
O LabGestão é uma atividade de formação que integra a programação de 2021 do
Ateliê397. Com o intuito de pôr em diálogo diversos espaços independentes de
arte, o LabGestão convida, por meio desta chamada aberta, gestores e
colaboradores dessas instituições a integrar o processo que irá selecionar SEIS
participantes para o programa.

O LabGestão foi selecionado no Edital PoaAC MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
ESPAÇOS CULTURAIS INDEPENDENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO 2020.

O LABGESTÃO
O LabGestão é uma atividade de formação destinada a gestores e colaboradores
de espaços independentes de arte. Partindo da experiência de quase duas
décadas do Ateliê397 – importante espaço independente de artes visuais
localizado na cidade de São Paulo –, o programa, que funcionará como uma
espécie de laboratório de gestão, irá pôr espaços independentes em diálogo, com
o objetivo de promover, a partir da atuação de cada lugar, um intercâmbio de
vivências, contextos e ferramentas. Entendemos que a consolidação e a ampliação
de uma rede entre espaços e iniciativas são essenciais para a continuidade dessas
instituições como pontos de encontro, de produção de conhecimento, de
pensamento crítico e, acima de tudo, de visibilidade e circulação de uma cena
artística para além do circuito convencional.

COMO FUNCIONA
O programa terá em início em meados de agosto e contará com temas práticos e
teóricos que abordarão um panorama da história dos espaços independentes no
âmbito nacional, passando pela estruturação de um modelo de funcionamento
para essas instituições e pela reflexão desses lugares como plataformas para
transformações políticas, sociais e comportamentais.



Serão encontros semanais (dia a definir), inicialmente no formato on-line – pelo
Zoom – e eventualmente de forma presencial, caso a pandemia de covid-19
permita. Os encontros serão mediados pelos coordenadores do projeto e
contarão, pontualmente, com a presença de convidados. A cada duas semanas
haverá uma live aberta ao público, com apresentação e diálogo entre dois
espaços. O programa será dividido em três módulos, com um intervalo de duas
semanas entre eles. 

No fim do processo, o resultado será apresentado ao público em formato ainda a
ser definido, respeitando sempre as orientações sanitárias relativas à pandemia.
Serão seis participantes selecionados por meio desta chamada aberta e outros
seis diretamente convidados sendo estes: Jamac, Ali, Casa 1, Bananal e Ocupação
Cultural Coragem.

PROCESSO DE SELEÇÃO
Os seis participantes serão selecionados pelos três coordenadores do programa –
Mariana Lorenzi, Thais Rivitti e Raphael Escobar – em conjunto com uma pessoa
da equipe de gestão do Ateliê397. Serão avaliadas tanto a atuação de cada
espaço de que o inscrito faz parte quanto sua apresentação e seu currículo
individual.

Poderá participar da chamada aberta qualquer pessoa que colabore com a
gestão de algum espaço independente de arte que esteja localizado na cidade de
São Paulo e arredores. O inscrito pode tanto ser fundador do espaço como atuar
em alguma função de sua administração. 

Para se candidatar, é necessário preencher a ficha de inscrição com os dados
para contato, enviar um currículo simples, uma apresentação do espaço e uma
apresentação pessoal, que pode ser feita no formato de uma carta ou um vídeo
de até três minutos.

Por espaços independentes entendemos espaços de formação, circulação e
divulgação da arte e da cultura que atuem fora de um circuito institucionalizado.
Para esse programa, serão selecionados apenas participantes que colaborem com
espaços localizados na Região Metropolitana de São Paulo.  
Incentivamos fortemente a inscrição de pessoas que atuem em espaços
localizados em áreas periféricas da Região Metropolitana de São Paulo.



BOLSA-AUXÍLIO
Cada participante receberá, ao longo do projeto, um auxílio de R$ 250,00/mês (R$
750,00 no total). Caso ele não conte com uma boa conexão de internet, será
disponibilizada uma ajuda de custo para um melhor acesso, garantindo assim a
participação nos encontros on-line.

PRAZOS E DATAS
A inscrição para a chamada aberta do LabGestão começa a partir de 28/06/2021
à 23/07/2021. A divulgação dos selecionados será feita até 05/08/2021 e será
publicada nos canais de comunicação do Ateliê397 (Instagram @atelie397,
Facebook e site).
O período do programa irá de agosto à dezembro de 2021.

SOBRE O ATELIÊ397
O Ateliê397 é um espaço de intervenção cultural no circuito das artes que promove
ações, projetos e experiências incentivadoras para a formação de outros olhares
para a produção artística contemporânea.

Reconhecido como um dos mais longevos e relevantes espaços independentes da
cidade, foi fundado em 2003 como um misto de ateliê e espaço expositivo, sediado
na Vila Madalena até 2016. Ao longo dos anos, passou a receber e propor debates,
palestras e uma programação audiovisual intensa, além de cursos e programas
de residência.

Em 2017, o Ateliê397 migrou para um galpão na Vila Pompeia e, neste ano de 2021,
mudou-se novamente e ocupa um novo espaço, um galpão na Barra Funda, onde
continua passando por reformulações em seu modo de gestão, mantendo viva a
exigência constante de repensar o funcionamento das instituições e do circuito de
arte no país. Hoje, é gerido de forma coletiva, com uma equipe voluntária que
elabora e realiza os diversos projetos.

Inscreva-se pelo link: https://forms.gle/ELqar5d1mwJij638A

https://forms.gle/ELqar5d1mwJij638A

