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// PROVOCAÇÕES INICIAIS_

// CURADORIA_

CONVOCATÓRIA BIBLIOHACK
LAB_01 [BHL_01]

Nesta chamada aberta, propomos um repensar sobre o objeto livro. Perguntas como Quais os modos 

de transformá-lo em um organismo vivo, em um elemento colaborativo - não mais um material linear, 

fixo e limitado, e sim fluído, recombinado e líquido, sendo um espaço para a experimentação? Quais os 

formatos possíveis? Quais as plataformas viáveis? Como as novas mídias digitais e as novas dimensões 

da interatividade podem alargar nossas experiências de leitura? De que forma podemos saltar de um 

formato impresso, fixo, estável, com autoria única, originalidade e de código fechado para algo que dê 

conta das (i)materialidades e necessidades das relações contemporâneas? 

Podemos ir além: quais os caminhos para desmontar os livros, publicando-os com autorias anônimas, 

com edições abertas e interativas, em constante construção e permitindo a remixagem de seus 

conteúdos? Quais os entraves éticos com relação a autorias e patentes que as novas tecnologias 

podem solucionar? Como construir escritas multimídias, sensoriais e interativas que ressignifiquem a 

dimensão simbólica da leitura e da literatura no século XXI? Como consolidar o hábito da leitura e seu 

aprofundamento em tempos de consumo fast-food de informações fragmentadas?

Nosso plano é mobilizar coletivos de artistas, comunidades de pesquisadores, laboratórios de novas 

mídias e grupos interessados para construir conosco esses novos caminhos. Para isso, teremos um 

processo de residência remota durante três meses para desenvolver 2 projetos selecionados partindo 

dessa chamada aberta. Os resultados deverão ser publicados sob licença aberta e disponibilizados em 

plataforma GitHub ou similar, para que possam ser remixados por outras bibliotecas públicas.

Durante esse período, os projetos selecionados receberão orientação da equipe do BiblioHack LAB 

(BHL)  de forma remota, juntamente com um suporte financeiro para a execução de suas propostas. Os 

protótipos desenvolvidos entre os meses de abril e junho de 2021 serão demonstrados e 

disponibilizados para uso público na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada em São Paulo - 

SP.

A seleção dos projetos para a residência [BHL_01] será realizada por profissionais do próprio pro-

grama, desenvolvedores e artistas convidados e o resultado será publicado no dia 05 de abril de 2021.

// SUPORTE FINANCEIRO_
Cada um dos dois projetos selecionados receberá como suporte para seu desenvolvimento o valor 

total de R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais) em caráter de premiação.

// INSCRIÇÃO_
Os coletivos, grupos e laboratórios interessados em participar da convocatória [BHL_01] devem 

preencher até o dia 30 de março de 2021 o formulário online disponível em:

bibliolab.com.br/bibliohacklab

// DISPOSITIVOS PORTÁTEIS E INTERATIVOS DE LEITURA


