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O que é isso?
Esta é uma carta-convite para participação no Projeto Fora do Eixo, através do envio de
propostas artísticas para o mesmo.
O que é o Projeto?
O projeto, com realização entre os dias 05 de novembro e 08 de dezembro, em Brasília, é uma
iniciativa independente de artistas-produtores do Distrito Federal (DF) que busca apresentar ações que
se proponham a romper com determinações artísticas predominantes e que criem rotas “fora do eixo”,
em termos de linguagem, poética, conteúdo, forma de apresentação e/ou argumento conceitual.
Onde?
Brasília, favorecida por sua posição geográfica e política, será a cidade cenário desse
acontecimento, possibilitando uma maior integração e convivência entre artistas das demais regiões.
Esse diferencial é também um elemento importante de diálogo com as obras visto que a cidade possui
características urbanas e arquitetônicas que a diferem das demais capitais do país, peculiaridade essa
que poderá servir como relevância conceitual e formal para os projetos e propostas.
Como?
O projeto consiste na realização de exposições artísticas no Espaço Piloto – espaço expositivo
composto por três galerias e situado na Universidade de Brasília (UnB) – ações artísticas em espaços
públicos, palestras, debates e oficinas de formação. Durante a primeira semana, acontecerão as
atividades presenciais (palestras, oficinas, debates, performances, intervenções, entre outros), bem
como a abertura das exposições, que terão continuidade até o final da mostra.
O que oferecemos?
Para as propostas selecionadas, será oferecido, em parceria com a UnB, hospedagem (aos
artistas não residentes no DF), material gráfico (cartazes e convites), estrutura para a montagem das
exposições, além de recursos humanos para montagem das propostas na cidade (para artistas fora do
DF). Os artistas selecionados serão responsáveis pelo envio e seguro de seus trabalhos.
Como vir?
Como o projeto não possui nenhum patrocínio ou apoio financeiro e com o objetivo de viabilizar
a vinda dos artistas até Brasília, após a seleção das propostas, encaminharemos documentação e
procedimentos para inscrição no Programa de Intercâmbio do Ministério da Cultura
(www.cultura.gov.br), que disponibiliza recursos para o transporte de artistas e participação em
eventos. Sugerimos também que cada artista busque apoio nas respectivas instituições da área da
cultura de sua cidade, universidades e meios alternativos de arrecadação de verba.
Para artistas residentes fora do DF, segue em anexo informações adicionais sobre a cidade

Atenciosamente,
Núcleo Fora do Eixo.

Cronograma:
Data limite para envio das propostas: 6 de setembro de 2007.
Confirmação de seleção: até 15 de setembro de 2007.
Prazo para recepção das obras: 27 de outubro de 2007.
Realização do evento: 05 de novembro a 08 de dezembro de 2007.
Para envio das propostas e esclarecimentos: projetoforadoeixo@gmail.com

