SOUTH-SOUTH ARTS FELLOWSHIPS
Conectando Trabalhadores da Cultura na África, Ásia e Pacífico

CHAMADA PARA INSCRIÇÕES 2022
A Living Arts International (LAI) está abrindo inscrições para as South-South Arts Fellowships 2022
(Bolsas de Artes Sul-Sul 2022). Estamos lançando esta bolsa como nosso programa piloto
internacional.
Estamos perfeitamente cientes do limitado apoio disponível para promover conexões mais amplas
e profundas entre os trabalhadores da cultura no Sul Global. Nesse contexto, as Bolsas de Artes
Sul-Sul 2022 buscam apoiar indivíduos/coletivos/equipes ou grupos para construir iniciativas que
possibilitem a formação de redes, alianças e colaborações profissionais de longo prazo entre
trabalhadores culturais e artistas/agentes criativos que vivem e trabalham em economias em
desenvolvimento em África (incluindo África do Norte), na Ásia (incluindo Ásia Ocidental e Ásia
Central) e no Pacífico.
Cinco Bolsas estão sendo oferecidas em 2022. Espera-se que os bolsistas tragam consigo uma
iniciativa, que já vêm desenvolvendo de alguma forma, e por meio da qual pretendem aprofundar
e fortalecer a construção de redes durante o período da Bolsa. Os bolsistas selecionados
trabalharão em suas iniciativas propostas ao longo de seis meses, de julho a dezembro de 2022.
Eles organizarão duas atividades virtuais ou híbridas durante esse período. Os bolsistas serão
contemplados com as seguintes formas de apoio:
•
•

•

•

Um pagamento de 3.000 USD por Bolsa concedida (este valor é um honorário para os bolsistas
em retribuição a suas ideias e seu trabalho nas atividades da Bolsa);
Feedback sobre as propostas e acesso a novas redes de relacionamento, de três conselheiros
do programa de Bolsas: Khadija El Bennaoui (Marrocos/EAU), Deirdre Prins-Solani (África do
Sul) e Pooja Sood (Índia);
Um subsídio de 3.000 USD por Bolsa para realizar curadoria e organização de uma atividade
virtual ou híbrida, para desenvolver a ideia ou iniciativa proposta. Os bolsistas selecionados
trabalharão nesta atividade individualmente. As atividades podem ser de escopo interregional ou intrarregional, ou seja:
o conectando diferentes regiões dentro da África (nota: aqui, "África" inclui o Norte da
África) ou
o conectando diferentes regiões dentro da Ásia (nota: aqui, "Ásia" inclui a Ásia Ocidental
e a Ásia Central) ou
o conectando diferentes regiões dentro do Pacífico ou
o conectando diferentes regiões da África, Ásia e Pacífico.
Uma quantia de até 20.000 USD está disponível, no total, para a curadoria e organização de
até três atividades virtuais inter-regionais. Este orçamento é compartilhado entre todas as 5
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Bolsas. Os bolsistas selecionados organizarão essas atividades em colaboração uns com os
outros.
Os Bolsistas compartilharão aprendizados e descobertas entre si. Também contribuirão para um
relatório público mapeando oportunidades, desafios, lacunas e necessidades em relação à
conectividade cultural Sul-Sul.
AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS PARA:
•

•

•

Indivíduos/coletivos/equipes ou grupos que trabalham nos setores de artes, cultura e/ou
patrimônio e que estejam ativamente envolvidos em reunir e criar oportunidades para
agentes criativos e trabalhadores culturais no Sul Global. Os candidatos devem ser capazes de
demonstrar interesse e experiência profissional em curadoria, programação e/ou organização
de intercâmbio e colaborações transnacionais nas regiões de foco. (Nota: se você estiver se
candidatando como um coletivo ou equipe/grupo, apenas uma Bolsa será atribuída);
Cidadãos de economias em desenvolvimento em África (incluindo Norte da África), Ásia
(incluindo Ásia Ocidental e Ásia Central) e no Pacífico. 1 Espera-se que os candidatos sejam (a)
cidadãos de qualquer um dos países/territórios listados na nota de rodapé 1 e (b) residam e
trabalhem em qualquer um desses países/territórios elegíveis. Ambas as condições devem ser
atendidas;
Indivíduos/coletivos/equipes que já estão desenvolvendo uma iniciativa que contemple uma
lacuna específica da conectividade Sul-Sul nas artes, cultura e/ou patrimônio.

COMO SE CANDIDATAR:
Os candidatos são convidados a se inscreverem com uma iniciativa que aborde uma lacuna
específica no intercâmbio cultural Sul-Sul. Estamos particularmente interessados em propostas
que visem criar vínculos sustentáveis onde eles sejam mais significativos. As iniciativas propostas
já devem estar em algum estágio de desenvolvimento. As inscrições devem ser feitas em inglês; as

Os países e territórios elegíveis incluem: Afeganistão, África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Arménia,
Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde,
Camarões, Camboja, Cazaquistão, Chade, China (incluindo Hong Kong e Macau), Comores, Costa do Marfim, Djibuti,
Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Eswatini, Etiópia, Fiji, Filipinas, Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Guiné, GuinéBissau, Guiné Equatorial, Iêmen, Índia, Indonésia, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Iraque, Jordânia, Kiribati, Kuwait, Laos,
Lesoto, Líbano, Libéria, Líbia, Madagascar, Malásia, Malawi, Maldivas, Mali, Marrocos, Maurícias, Mauritânia, Mianmar,
Micronésia, Moçambique, Mongólia, Namíbia, Nauru, Nepal, Níger, Nigéria, Omã, Palau, Papua Nova Guiné, Paquistão,
Qatar, Quênia, Quirguistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do Congo,
República Islâmica do Irã, Ruanda, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seychelles, Síria, Somália, Sri Lanka,
Sudão, Sudão do Sul, Tadjiquistão, Tailândia, Tanzânia, territórios Palestinos, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunísia,
Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Zâmbia e Zimbábue.
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candidaturas serão avaliadas com base na qualidade das ideias apresentadas e não na proficiência
na língua inglesa. As respostas a algumas perguntas longas podem ser dadas em formato de áudio
ou vídeo. Os candidatos pré-selecionados serão convidados para uma entrevista virtual. Por favor,
leia atentamente as Perguntas Frequentes e o Glossário antes de se inscrever. Perguntas
Frequentes, Glossário e Formulário de Inscrição estão disponíveis em nosso site:
https://www.connectingsouth.org/
CRONOGRAMA:
•
•
•
•
•

O prazo para inscrições é 15 de maio de 2022.
As entrevistas com os candidatos pré-selecionados ocorrerão no final de maio e início de
junho de 2022.
Os bolsistas selecionados serão informados no início de junho de 2022.
As consultorias iniciais com os conselheiros do Programa de Bolsas ocorrerão em junho de
2022.
A bolsa tem duração de 6 meses: de julho a dezembro de 2022 (espera-se que os bolsistas
organizem suas atividades virtuais ou híbridas dentro dessa janela de tempo).

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Acessa nosso sítio: https://www.connectingsouth.org/
Encontra as Perguntas Frequentes, Glossário e Formulário de Inscrição em:
https://www.connectingsouth.org/stories/
Siga-nos:
https://www.facebook.com/connectingsoutharts
https://twitter.com/ConnectingSouth
https://www.instagram.com/connecting.south/
Contacta-nos: Se tiveres alguma dúvida, envia-nos um e-mail para
southsouthartsfellowship@gmail.com

QUEM SOMOS:
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A Living Arts International (LAI) é uma organização sem fins lucrativos que acredita que as artes
estão na essência de uma sociedade vital. Nossa visão é a de um futuro pacífico e sustentável
tendo as artes viventes como um catalisador para a mudança. A LAI é a organização que conecta o
Cambodian Living Arts (CLA) e o Mekong Cultural Hub (MCH), duas associações que apoiam
trabalhadores da cultura no Camboja, sudeste da Ásia e além, desde 1998 e 2018,
respectivamente. Nossos programas pilotos e programas futuros defenderão as artes como
agentes de transformação, promoverão a troca de conhecimento global e capacitarão líderes
emergentes e organizações artísticas no Sul Global. Nosso objetivo é dar início a ações culturais
transnacionais orientadas por políticas, inspiradas na resiliência das comunidades artísticas que
operam em sociedades em conflito, bem como naquelas num estágio de desenvolvimento pósconflito. Leia mais sobre a LAI e a equipe por trás do programa de bolsas clicando aqui.
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