Centro de Arte e Pesquisa
no Complexo do Alemão
Art and Research Center
in Complexo do Alemão

Residências 2015
Residencies 2015
Alvorada, Complexo do Alemão - Rio de Janeiro (Brasil)
http://barraco55.org
http://www.facebook.com/barraco55
Skype: barraco55

formulário de inscrição /
Application form
enviar para nos@barraco55.org até no mínimo 3 semanas antes da prevista chegada / send to nos@barraco55.org at least 3 weeks prior to arrival

Favor preencher em Ingles, Português (Portañol) / Please fill in in English or Portuguese

Nome / Name:
Nacionalidade / Nationality:
Data de Nascimento / Date of Birth:
RG (brasileiros ou residentes no Brasil) / Passport no. (foreigners):
Endereço residencial / Address:
Telefones de contato / Telephone no.:
E-mail:
Outros protocolos de contato / Other contacts (skype, Facebook, etc.):

Curriculum resumido (1000 caracteres) / Resume (1000 characters) :

Proposta de trabalho ou pesquisa (2000 caracteres) / Work or research proposal (2000 characters):

Descreva brevemente a sua motivação em fazer uma residência no Barraco #55 (até 1000 caracteres) / Describe your
motivation to apply for a residency in Barraco #55 (max 1000 characters):

Links pessoais/de trabalhos anteriores / Links of prior work and research:

Falo português: fluente / intermediário / básico / nada
My Portuguese is: fluent / intermediate / basic / nothing
Outras linguas que falo:
Other languages I speak:
Duração e datas sugeridas da sua residência / Duration and suggested dates of residency:

Preferência de quarto:

Dormitório mixto 8p (R$40/noite | R$900/mês)*
Quarto individual (R$80 | R$1500/mês)*
Quarto casal com 2p (R$120/noite | R$2000/mês) *
Barraca (traga sua própria) (R$20/noite | R$450/mês; cada pessoa adicional (maximo de 3p por barraca) é R$5/noite |
R$150mês) *
*Com estadia a cima de 2 semanas podemos oferecer um disconto de 40% em troca por atividades, em médio de 2 a 3 dias por
semana, para o espaço cultural Barraco#55 (p.e. oficinas e cursos, trabalho artístico, apoio institucional (comunicação, captação
de recursos), trabalhos manuais na casa, etc.). Se você quiser obter este disconto, descreve como você poderia contribuir.
Dependendo da sua proposta de projeto, você já pode ter direito a esse disconto. De acordo com a nossa necessidade de tipo
de atividades/trabalho do momento, aceitamos a sua proposta ou não ou daremos outra sugestão (1000 caracteres) :

Accommodation preference:
Mixed dormitory 8p (R$40/night | R$900/month)*
Individual room (R$80/night | R$1500/month)*
Double room with 2p: (R$R$120/night | R$1800/month)*
Tent (bring your own) (R$20/night | R$450/month; each additional person (max. of 3 per tent) is R$5/night | R$150/month)
*When staying two weeks or more, we can offer a 40% discount in exchange for activities, of in average 2-3 days per week, in
our cultural space Barraco#55 (f.i. Workshops and courses, artistic work, institutional support (communication, fundraising),

manual work in the house/space, etc.). If you want to get this discount, describe how you want to contribute. Depending on
your project proposal, you might be qualified already for a discount. According to our demands for particular activities/work,
we will accept your proposal or not, or suggest something else (1000 characters) :

Atenção: se você estiver aplicando para o período do Ano Novo ou Carnaval, os preços poderão ser mais altos. Isso dependerá
do tempo que você vai ficar e da sua flexibilidade de ficar hospedadx em outro lugar perto durante estes períodos. Te
informaremos sobre isso dentro de uma semana depois de aplicar. / Note that if you are applying for the period of Newyears or
Carnaval, the price might be higher. This depends on how long you will stay and your flexibility to stay at some place nearby
during these periods. We'll inform you about this within a week after applying.

Observações e perguntas / Observations and questions:

