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With the title “ChangeUtopia!”, in 2014
transnational dialogues is conducting a
collaboration between young creatives from
China, Europe, and Brazil to reflect on the
failure of existing economic and social models
in the three regions, and the role of artists
and cultural production in gesturing towards
alternative futures. The process takes the form
of a year-long process of networked-production,
a multilayered exchange and mix of virtual
collaboration, meetings, seminars and caravans.

transnational dialogues

facilitates artists, creatives,
professionals, intellectuals and writers from
Europe, China and Brazil to come together for
a series of exchanges in both physical form
and online. The platform promotes sharing
of information, networking, and conceptual
collaboration between individuals, organisations
and institutions working in a variety of disciplines
transnationally, and offers a trampoline for future
collaborations and initiatives.

Started in 2011 by European Alternatives,
transnational dialogues is an open and on-going
cross-media platform managing and imagining
artistic and cultural projects with a focus on
the new geographies of globalisation and
the emergence of a multi-polar artistic and
intellectual world.

TRANSNATIONAL
DIALOGUES

facilita o encontro de artistas, criativos, profissionais,
intelectuais e escritores de diferentes continentes para uma série de
intercâmbios e coproduções, em forma física e virtual. Sua plataforma
promove o compartilhamento de informações, a criação de uma rede e
a colaboração conceitual entre indivíduos e organizações que trabalham
em uma variedade de disciplinas, em escala transnacional, e oferece um
trampolim para colaborações e iniciativas futuras.

mais informações | more out find
www.transnationaldialogues.eu | www.euroalter.com | facebook.com/transnationaldialogues

Com o título “Changeutopia”, em 2014, conduzirá uma colaboração entre
jovens criativos da China, Europa e Brasil para refletir sobre a falha dos
modelos econômicos e sociais existentes nessas três regiões além do papel
dos artistas, da produção cultural e de seus gestos em direção a alternativas
futuras. A pesquisa toma forma em um processo (um ano de duração) de
produção em rede. Uma troca entre muitas camadas, produção colaborativa
virtual, encontros, seminários e caravanas.
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Iniciado em 2011 pela European Alternatives, o projeto transnational dialogues
é uma plataforma aberta e em andamento de gerenciamento e criação para
projetos artísticos e culturais com foco em novas geografias decorrentes da
globalização e da emergência de um mundo multipolar e artístico.
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