


visÃO
O ICCO aCredIta na arte COmO elementO Chave  
transfOrmadOr da sOCIedade COntempOrânea. 

pretende ser um elO de referênCIa entre O  
artIsta, O públICO e ImpOrtantes InstItuIções  
naCIOnaIs e InternaCIOnaIs.

atua na realIzaçãO de ações artístICas e CulturaIs,  
pOr meIO de parCerIas e prOjetOs que preenCham 
laCunas nO sIstema de arte brasIleIrO. 

pOssuI três eIxOs prOgramátICOs CentraIs:  
prOgramaçãO artístICa, InternaCIOnalIzaçãO  
e salvaguarda da memórIa Cultural dO país.



desde 2012 COnCede bOlsas para artIstas COntempOrâneOs  

brasIleIrOs partICIparem de resIdênCIas nO exterIOr pOr  

meIO da bOlsa ICCO sp arte.

esta nOva etapa vIsa COmplementar O prOgrama, aO abrIr  

O espaçO dO ICCO COmO uma resIdênCIa artístICa que Irá  

reCeber artIstas estrangeIrOs e brasIleIrOs.

dessa maneIra, a resIdênCIa ICCO busCa CrIar um pOntO  

de enCOntrO, dIálOgO e InterCâmbIO de COnheCImentO,  

Onde as IdeIas e Os prOCessOs pOssam se Cruzar e gerar  

nOvas reflexões, prátICas e COnteúdOs.

dessa maneIra, O espaçO  pretende ser um lOCal Onde  

Os artIstas pOssam trabalhar e desenvOlver prOjetOs,  

COm a lIberdade de rOmper paredes e COnCeItOs COntandO  

COm tOdO O apOIO e experIênCIa dO InstItutO.

a resIdênCIa dO ICCO está aberta a InICIatIvas de dIferentes  

lInguagens artístICas e InCentIva a experImentaçãO e ações  

multIdIsCIplInares pOr meIO de parCerIas InstItuCIOnaIs.

ObjeTivO



Ateliê RODRiGO BRAGA  
NOVA YORK

PRêMiO De ReSiDêNCiA iCCO - SP ARte, 2013



Ateliê BRUNO CANÇADO  
BieNAl De CeRVeiRA, PORtUGAl
PRêMiO De ReSiDêNCiA iCCO - SP ARte, 2014



sÃO PAULO
COmO afIrmOu O COmpOsItOr baIanO CaetanO velOsO  

aO defInIr sãO paulO em sua Célebre CançãO sampa:  

“...a pOesIa COnCreta de suas esquInas...” 

sãO paulO é a CIdade maIs ImpOrtante dO meIO artístICO  

nO hemIsférIO sul. pOssuI a segunda maIs antIga  

e ImpOrtante bIenal dO mundO, a bIenal de sãO paulO, e  

um CIrCuItO de arte dIversIfICadO e atIvO, COmpletamente 

InserIdO na Cena InternaCIOnal. 

COnta COm Inúmeras InstItuIções CulturaIs e museus, 

além de maIs de uma Centena de galerIas de arte e uma 

grande feIra InternaCIOnal: a sp-arte. a CIdade também  

é mOradIa fIxa de mIlhares de artIstas, COleCIOnadOres,  

CuradOres e pesquIsadOres, reunIndO ImpOrtantes  

unIversIdades e uma InfInIdades de CursOs de arte  

destInadOs a tOdOs níveIs de públICO.

esses fatOres fazem de sãO paulO um ImpOrtante pOntO  

de enCOntrO, de trOCa, de experImentaçãO aO mesmO 

tempO que prOvOCa questIOnamentOs e desafIOs.  

uma CIdade COsmOpOlIta de 15 mIlhões de habItantes, 

íCOne da pOtênCIa sóCIO Cultural dO país alIada  

a uma Oferta de arte vIbrante, arquItetura mOderna  

e transItO agOnIzante.



O esPAÇO

VillA-lOBOS PARK,  
AltO De PiNheiROS

O espaçO da resIdênCIa está InstaladO em um 

CasarãO em altO de pInheIrOs, um dOs baIrrOs 

maIs tranquIlOs da CIdade de sãO paulO, em 

frente aO parque vIlla-lObOs. 

sede dO ICCO, O lOCal COnta COm esCrItórIOs,  

dOIs atelIês, um prOjeCt spaCe e ambIentes de 

trabalhO e COnvIvênCIa COmpartIlhadOs que 

pOderãO ser utIlIzadOs pelOs artIstas resIdentes.

Os atelIês sãO espaçOs dIáfanOs COm tOtal  

lIberdade para a experImentaçãO artístICa  

em dIferentes supOrtes e mídIas. 

O prOjeCt spaCe é um espaçO abertO para CrIar 

O dIálOgO COm O públICO e reCeberá pequenas 

mOstras dOs artIstas resIdentes, COnversas 

e apresentações artístICas em dIferentes  

lInguagens artístICas.



PROjetO ARqUitetôNiCO
SeDe DO iCCO



PROjetO ARqUitetôNiCO
áReA De CONViVêNCiA
SeDe DO iCCO



ACOMPANhAMeNtO  
iNStitUCiONAl 

iNtRODUÇãO DO ARtiStA à ReDe De CONtAtOS  
iNStitUCiONAiS e PROfiSSiONAiS DO iCCO

ReSPONSáVel PelO CONtAtO eNtRe O iCCO  
e A iNStitUiÇãO PARCeiRA

DURANte A ReSiDêNCiA COlOCARá O ARtiStA  
eM CONtAtO COM:

_InstItuIções e galerIas de arte

_COleCIOnadOres lOCaIs

_OutrOs artIstas

_prOfIssIOnaIs de Outras áreas 
que pOssam relaCIOnar-se aO prOjetO

_InstItuIções gOvernamentaIs 
e nãO-gOvernamentaIs

O qUe  
O PrOgrAmA  
Oferece



ACOMPANhAMeNtO  
CURAtORiAl 
DiálOGO teóRiCO e PRátiCO SOBRe O DeSeNVOlViMeNtO 
ARtíStiCO e ViABiliDADe DO PROjetO.

ACOMPANhAMeNtO CURAtORiAl

ReSPONSáVel PelO CONtAtO eNtRe  
O iCCO e O ARtiStA

AÇõeS DURANte A ReSiDêNCiA: 

_dIsCutIr aspeCtOs COnCeItuaIs, teórICOs 
e  prátICOs sObre O prOjetO 

_apresentaçãO de referênCIas lOCaIs
relaCIOnadas aO trabalhO.

_auxílIO nO desenhO de uma pOssível expOsIçãO

_leItura CrítICa de pOrtfOlIO aO lOngO
da resIdênCIa

_medIar O COntatO COm OutrOs CuradOres 
Independentes e InstItuCIOnaIs

_OrIentar O artIsta nO desenvOlvImentO da 
apresentaçãO públICa dO trabalhO prOduzIdO

_COOrdenaçãO dO atelIê abertO e das atIvIdades 

ACOMPANhAMeNtO  
OPeRACiONAl 
eStRUtURA eSPACiAl, téCNiCA e hUMANA PARA  
DeSeNVOlViMeNtO DA ReSiDêNCiA e DO PROjetO

ACOMPANhAMeNtO De lOGíStiCA

ReSPONSáVel PelA eStRUtURA DO iCCO  
e CONtAtO COM fORNeCeDOReS exteRNOS

DURANte A ReSiDêNCiA é ReSPONSáVel  
PelOS PROCeDiMeNtOS RelAtiVOS A:

_vIagem, dOCumentaçãO e estadIa dO artIsta

_manutençãO básICa dO atelIê: lImpeza, 
pIntura de paredes, supOrte elétrICO, agua e Café

_COntatO COm fOrneCedOres externOs



espera-se que O artIsta partICIpante esteja dIspOstO  

a ser COlabOratIvO, respeItOsO e eduCadO, sabendO  

que Irá dIvIdIr O espaçO de trabalhO COm O próprIO  

InstItutO e pOssIvelmente OutrO artIsta que também 

estará em resIdênCIa.

nO fInal dO períOdO de resIdênCIa, tOdOs Os artIstas 

partICIpantes dO prOgrama deverãO realIzar uma  

apresentaçãO públICa dO prOjetO desenvOlvIdO  

nO ICCO, pOr meIO de uma COnversa e/Ou expOsIçãO  

parCIal dOs prOCessOs. 

aInda COmO COntrapartIda, pretende-se que O artIsta  

dOe uma Obra para que a mesma partICIpe dO leIlãO 

anual de arreCadaçãO de fundOs para manutençãO  

dO InstItutO.

O qUe  
se esPerA  
dO ArTisTA



av. prof. fonseca rodrigues, 1300,  
05461-010 / são paulo, brasil
telefone: + 55 11 3811.9264
residencia@icco.art.br
www.icco.art.br

Resid 
ência   
aRtí 
stica


