
INSCRIÇÕES ABERTAS 
 
516 Arts e suas parceiras apresentam América Latina Digital, uma exposição e 
série de eventos internacionais que exploram intercâmbios culturais e 
tecnológicos de arte e ideias com a América Latina. 
 
7 de junho à 30 de agosto de 2014 
 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
PRAZO DE INSCRIÇÃO:  27 de setembro de 2013 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO:  US$20.00 
 
DESCRIÇÃO: 
 
516 Arts apresenta América Latina Digital, uma exposição internacional com um simpósio de final de 
semana e uma Festa de Rua, tudo acontecendo na cidade de Albuquerque, no estado de Novo México.  
O projeto é fruto do Foro Latino Americano que fez parte do premiado 18o Simpósio Internacional de Arte 
Eletrônica (ISEA2012) produzido pela 516 Arts em setembro de 2012 (www.isea2012.org).  A América 
Latina Digital vai explorar o eixo de desenvolvimento cultural e intercambio entre América do Sul, 
América Central e o Sudoeste dos Estados Unidos, com um foco no estado de Novo México como a 
ponta norte da América Latina. 
 
Fazendo a conexão entre indivíduos, culturas, tradições e historias sociais com uma rede global que está 
expandindo rapidamente é não apenas um desafio urgente, mas também uma oportunidade e 
necessidade profunda.  A noção visionária de fechar a divisa digital representa uma mudança de 
paradigma que estimula a participação de todas as comunidades e culturas de se expressarem através 
de métodos contemporâneos enquanto continuam a existir progressivamente na sociedade atual que 
depende totalmente da tecnologia. A América Latina Digital olha para a maneira como os artistas 
negociam o terreno complexo entre global e local, virtual e real, político e privado, na criação de obras 
que propõem entendimentos alternativos da tecnologia, da arte, e do intercâmbio cultural. 
 
SOBRE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES E O LOCAL DO EVENTO 
 
As inscrições estão abertas tanto para os projetos de galerias para a exposição, quanto para uma 
variedade de artes visuais, demonstrações e espetáculos para a Festa de Rua. 
 
A sede da exposição é na 526 Arts, um espaço tipo museu no centro de Albuquerque, com projetos em 
outros espaços externos, como o Museu de Arte e História de Albuquerque.  A exposição vai destacar 
artistas contemporâneos da América Latina e do Sudoeste dos Estados Unidos, inclusive Novo México, e 
mostrar obras de arte de alto nível, inovadoras, e interativas que são acessível ao publico geral e 
apresentadas num contexto educacional. A exposição incluirá tanto mídias digitais quanto obras que 
lidam com a questão de tecnologia através de mídias tradicionais. 
 
A Festa de Rua é um dia de eventos ao ar livre com obras de arte, demonstrações, projetos interativos, 
atividades práticas, junto com musica, dança e comida, todos celebrando as culturas da América Latina e 
do Novo México.  Esse evento acontecerá na Avenida Central entre as Ruas 5 e 6, em frente ao 516 
Arts, no centro de Albuquerque, no domingo, dia 8 de junho de 2014, das 16h às 21h, para permitir a 
apresentação de uma gama de projetos que inclui aqueles desenhados tanto para a luz do dia quanto 
para o escuro. 
 



                                                                                                                   Inscrições abertas, página 2 
 

O JÚRI: 
 
A exposição será escolhida por um júri e também por convite.  As obras escolhidas serão selecionadas 
pela comissão de planejamento do projeto, que inclui líderes de instituições acadêmicas e culturais no 
México, Brasil, Colômbia e Argentina, e do Novo México e a região sudoeste, liderada pelas funcionárias 
da 516 Arts, Suzanne Sbarge e Teresa Buscemi. 
 
Os jurados internacionais são: 
 
Tania Aedo, Laboratório Arte Alameda, México 
Lucas Bambozzi, Festival arte.mov, Brasil 
Andres Burbano, líder do ISEA2012 Foro Latino Americano, Colômbia 
Ricardo Dal Farra, CEIartE e Balance/Unbalance International Conference, Argentina 
Tony Evanko, Casa Tres Patios, Colômbia 
Francisco Guevara, Arquetopia, Puebla, México 
Felipe C. Londoño, Festival Internacional de la Imagen, Colômbia 
Nahum Mantra, Kosmica, Mexico 
 
Os jurados locais e regionais são: 
 
Agnes Chavez, SUBE, Inc., e STEMArts 
Andrew Connors, Museu de Arte e Historia de Albuquerque 
Kerry Doyle, Rubin Centro para as Artes Visuais, El Paso 
Greg Esser, Museu de Arte da Universidade Estadual de Arizona 
Tom Greenbaum, Intel Corporation 
Szu Han Ho, Universidade de Novo México 
Tey Marianna Nunn, Centro Nacional de Cultural Hispano 
Andrea Polli, Universidade de Novo México  
Lisa Tamaris Becker, Museu de Arte da Universidade de Novo  
Pessoal da 516 Arts  
 
QUALIFICAÇÕES: 
 
A exposição está aberta à artistas emergentes e estabelecidos que trabalham com todos os formatos de 
mídia digital ou que trabalham com conceitos que lidam com mídia digital e tecnologia com relação com 
a cultural latino-americana.  
 
Artistas de descendência latino-americana, nativo-americano ou indígena são encorajados a se 
inscrever, mas a exposição está aberta a todos, de qualquer origem cultural, e aos artistas que vivam em 
qualquer lugar do mundo, contanto que suas obras proponham entendimentos alternativos da tecnologia, 
da arte e do intercâmbio cultural. 
 
Apresentações de projetos para a exposição podem incluir obras que lidam com a questão da tecnologia 
usando mídias tradicionais. 
 
Apresentações de projetos para a Festa de Rua podem incluir espetáculos (dança, música, teatro), 
performances, projetos interativos e demonstrações.  Relembramos que as obras apresentadas para a 
Festa serão temporárias, apresentadas apenas durante esse evento no dia 8 de junho, das 16h às 21h.  
Obras que precisam da luz do dia, ou do escuro, serão permitidas. 
 
É preferível que os artistas apresentam obras e/ou instalações novas.  As obras propostas devem ter 
sido criadas dentro dos últimos quatro anos, e não terem sido mostradas anteriormente em Albuquerque 
e seus arredores. 
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As obras propostas não precisam ser finalizadas quando submetidas para consideração.  Propostas para 
obras não acabadas ou para obras que ainda não existem serão levadas em consideração se a proposta 
fornecer informação suficiente. 
 
CRONOGRAMA: 
 
Sexta-feira, dia 27 de setembro de 2013   Prazo para apresentação dos projetos 
 
Começo de dezembro de 2013    Aviso aos artistas 
 
Sexta-feira, dia 6 de junho de 2014   Festa de abertura para os VIPs 
 
Sábado- Domingo, dia 7 – dia 8 de junho de 2014 Simpósio e eventos, de abertura da exposição, 

Festa de Rua 
 
ORÇAMENTO: 
 
América Latina Digital é um projeto independente da 516 Arts, uma pequena organização sem fins 
lucrativos, assim que o financiamento por parte da 516 Arts é limitado e não garantido.  A 516 Arts está 
buscando bolsas e patrocínios para ajudar os artistas, porém os artistas também devem procurar 
assistência de suas próprias fontes, como suas universidades, governos locais e consulados. Os artistas 
aceitos para o evento receberão descontos ou até financiamento para a hospedagem antes e durante o 
simpósio, e descontos para participar das atividades do simpósio. 
 
COMO APRESENTAR UM PROJETO: 
 
Os artistas podem apresentar até três obras de arte distintas, e mandar até três imagens para cada obra 
(nove imagens no máximo). 
 
• Entregar os materiais requeridos até as 23.59h do horário de Albuquerque (Mountain Time) no dia 27 

de setembro de 2013. 
 

• Entregar online via CaFE (callforentries.org) 
 

− CaFE é um sistema eletrônico no qual cada candidato precisa se registrar para preencher 
um formulário. 

 
− Uma taxa de entrega de US$20.00 por artista (para cobrir os custos do CaFE e do processo 

de avaliação). 
 

 
• Podem mandar até 9 imagens; adicionalmente, um vídeo e/ou um clip sonoro pode ser carregado 

(uploaded). 
 

− Formato de imagem: arquivo padrão jpeg; 1920 pixel no lado mais cumprido; 1.8 mb máximo 
tamanho de cada arquivo 

 
− Formato de vídeo: arquivos de 3gp, wmv, avi, mov, asf, mpg, mp4, m2t, mkv ou m2ts;  100 mb 

máximo, somente os primeiros 3 minutos serão assistidos. 
 

− Formato de áudio: arquivos de aiff, wav, smf, ou mps; 10mb máximo tamanho de arquivo. 
 

− Arquivos de vídeo ou áudio podem ser mandados para avaliação usando links da internet. 
 
• O titulo, ano de produção, mídias, dimensões, duração (para obras de vídeo/som). 
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• Uma curta biografia do artista em formato de parágrafos (250 palavras). 
 
• Um depoimento do artista sobre a obra apresentada (até 250 palavra por peça). 
 
 
SEGURO, TRANSPORTE E DESPACHO: 
 
Todas as obras serão manuseadas por pessoal profissional com o máximo cuidado.  Enquanto estiverem 
na 516 Arts, serão totalmente cobertas por seguro. Informamos que os artistas talvez sejam responsável 
por pagar uma parte dos custos de transporte. Obras na exposição podem estar a venda, ou serem 
emprestadas de coleções.  Se uma obra estiver a venda, a 516 Arts reterá a comissão padrão de 
galerias de 50%, mais pode fazer acordos especiais com as galerias dos artistas se for necessário.  Se 
uma obra for emprestada, os colecionadores e as instituições podem ser mencionados nos rótulos da 
exposição e nas publicações. 
 
PROGRAMAS E PUBLICAÇÕES DA EXPOSIÇÃO: 
 
A exposição vai abrir durante o simpósio de final-de-semana da América Latina Digital, que projetamos 
que terá mais que 200 participantes do mundo inteiro. A 516 Arts vai hospedar e/ou colaborar em uma 
série de eventos durante a exposição, que pode incluir painéis, conversas com artistas, poesia, filmes ou 
espetáculos.  A exposição vai produzir um convite impresso, um catálogo, um guia de projetos e um 
programa do simpósio.  15.000 cópias do guia de projetos serão distribuídos local, nacional e 
internacionalmente.  O projeto será divulgado pela imprensa, pela internet e pelo radio. 
 
SOBRE A 516 ARTS:  
 
A 516 Arts é uma organização educativa independente, sem fins lucrativos, funcionando numa galeria 
estilo-museu no centro de Albuquerque.  Nossa missão é de criar vínculos entre arte e o público, e nossa 
visão é de ser um parceiro ativo no desenvolvimento da paisagem cultural de Albuquerque e do Novo 
México.  Valorizamos a investigação, diversidade, colaboração e acessibilidade.  A 516 Arts oferece 
programas que inspiram a curiosidade, o diálogo, os riscos tomados e a experimentação, dando lugar 
para artistas estabelecidos e emergentes, sejam locais, nacionais ou internacionais, que venham de uma 
variedade de experiências culturais. 
 
Lançamentos e eventos na 516 Arts atraem públicos grandes e diversos, e geram entusiasmo, diálogo e 
interação entre artistas e o público.  Escolas e organizações locais visitam as exposições para roteiros e 
atividades educacionais  durante o percurso das exposições. A 516 Arts é conhecida para sua liderança 
nas colaborações que atraíram públicos nacionais e internacionais e cobertura na mídia.  A 516 Arts 
colabora com uma variedade de organizações de arte, acadêmicas e cívicas na nossa região e mais 
além, que expande tanto a exposição dos artistas que apresentamos quanto o alcance e impacto dos 
nossos programas.  Para mais informação, visite www.526arts.org. 
 
PERGUNTAS? 
 
Teresa Buscemi, Coordenadora do Projeto, 526 Arts, teresa@516arts.org 
 
Para mais informação sobre as instalações na 516 Arts: Rhiannon Mercer, Diretora Adjunta, 516 


