IX CURTA O GÊNERO – EDIÇÃO 2020/2021
IV EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÕES EXPRESSÕES DE GÊNERO

HISTÓRICO
Damos início ao concurso que define a ilustradora responsável pela
identidade visual do IX Curta o Gênero – Edição 2020/2021, bem como as
demais artistas que irão compor a IV Exposição de Ilustrações Expressões de
Gênero.
A partir de sua segunda edição, o Curta o Gênero começou a convidar
ilustradoras de Fortaleza para desenvolverem um trabalho gráfico, o qual
representasse as temáticas trabalhadas em suas diversas ações e que desse
cor, sentidos, afetos aos postais, camisas, bolsas, banners, cartazes,
bloquinhos de anotações e todas as demais peças produzidas. Estiveram com
a gente Fernanda Meireles, Tereza de Quinta, Domitila Andrade e Raiza
Cristina.
Em 2017 surgiu a ideia de lançarmos um concurso nas redes sociais,
alcançando ilustradoras de outros lugares, onde não apenas selecionamos a
artista responsável pela identidade visual do Curta o Gênero daquele ano,
como também escolhemos outras obras para compor uma exposição. Assim,
surgiu a Exposição Expressões de Gênero, que vai para sua quarta edição.
Através do Concurso, já estiveram com a gente as artistas Anne
Ganzala (BA), Luciana Nabuco (acreana radicada no RJ) e Vitória Sena
(cearense radicada na Paraíba)
SOBRE O CONCURSO
Durante o período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2020,
receberemos as inscrições para participação do concurso que selecionará a
ilustradora responsável por toda a comunicação visual do IX Curta o Gênero –
Edição 2020/2021.
As participantes deverão enviar seu portfólio para o email
curtaogenero@fabricadeimagens.org.br, juntamente com um breve texto sobre
a relação de sua produção artística com as temáticas referentes a gênero,
feminismos, sexualidades, democracia e decolonialidade. Se a pessoa não
possuir um portfólio e mesmo assim quiser participar do Concurso, basta nos
enviar uma ilustração que dialogue com as diretrizes acima citadas.
RESULTADO
O Resultado será divulgado no dia 20 de novembro de 2020 no site e
nas redes sociais da Fábrica de Imagens e do Curta o Gênero.

PRODUÇÃO
A artista selecionada produzirá 08 ilustrações a serem entregues até o
dia 20 de dezembro de 2020.
Ao longo desses anos, a forma que a Fábrica de Imagens / Curta o
Gênero vêm trabalhando, é marcada pelo diálogo com nossas parceiras. Isso
implica numa participação ativa de nossa equipe, não apenas na aprovação
das peças, mas também na fase de concepção.

REMUNERAÇÃO
A ilustradora selecionada receberá uma remuneração de R$ 2500,00
(dois mil e quinhentos reais) em valores brutos e o certificado do Curta o
Gênero, atestando-a como vencedora do Concurso. Vale ressaltar que, para as
participantes de fora do Brasil, as taxas e custos referentes às transações
bancárias serão debitadas do valor mencionado. Além da remuneração e do
certificado, há a possibilidade de suas ilustrações figurarem em catálogos,
exposições e outros materiais de comunicação e divulgação da Fábrica de
Imagens e do Curta o Gênero, sem ônus adicionais.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Além da artista vencedora do Concurso, serão convidadas outras
ilustradoras participantes do mesmo, para comporem a IV Exposição
Expressões de Gênero, atividade integrante do IX Curta o Gênero, a ser
realizado na segunda quinzena de março de 2021.
O Curta o Gênero também conferirá às mesmas certificados
evidenciando suas participações no Concurso e na Exposição.
Também há a possibilidade de suas ilustrações figurarem em catálogos,
exposições e outros materiais de comunicação e divulgação da Fábrica de
Imagens e do Curta o Gênero, sem ônus adicionais.

Fábrica de Imagens – ações educativas em cidadania e gênero
Curta o Gênero
Fortaleza, 07 de outubro de 2020

