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Edital de Convocatória da Expo Contemporânea 2021 Edital de Convocatória da Expo Contemporânea 2021 

  
Resultado de uma iniciativa do Duas Estúdio e contemplado pelo Edital  Nº 08/2020 - FJA - Fomento à Resultado de uma iniciativa do Duas Estúdio e contemplado pelo Edital  Nº 08/2020 - FJA - Fomento à 
Cultura Potiguar com recursos da lei Aldir Blanc para o Rio Grande do Norte, o Cultura Potiguar com recursos da lei Aldir Blanc para o Rio Grande do Norte, o Festival Duas: Artistas Festival Duas: Artistas 
ContemporâneasContemporâneas foi pensado por e para mulheres artistas, no intuito de discutir a invisibilidade de nossas  foi pensado por e para mulheres artistas, no intuito de discutir a invisibilidade de nossas 
produções, os apagamentos históricos e a dificuldade de inserção no circuito nacional. É neste contexto produções, os apagamentos históricos e a dificuldade de inserção no circuito nacional. É neste contexto 
que surge a que surge a Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021. Depois das edições 2012 e 2015, a Expo assume um recorte . Depois das edições 2012 e 2015, a Expo assume um recorte 
diferente, sendo aberta somente para mulheres. Além disso, nesta terceira edição, a convocatória se destina diferente, sendo aberta somente para mulheres. Além disso, nesta terceira edição, a convocatória se destina 
a mulheres residentes do nordeste, no intuito de fomentar a visibilidade das produções locais e deslocadas a mulheres residentes do nordeste, no intuito de fomentar a visibilidade das produções locais e deslocadas 
dos demais eixos. Pela primeira vez ampliaremos a convocatória para outras linguagens e durante os 23 dias dos demais eixos. Pela primeira vez ampliaremos a convocatória para outras linguagens e durante os 23 dias 
de convocatória, as artistas poderão participar enviando fotos, vídeos ou textos. Então, se você mora no de convocatória, as artistas poderão participar enviando fotos, vídeos ou textos. Então, se você mora no 
nordeste e se entende como mulher, queremos saber o que você tem a dizer. nordeste e se entende como mulher, queremos saber o que você tem a dizer. 

Lembramos que, em virtude do cenário pandêmico em que estamos inseridas, nesta edição, a Expo Lembramos que, em virtude do cenário pandêmico em que estamos inseridas, nesta edição, a Expo 
Contemporânea acontecerá de forma virtual e estará disponível no Contemporânea acontecerá de forma virtual e estará disponível no www.duasestudio.comwww.duasestudio.com a partir da data  a partir da data 
de abertura da exposição.de abertura da exposição.

ETAPAS e PERÍODOSETAPAS e PERÍODOS
Inscrições/Envio de material – 15 de janeiro a 07 de fevereiro de 2021.Inscrições/Envio de material – 15 de janeiro a 07 de fevereiro de 2021.
Resultado – 15 de fevereiro de 2021.Resultado – 15 de fevereiro de 2021.
Abertura da exposição virtual – 21 de fevereiro de 2021Abertura da exposição virtual – 21 de fevereiro de 2021
Não haverá alteração nas datas e prazos aqui informados.Não haverá alteração nas datas e prazos aqui informados.

I – DISPOSIÇÕES GERAISI – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A Convocatória 1.1. A Convocatória Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021 é aberta a todas as pessoas que se entendam mulheres. é aberta a todas as pessoas que se entendam mulheres.
1.2. Apenas serão aceitas inscrições de mulheres residentes no nordeste. 1.2. Apenas serão aceitas inscrições de mulheres residentes no nordeste. 
1.3. A seleção das obras levará em consideração: o discurso da obra, originalidade, a contundência às atuais 1.3. A seleção das obras levará em consideração: o discurso da obra, originalidade, a contundência às atuais 
questões que circundam o ser mulher na contemporaneidade e critérios estéticos.questões que circundam o ser mulher na contemporaneidade e critérios estéticos.
1.4. Cada artista poderá inscrever apenas uma obra, a saber: uma foto única OU uma série de até 03 imagens 1.4. Cada artista poderá inscrever apenas uma obra, a saber: uma foto única OU uma série de até 03 imagens 
OU um vídeo de até 5 minutos OU um texto de até uma lauda.OU um vídeo de até 5 minutos OU um texto de até uma lauda.
1.5. Cada participante só poderá ter uma obra selecionada.1.5. Cada participante só poderá ter uma obra selecionada.
1.6. Dentre todas as concorrentes serão selecionadas dez (10) obras para integrar a exposição.1.6. Dentre todas as concorrentes serão selecionadas dez (10) obras para integrar a exposição.

II – DA INSCRIÇÃOII – DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do email: 2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do email: festivalduas@gmail.com.festivalduas@gmail.com.
2.2. As participantes deverão fazer sua inscrição e envio do material, no período de 15 de janeiro a 07 de 2.2. As participantes deverão fazer sua inscrição e envio do material, no período de 15 de janeiro a 07 de 
fevereiro de 2021. O material será submetido a curadoria das artistas Elisa Elsie, Mariana do Vale, Rafaela fevereiro de 2021. O material será submetido a curadoria das artistas Elisa Elsie, Mariana do Vale, Rafaela 
Jemmene e Sofia Bauchwitz.Jemmene e Sofia Bauchwitz.

III – DO MATERIALIII – DO MATERIAL
3.1. Obras3.1. Obras
3.1.1 As fotografias enviadas poderão ser únicas ou uma série de até 03 imagens.3.1.1 As fotografias enviadas poderão ser únicas ou uma série de até 03 imagens.
3.1.2 Os vídeos deverão ter no máximo 5 minutos de duração. As inscrições dos vídeos serão realizadas 3.1.2 Os vídeos deverão ter no máximo 5 minutos de duração. As inscrições dos vídeos serão realizadas 
através do envio de links que direcionem para as plataformas Vimeo ou Youtube. Caso o link seja protegido através do envio de links que direcionem para as plataformas Vimeo ou Youtube. Caso o link seja protegido 
por senha, é preciso disponibilizar a senha no PDF de inscrição sob pena da inscrição ser desabilitada. por senha, é preciso disponibilizar a senha no PDF de inscrição sob pena da inscrição ser desabilitada. 
3.1.3 Os textos deverão ser de no máximo uma lauda.3.1.3 Os textos deverão ser de no máximo uma lauda.
3.2. O material de inscrição deve ser enviado em arquivo único, em formato PDF com até 10 MB de tamanho, 3.2. O material de inscrição deve ser enviado em arquivo único, em formato PDF com até 10 MB de tamanho, 
contendo: contendo: 
Dados pessoais [nome, telefone, email e comprovante de residência];Dados pessoais [nome, telefone, email e comprovante de residência];
A obra selecionada pela artista para concorrer à A obra selecionada pela artista para concorrer à Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021;;
Um texto autobiográfico  de até 10 linhas, enfatizando sua experiência como artista [minibio];Um texto autobiográfico  de até 10 linhas, enfatizando sua experiência como artista [minibio];
Um portfólio artístico com até 10 páginas. [Se você tem dúvidas de como fazer um portfólio, acessoUm portfólio artístico com até 10 páginas. [Se você tem dúvidas de como fazer um portfólio, acesso este  este 

http://www.duasestudio.com
mailto:festivalduas%40gmail.com?subject=
https://open.spotify.com/show/1AMDojvM3hBmVy0jnzb3hM


tutorialtutorial feito pela artista Sofia Bauchwitz] feito pela artista Sofia Bauchwitz]
3.3. Após resultado da curadoria, as fotografias selecionadas serão requisitadas em tamanho 1800 pixels em 3.3. Após resultado da curadoria, as fotografias selecionadas serão requisitadas em tamanho 1800 pixels em 
seu lado maior e resolução de 72dpi em formato JPEG. Os vídeos selecionados deverão estar disponíveis com seu lado maior e resolução de 72dpi em formato JPEG. Os vídeos selecionados deverão estar disponíveis com 
qualidade 1080p nas plataformas Vimeo ou Youtube e não terem senha de acesso. Os textos selecionados qualidade 1080p nas plataformas Vimeo ou Youtube e não terem senha de acesso. Os textos selecionados 
deverão ser enviados para o email deverão ser enviados para o email festivalduas@gmail.comfestivalduas@gmail.com, em formato PDF, exportados em alta qualidade e , em formato PDF, exportados em alta qualidade e 
com o tamanho máximo de uma lauda. com o tamanho máximo de uma lauda. 
As selecionadas terão 72h para envio do material através do email As selecionadas terão 72h para envio do material através do email festivalduas@gmail.comfestivalduas@gmail.com, sob pena de , sob pena de 
serem substituídas pela obra imediatamente posterior na classificação suplente. serem substituídas pela obra imediatamente posterior na classificação suplente. 
3.4. Após a divulgação do resultado desta convocatória, as selecionadas deverão assinar termo de cessão 3.4. Após a divulgação do resultado desta convocatória, as selecionadas deverão assinar termo de cessão 
de obra em favor da produção da de obra em favor da produção da Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021 para realização da exposição no site www. para realização da exposição no site www.
duasestudio.com.duasestudio.com.
3.6. A diagramação da galeria virtual e disponibilização das obras selecionadas no site 3.6. A diagramação da galeria virtual e disponibilização das obras selecionadas no site www.duasestudio.com www.duasestudio.com 
ficarão sob responsabilidade da produção da ficarão sob responsabilidade da produção da Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021, que arcará com todos os custos , que arcará com todos os custos 
de produção.de produção.

IV – DO JULGAMENTOIV – DO JULGAMENTO
4.1. As obras serão avaliadas por uma curadoria composta pelas artistas Elisa Elsie, Mariana do Vale, Rafaela 4.1. As obras serão avaliadas por uma curadoria composta pelas artistas Elisa Elsie, Mariana do Vale, Rafaela 
Jemmene e Sofia Bauchwitz.Jemmene e Sofia Bauchwitz.
4.2. A avaliação das obras levará em consideração o discurso da obra, originalidade, a contundência às atuais 4.2. A avaliação das obras levará em consideração o discurso da obra, originalidade, a contundência às atuais 
questões que circundam o ser mulher na contemporaneidade e critérios estéticos.questões que circundam o ser mulher na contemporaneidade e critérios estéticos.
4.3. O resultado final será divulgado nos perfis do Instagram [4.3. O resultado final será divulgado nos perfis do Instagram [@duas.estudio@duas.estudio] e Facebook [] e Facebook [www.facebook.www.facebook.
com/duasestudiocom/duasestudio] do Duas Estúdio no dia 15 de fevereiro de 2021. Entraremos em contato com as artistas ] do Duas Estúdio no dia 15 de fevereiro de 2021. Entraremos em contato com as artistas 
selecionadas através do mesmo email utilizado na inscrição.selecionadas através do mesmo email utilizado na inscrição.

V – DOS ASPECTOS LEGAISV – DOS ASPECTOS LEGAIS
5.1. A Curadoria é soberana. Compete a ela avaliar e resolver sobre os casos omissos neste regulamento.5.1. A Curadoria é soberana. Compete a ela avaliar e resolver sobre os casos omissos neste regulamento.
5.2. Serão sumariamente excluídas as participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, 5.2. Serão sumariamente excluídas as participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, 
ficando, ainda, sujeitas à responsabilização penal e civil.ficando, ainda, sujeitas à responsabilização penal e civil.
5.3. As organizadoras desta convocatória não se responsabilizam por quaisquer custos incorridos pela 5.3. As organizadoras desta convocatória não se responsabilizam por quaisquer custos incorridos pela 
inscrição, preparação de arquivos selecionados ou posterior acesso à página web em que se encontrará a inscrição, preparação de arquivos selecionados ou posterior acesso à página web em que se encontrará a 
Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021. . 
5.4. Não poderão participar do concurso pessoas ligadas à produção ou à curadoria da 5.4. Não poderão participar do concurso pessoas ligadas à produção ou à curadoria da Expo Contemporânea Expo Contemporânea 
20212021..
5.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição da participante, desde que verificada falsidade nas 5.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição da participante, desde que verificada falsidade nas 
declarações e/ou irregularidade nos documentos apresentados.declarações e/ou irregularidade nos documentos apresentados.
5.6. Não será expedido qualquer documento comprobatório da classificação da participante, valendo, para 5.6. Não será expedido qualquer documento comprobatório da classificação da participante, valendo, para 
esse fim, a publicação do resultado.esse fim, a publicação do resultado.
5.7. Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser encaminhadas à 5.7. Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser encaminhadas à 
Organização da Organização da Expo Contemporânea 2021Expo Contemporânea 2021, através do email , através do email festivalduas@gmail.comfestivalduas@gmail.com..
5.8. O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá acarretar, a critério da 5.8. O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá acarretar, a critério da 
Organização, a desqualificação da obra inscrita, e, consequentemente, da respectiva participante.Organização, a desqualificação da obra inscrita, e, consequentemente, da respectiva participante.
5.9. A inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste Regulamento.5.9. A inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste Regulamento.

Natal, 15 de janeiro de 2021.Natal, 15 de janeiro de 2021.
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