
Chamamento

FEIRA DE QUADRINHOS - MUVUCA

6ª Bienal de Quadrinhos Online 2021

A Feira da Bienal de Quadrinhos de Curitiba sempre foi um espaço de troca e encontro entre artistas e

público, fazedores e apreciadores. E essa característica, que foi se construindo ao longo das edições

anteriores, é muito preciosa para sua realização, tornando-se um local de acolhimento de quadrinistas,

público, parcerias e o que mais surgir desses encontros, como uma grande Muvuca!

Neste ano, apresentamos a novidade, a realização da Feira de Quadrinhos nas plataformas digitais. Bem

vindes à FEIRA DE QUADRINHOS - MUVUCA, da 6a edição da Bienal de Quadrinhos Online 2021.

E ela chega acompanhada da MUVUQUINHA, um espaço direcionado para a produção de quadrinhos

voltado para o público infanto-juvenil.

Saiba mais sobre a Feira de Quadrinhos - MUVUCA e venha participar com a gente!

QUANDO?

Dias 13, 14, 20 e 21 de novembro de 2021 (sábados e domingos)

QUE HORÁRIO?

* MUVUCA - sábados e domingos das 15 às 20h

* MUVUQUINHA - domingos das 10 às 12h

ONDE SERÁ?

A FEIRA acontecerá no formato ONLINE por meio da plataforma Zoom.

SOBRE A REALIZAÇÃO DA FEIRA

A Feira da Bienal de Quadrinhos será realizada na plataforma Zoom, em que os artistas expositores

estarão localizados em salas onlines, como um stand virtual. Nesse espaço, o expositor irá receber o

público para um papo, apresentar seus trabalhos e comercializar seus produtos. A dinâmica de ação e

programação na sala virtual será de responsabilidade do artista (mediando conversas e/ou propondo

atividades de interação com o público).

Nesta edição, a Feira da Bienal de Quadrinhos de Curitiba será dividida em duas categorias e realizadas

em períodos diferentes:

MUVUCA - voltado para o público de jovens e adultos;

MUVUQUINHA - voltada para o público infanto-juvenil.
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O artista expositor deverá optar por apenas uma das categorias no formulário de inscrição.

A participação dos expositores se dará em apenas 1 dia da programação da feira, a ser definido pela

curadoria da Bienal conforme critérios de diversidade para cada dia.

Cada expositor terá direito a 2 (dois) acessos na plataforma, que serão cadastrados previamente.

Ao entrar na plataforma, o público poderá transitar livremente entre as salas dos artistas, de acordo com

seu interesse e disponibilidade. Devido à capacidade da plataforma, haverá um limite de participação de

público.

MUVUCA

Participação de 20 artistas por dia, distribuídos em salas individuais em que deverão permanecer online

no período das 15 às 20h.

MUVUQUINHA

Participação de 10 artistas por dia, distribuídos em salas individuais em que deverão permanecer online

no período das 10 às 12h.

INSCRIÇÕES

- As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo formulário online que pode ser acesso pelo link

bit.ly/3xAWaRO, de acordo com o regulamento.

- O prazo de inscrição é de 13 de agosto até as 23:59 horas do dia 31 de agosto de 2021.

- A inscrição para Feira MUVUCA e MUVUQUINHA é individual e gratuita e direcionada para quadrinistas

independentes de todo o Brasil.

- Após a seleção das inscrições, os expositores participantes se comprometem com a doação de 2

publicações de HQs, que serão destinadas aos acervos da Gibiteca de Curitiba e Gibiteca Móvel da Bienal

de Quadrinhos, como contrapartida do evento. O envio das publicações deverá ser feito pelo Correio à

Curitiba e é de responsabilidade do expositor.

SELEÇÃO

- A seleção dos artistas expositores será realizada pela Curadoria da 6ª edição da Bienal de Quadrinhos

Online 2021, composta por Mitie Taketani, Fábio Zimbres e Vadeco Schettini.

http://bit.ly/3xAWaRO
http://bit.ly/3xAWaRO
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- A curadoria adotará como critérios principais para a seleção dos artistas a diversidade geográfica; de

gênero dos participantes e das produções; de linguagem e relacionadas às políticas afirmativas.

- O resultado será publicado nas redes sociais e no site da Bienal de Quadrinhos no dia 17 de setembro

de 2021.

- Serão selecionados 100 artistas para participar da Feira, sendo:

80 artistas para a MUVUCA;

20 artistas para a MUVUQUINHA.

PROGRAMAÇÃO

A participação na Feira de Quadrinhos compreende as seguintes ações:

- CATÁLOGO DA FEIRA

Os artistas selecionados integrarão um catálogo que estará hospedado no site da Bienal de Quadrinhos,

contendo informações sobre o artista e suas obras, bem como um link para o canal de e-commerce de

preferência do artista expositor (essas informações serão repassadas para os artistas selecionados).

- Participação FEIRA MUVUCA/MUVUQUINHA

Participação na sala do zoom, conforme dia definido pela curadoria e horários já estabelecidos por esse

chamamento.

A entrada dos artistas na plataforma zoom será realizada antes da abertura para o público.

O repasse das informações técnicas para a participação na Feira através da plataforma Zoom, será

realizado numa reunião prévia com os participantes selecionados.

- OCUPA INSTA BIENAL – mini-live

Cada artista deverá participar de uma mini-live realizada no instagram da Bienal de Quadrinhos, com

duração de 15 minutos, no intuito de divulgar sua participação na Feira. A mini-live será conduzida por

um(a) MC, e cada artista poderá propor sua ação que deverá ser apresentada após a seleção para a

participação.

As mini-lives acontecerão nos dias anteriores à realização da Feira (quintas e sextas para MUVUCA e

sábado para MUVUQUINHA) e o cronograma será definido pela curadoria conforme a seleção dos/das

participantes.
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- AULÃO TÉCNICO PARA AJUSTES

Todos os artistas selecionados deverão participar de um encontro virtual, agendado antecipadamente

pela produção, para o repasse das informações técnicas sobre a dinâmica de realização da Feira, da

plataforma, bem como informações e possibilidades para a programação de cada espaço.

DIVULGAÇÃO

A Bienal de Quadrinhos de Curitiba conta com uma campanha de divulgação da Feira dentre as ações

que integram a 6ª edição da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, e oferece um material de divulgação

exclusivo com a identidade visual da Feira aos expositores, contendo um card com uma moldura em PNG

para o artista personalizar com suas informações referente a participação na mini-live e na Feira.

Outras ações de divulgação podem ser realizadas pelos artistas de forma independente. Incentivamos,

inclusive, a iniciativa, e disponibilizamos hashtags, entre outros detalhes, para somarmos numa

divulgação conjunta e participativa! Porque estamos juntes nessa.

CRONOGRAMA Feira de Quadrinhos - MUVUCA

Inscrições 13 a 31 de agosto

Resultado com os Selecionados e Suplentes 17 de setembro

Confirmação de Participação e Envio dos materiais até 26 de setembro

Aulão de Ajustes (a definir)

Início Divulgação da Feira 1º de novembro

Lançamento Catálogo no Site 6 de novembro

Mini-lives MUVUCA 11, 12, 18 e 19 de novembro

Mini-lives MUVUQUINHA 13 e 20 de novembro

Feira MUVUCA 13, 14, 20 e 21 de novembro

Feira MUVUQUINHA 14 e 21 de novembro
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O ato de inscrição implica na concordância com as normas estabelecidas neste chamamento.

INFORMAÇÕES

- Eventuais dúvidas sobre o processo de inscrição ou seleção serão respondidas através do endereço

eletrônico: feira@bienaldequadrinhos.com.br ou pelo telefone (41) 99955-9172 – Edran Mariano

mailto:feira@bienaldequadrinhos.com.br

