Convocatória simplificada do Festival Online Fervo
Inscrições: 18 a 24 de janeiro de 2021

Esta convocatória visa selecionar obras e performances de artistas LGBTQIA+ do
Sertão do São Francisco, das mais variadas linguagens e estéticas. Convocamos
agentes culturais da cena LGBTQIA+ para enviar suas propostas para realização do
primeiro Festival Fervo, um projeto de encontro para a comunidade discutir
questões de gênero e identidade através da arte, a ser realizado virtualmente.
O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura
e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) (Programa Aldir Blanc
Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do
Ministério do Turismo, Governo Federal.

> QUAIS PROPOSTAS SERÃO SELECIONADAS?
02 apresentações musicais de duração média entre 40 e 60 minutos, a serem
gravadas no dia indicado no cronograma junto com as demais atrações.
02 performances de DJ com duração média entre 20 e 30 minutos, também a serem
gravadas no dia indicado no cronograma junto com as demais atrações.
04 videoartes com duração de 05 a 10 minutos, que podem ser já existentes ou à
produzir, mas todos devem ser entregues previamente à produção até o prazo
estipulado no cronograma. Estes serão exibidos durante a transmissão do festival
de forma remota.

> QUEM PODE SE INSCREVER?

Artistas do Sertão do São Francisco que se identifiquem como integrantes da
comunidade LGBTQIA+.

> COMO SE INSCREVER?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do formulário online
(https://bityli.com/eGqxc), que estará disponível das 0h00min de 18 de janeiro de
2021 às 23h59min do dia 24 de janeiro de 2021. No formulário, o proponente deve
indicar em qual categoria deseja participar. Cada pessoa poderá se inscrever até 1
(uma) vez, valendo a última enviada. As categorias seguem as seguintes
necessidades:
Apresentações musicais: Enviar proposta de pocket show e alguma gravação em
áudio ou vídeo de apresentações anteriores, conforme julgar necessário para
entendimento de seu trabalho.
Performance de DJ: Indicar qual estilo musical pretende apresentar em sua
apresentação e preparar uma playlist com músicas que tragam representatividade
da cena musical LGBTQIA+.
Videoarte: No caso de filmes já existentes, o artista deve enviar o release e link da
obra para a curadoria analisar. Para vídeos que ainda serão produzidos, o
proponente deve enviar texto descritivo da proposta, materiais de trabalhos
anteriores e outros conteúdos que julgar necessário para melhor entendimento do
que deseja realizar.

> SOBRE A PREMIAÇÃO?

Cada proposta selecionada receberá uma ajuda de custo, a ser paga mediante
apresentação final e assinatura de recibo pelo proponente. Na ficha de inscrição
deve ser indicado em campo específico a conta corrente para pagamento. Seguindo
os seguintes valores:
Apresentações musicais: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Performance de DJ: R$ 300,00 (trezentos reais)
Videoarte: R$ 300,00 (trezentos reais)

> INDICATIVOS CURATORIAIS?

“O fervo também é luta”. Toda a programação visa incentivar a visibilidade das
representações, direitos e identidade LGBTQIA+. Buscamos o protagonismo e o
empoderamento para debater a arte produzida pela comunidade. O festival será
pautado pelas questões contemporâneas, pois passando por uma pandemia é
impossível não repensar a relação que estabelecemos em âmbitos sociais e
artísticos.

> COMO SERÁ O RESULTADO?

A relação das propostas e suplentes será divulgada conforme cronograma abaixo,
nas redes sociais do projeto (Instagram: @fervofestival). A produção entrará em
contato com os e as proponentes para acertar os detalhes de realização e, caso
haja algum impedimento de participação, a curadoria irá convocar outro e outra
participante.

> DISPOSIÇÕES GERAIS:

Neste momento, devido à pandemia de COVID-19 e a necessidade de
distanciamento social e higienização, as apresentações que participarão da
gravação coletiva devem ter no máximo 04 (quatro) pessoas na equipe. Todos e
todas as participantes devem usar máscaras e cumprir os protocolos de segurança
à saúde determinados pelo espaço, apenas sendo autorizados a retirar a máscaras
quem for cantar e apresentadores.
Os custos relativos à participação do artista no projeto, como equipe artística e
transporte, serão de responsabilidade do proponente.

Todos os vídeos devem ser enviados em formato de arquivo mp4 e terem formatos
em orientação horizontal (16:9).
Pela adesão à presente convocatória, o candidato inscrito, que venha a ser
selecionado, autoriza a organização do evento a utilizar as imagens da produção
artística em mídia eletrônica, exclusivamente para divulgação do festival.
É de inteira responsabilidade do (da) proponente deter os direitos autorais contidos
na obra audiovisual (imagem, texto e som) ou liberação dos direitos autorais de
terceiros, quando não for domínio público. A produção da FERVO está isenta de
qualquer queixa ou ação judicial que venha a ocorrer. Os (as) proponentes
selecionados (as) deverão enviar declaração de responsabilização pelos direitos
autorais.
A decisão da curadoria é soberana. E poderá a qualquer tempo decidir sobre estes
critérios sem aviso prévio.

> CRONOGRAMA:

Inscrição de propostas – 18 a 24/01/2021
Seleção de propostas – 25 a 28/01/2021
Divulgação dos selecionados – 29/01/2021
Entrega dos vídeos a equipe do projeto - 08/02/2021
Gravação do festival - 11/02/2021
Pagamento dos prêmios - 12/02/2021
Transmissão do festival online - 24/02/2021
> ALGUMA DÚVIDA?
Dúvidas e outros esclarecimentos podem ser enviados para o e-mail da produção
do festival: arte.fervo@gmail.com.

