Jo Caimo
Geboren te Leuven op 03-04-1987.
Momenteel woonachtig in de Borbeekstraat 130,
2140 Borgerhout, omiacoj@hotmail.com
0495786415

Studies:
2006 – 2009 Bachelor Productontwikkeling – KASK, Antwerpen
2009 – 2012 Bachelor Open Ateliers – Sint Lucas, Antwerpen
2012 – 2013 Master Mediakunst – KASK, Gent
2017 – 2018 Mobiele Apllicaties – Hogeschool Erasmus, Brussel
2020 - 2021 Interface Cultures - Art-University Linz: http://interface.ufg.ac.at/ (AT)
Toonplekken:
De Biënnale van Venetië (IT)
Ars Electronica - Linz (AT)
De Brakke Grond - Amsterdam (NL)
Spektrum - Berlijn (DE)
SMAK - Gent (BE)
Wedstrijden:
Graduation prize - V2 & New Institute - Rotterdam 2013
Genomineerd voor de New Art & Technology Award - Update5 – Gent 2014
StormOpKomst-prijs – Warande Turnhout 2015
Zelfgemaakte Producten:
- Rode Oortjes Meter : http://jocaimo.blogspot.be/2014/10/rode-oortjes-meter.html
- en de opvolger: de MOODY®: https://excitingresearch.io/
- www.sunstream.tv
- Human Organ Concerto: http://jocaimo.blogspot.be/2017/03/human-organ-concerto.html

Werkervaring:
- avond en nachtbegeleiding winteropvang van daklozen (CAW-Antwerpen)
- artistieke workshops voor kinderen en af en toe voor volwassenen (MUS-E, ..)
- het open houden van Samenschool, een kunstorganisatie in Borgerhout
- residentie bij Imal, de Werktank, Overtoon, iii en Medialab Prado
- stage en residentie bij een opera van Champdaction
- als jobstudent heb ik veel gewerkt in de haven, onderandere containers
ontroesten en terug schilderen, dozen uitpakken en terug vullen, industriële
apparaten uitkuisen, ...
- ik werkte vaak bij Museum-M als decorontwerper
- binnen de kunst krijg ik geregeld opdrachten om eigen werk te maken en te
presenteren
Vaardigheden:
- Sociaal geëngageerd, praktisch ingesteld. Technisch aangelegd. Probleem
oplossend denken.
- Ik heb veel gestudeerd en blijf nieuwsgierig. Ik kan goed communiceren, heb
organisatorisch talent (: www.samenschool.org), ik heb veel computer skills
(o.a. Photoshop, Indesign, Illustrator, 3D-modeling, html, CSS, Java, Android,
Swift, …) en andere technische skills (zoals Arduino, elektronica, solderen,
3D-printen, lassen, houtbewerking, installaties bouwen, …)
- Mailen, vergaderen en samenwerken
- Talen:
Nederlands :moedertaal, Frans : redelijk goed spreken en schrijven, Engels :
goed spreken en schrijven.
Publicaties:
- Gonzo Circus #135: https://www.gonzocircus.com/tag/jo-caimo/
- German newspaper:
https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/koorvorming-ziehtpublikum-in-denbann-20566582
- Radio in Between Spaces: https://jocaimo.blogspot.com/2020/10/radio-in-betweenspacesinterview.html
Andere Activiteiten:
Ik hou mij bezig met kunst maken. Meer precies in de hedendaagse
muziek en beeldende kunst. Zie verder mijn blog voor meer info:
http://jocaimo.blogspot.com

