Open Call
Buratinas - Ronde van België
nadine vzw

Buratinas - Ronde van België is een evenement van 27 juni tot eind juli 2014 in het kader van WAB.
(Wandering Arts Biënnale is een artistiek project dat activiteiten rond mobiele artistieke praktijken groepeert en vindt
plaats in Brussel van 15 juni tot eind september.)
Tijdens de Ronde van België kunnen kunstenaars gedurende een maand deelnemen aan een expeditie-residentie
met Buratinas, een op zonne-energie aangedreven boot. De Ronde van België bevaart de waterwegen van Brussel
naar Charleroi, Bergen, Doornik en Gent.
Buratinas is een mobiele artistieke studio en verkent deze stedelijke gebieden en hun historische, sociale, culturele
en ecologische achtergrond vanop het water. Deze specifieke context kan door de deelnemende kunstenaars worden
aangewend om hun werk van nieuwe impulsen te voorzien tijdens de residentie.
Er worden tijdens de reis micro-evenementen georganiseerd waar het project gepresenteerd wordt aan het lokale
publiek.
De Ronde van België wordt online gedocumenteerd, en zal resulteren in een fysieke publicatie.
Een eerste toonmoment van dit project en de betrokken artistieke producties wordt medio september georganiseerd.
Buratinas : (rus. Буратино) Pinocchio
Buratinas is een boot die vaart op zonne-energie. Het
is een kunstproject ontwikkeld door nadine sinds 2011
waarbinnen thema’s als duurzame energie, duurzame
mobiliteit, ecologie, openbare ruimte, landschap, land en
water in de stad onderzocht worden.
De boot meet 4m80 op 2m40, kan bewegen aan een
snelheid tussen 0 en 10 km/u en heeft een cabine waar
max 4 personen kunnen slapen.

Wie kan deelnemen?

Praktische info:

-Deze oproep tot deelname staat open voor iedereen
met een praktijk waarvoor het project interessant kan
zijn: audiovisuele en geluidskunstenaars, performers,
schrijvers, architecten, historici, antropologen, enz. ..

-De boot is traag en nogal weergevoelig, dus wees
voorbereid op onvoorziene omstandigheden qua tijd en
weersomstandigheden.

Hoe deelnemen?
-Een korte motivatiebrief schrijven met vermelding van
het onderzoek waaraan u wil werken tijdens de reis, en
een link of document dat uw huidige praktijk presenteert.
-Geef tevens de data aan wanneer u kan deelnemen
zodat we een kalender kunnen opstellen wie wanneer
meereist.
Contact :

Website:

buratinas@nadine.be
bruna@nadine.be

http://buratinas.be
http://nadine.be

Pacôme Beru
0485 467 087

in constructie:
http://wab.nadine.be

-U kunt deelnemen aan Buratinas - Ronde van België
voor een periode naar wens tussen 27 juni en eind
juli. We raden aan om toch een paar dagen na elkaar
te komen om te kunnen genieten van deze bijzondere
werkomstandigheden.
-Indien er veel deelnemers zijn, zullen we een zowel per
boot, als per fiets en te voet reizen zodat de boot niet
overbevolkt is.
-We zullen voornamelijk in de boot en in tenten slapen.
-De kosten voor het eten worden gedekt door nadine.

