e, 
principalmente, incentivar a produção de trabalhos artísticos através da colaboração 
a distância. 

Dez artistas serão selecionados para o projeto, cinco em São Paulo e cinco em 
Paris. Esses serão combinados em pares formados por um artista de São Paulo e 
um artista de Paris. Cada artista terá um parceiro de trabalho na outra cidade.  

O conceito ou o arquivo digital ou o memorial descritivo do trabalho do “artista local” 
será enviado ao “artista da outra cidade”, o qual será encarregado pelo recebimento, 
montagem ou execução do mesmo e vice versa. 

As exposições acontecerão, entre 18 de outubro e 01 de novembro de 2013, 
simultaneamente nas duas cidades. Durante a abertura os dois espaços expositivos 
estarão conectados pela internet. 

 

Sobre a inscrição:  
O envio dos documentos, abaixo listados, deve ser realizado exclusivamente por e-
mail:  

a) portifólio contendo de 5 a 10 imagens. As imagens devem incluir ficha técnica e 
uma breve descrição (caso necessário). Vídeos devem ser submetidos através de 
link de serviços como Vimeo ou YouTube. Não anexe arquivos de vídeo. 

b) CV resumido. 



c) Carta de Motivação (no máximo 1 lauda). 

As inscrições devem ser efetuadas em arquivos PDF e todos os documentos 
combinados não devem exceder 5 MB.  

 
Sobre os inscritos:  
a) Falar inglês fluente ou francês e português. 

b) Residir em São Paulo ou Paris. 

c) Os canditatos devem enviar seu material para o email: 

aoscuidadosde@doiseum.com  
 

As inscrições devem ser enviadas até o dia 30 de junho de 2014.  

 

Sobre a seleção: 
a) A seleção será feita em uma única etapa pelos curadores Douglas de Freitas e 
Fabiana de Moraes. 

b) O resultado será divulgado em 15 de julho de 2014.  

 

Para mais informações, visite o site do projeto: 

https://www.facebook.com/aoscuidadosde2e1 

 
Ateliê COLETIVO2E1 
www.doiseum.com 
 
Glassbox 
http://www.glassbox.fr/ 
 
 

 
 


