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A Residência Artística FAAP, mantida pela Faculdade Armando Alvares Penteado, recebe inscrições
até 31/07 de artistas estrangeiros e brasileiros que moram fora do Estado de São Paulo
interessados em participar do processo de seleção para o primeiro semestre de 2020.

A Residência Artística FAAP, mantida pela Faculdade Armando Alvares Penteado, recebe inscrições
até 31/07/2019 de artistas estrangeiros e brasileiros que moram fora do Estado de São Paulo
interessados em participar do processo de seleção para o primeiro semestre de 2020.
A residência ocorre no Edifício Lutetia, um prédio histórico na Praça do Patriarca, centro da capital
paulista, e oferece tempo e espaço para a pesquisa, investigações e o desenvolvimento de projetos,
ações e conexões. Para abrigar os artistas, o edifício possui 10 amplos estúdios com cozinha,
quarto e banheiro privativo. O espaço também conta com áreas de apoio e serviços, como
lavanderia, além de uma sala de convivência e uma área de uso comum, para múltiplas ações e
atividades. Há também uma extensão do Museu de Arte Brasileira da FAAP, o MAB Centro, onde
periodicamente ocorrem exposições de arte contemporânea, que apresentam a produção dos
alunos formados nos cursos de Artes Visuais da FAAP.
Os interessados em participar do processo de seleção devem encaminhar o projeto que pretendem
desenvolver em São Paulo, além da documentação exigida: duas cartas de recomendação,
currículo, fotografia 3x4, portfólio e a ficha de inscrição preenchida, que está disponível no site:
http://bit.ly/ResidênciaArtisticaFAAP, juntamente com outras informações que o candidato considerar
necessárias para sua inscrição.
Durante sua residência, o artista deverá participar das atividades denominadas Open Studio e dos
Seminários de Investigações Contemporâneas I e II, promovidos pelos Cursos de Artes Visuais da
FAAP. Mas, também, será incentivado a apresentar proposta de interação com todos os públicos da
FAAP: alunos, professores, funcionários e comunidade, que pode ocorrer por meio de atividades
distintas como aulas, palestras, workshops e oficinas, entre outras.
O tempo mínimo de permanência na Residência Artística FAAP é de dois meses e o máximo de
cinco meses, que deve ser indicado pelo artista no ato da inscrição. A confirmação do período será
feita pela coordenação durante a efetivação da seleção.
Mais informações: www.faap.br/residenciaartistica | +55 (11) 3101-1776 | resartisfaap.info@faap.br
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