DRIVING THE HUMAN:
SETE PROTÓTIPOS PARA A
RENOVAÇÃO ECO-SOCIAL
OPEN CALL PARA PROPOSTAS

No período de 10 de Fevereiro a 9 de Abril de 2021, Driving the Human convida criadores, artistas,
cientistas, promotores de iniciativas e representantes de outros campos de especialização, de qualquer
parte do mundo, a juntarem-se a nós na construção de futuros sustentáveis e colectivos que combinem
ciência, tecnologia e artes, numa abordagem transdisciplinar e colaborativa. O nosso Open Call convida
à apresentação de propostas cujos temas se relacionem de forma crítica com a actualidade e proponham
alternativas à evolução actual e respectivos problemas, reflectindo sobre aquilo que nos torna humanos
e reexaminando a nossa relação com a sociedade, o planeta, e com a própria vida.
As propostas a apresentar podem conectar-se a temas de maior amplitude, tais como o impacto social
das alterações climáticas, os ciclos energéticos e a nossa actual aceleração tecnológica, o espelho entre
a biosfera e a tecnosfera, os processos contemporâneos de intercâmbio de valores e objectos, e/ou o processo
colectivo de tomada de decisão. Driving the Human acolhe propostas que abranjam noções com carácter
de urgência e abertura radical, bem como de curiosidade, interconectividade e inovação nos modelos
de colectividade, em todas as escalas. De forma semelhante, encorajamos propostas que coloquem questões
fundamentais sobre as narrativas predominantes, as que partilhamos sobre o mundo e sobre o papel que
nele desempenhamos.
Após uma série de crises, desde a económica à pandémica, torna-se evidente que a humanidade e a sua
forma de viver no planeta Terra se encontram em perigo. Questões determinantes sobre tópicos como
o consumo de massas, a agricultura industrializada e o turismo de massas precisam de ser reflectidas
e ponderadas. Acolhemos com agrado novas estruturas de parceria para trabalhar e pensar em conjunto,
interligando conhecimento diverso e disciplinas variadas.
Os candidatos selecionados serão convidados a interagir com as competências e os conhecimentos
técnicos pluridisciplinares das instituições parceiras de Driving the Human – a acatech, estabelecida
como Academia Alemã de Ciência e Engenharia; o programa de mentoria Forecast; a Universidade de
Artes e Design de Karlsruhe; e o Centro de Arte e Tecnologias dos Meios de Comunicação de Karlsruhe
(no original alemão, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe) – a fim de desenvolver conceitos
e soluções capazes de perdurar no futuro, viabilizando-os enquanto modelos a seguir. Em última instância,
o processo e os resultados de Driving the Human tornam-se instrumentos facilitadores de novas visões
do mundo, revelando o caminho para formas alternativas de coexistência.
As candidaturas terminam às 23h59m (hora da Europa Central) do dia 9 de Abril de 2021, sexta-feira.
As candidaturas devem ser submetidas em língua inglesa.
Consulte os documentos (em inglês): Guia do Candidato, Termos e Condições,
e as Perguntas Frequentes (FAQ) para obter mais informações.
www.drivingthehuman.com

SCIENCE

TECHNOLOGY

DESIGN

UNTIL
APRIL 9

ARTS

OPEN
CALL FOR
PROPOSALS

