
EDITAL 
DE / 
INSCRIÇÃO



Dizem do Camelo que é bicho capaz de atravessar longas distâncias, por vezes em desertos 
escaldantes, deslocando-se em bandos, mesmo com pouquíssimos recursos. A Casa Camelo 
começou sua travessia em Belo Horizonte nos idos de 2011 e, desde então, cruzou um 
bocado de dunas, por vezes mais frescas, outras nem tanto. Sempre caminhando em grupo, 
aprendemos ali um jeitinho todo nosso de pensar, produzir a ampliar os respiros da arte na cidade. 

Em 2016, realizamos o primeiro Festival Camelo de Arte Contemporânea, um projeto que envolveu 
dezenas de artistas em workshops, feiras, leituras de portfólio, exposição e residência. O projeto 
foi realizado em espaços autônomos da cidade e movimentou algumas dunas de lugar. De lá 
para cá, um bocado de coisas aconteceu tanto ao Camelo quanto ao deserto que nos levaram ao 
desejo de realizar uma segunda edição deste projeto. O 2° festival será composto por oficinas, 
exposições, palestras e bate-papos que serão realizados durante o 1° semestre de 2021. Nas 
próximas linhas, você poderá conhecer mais sobre o que estamos pensando para as exposições 
e como pode participar conosco.

Esse texto é uma chamada, convocatória, convite, porta entreaberta – senta, fica à vontade, a casa 
é sua. Queremos realizar quatro exposições em espaços focados nas artes visuais aqui de BH e 
gostaríamos de te convidar para pensar essas mostras com a gente. Se tem uma produção artística 
recente, uma mostra coletiva ou quer fazer a curadoria de uma exposição que expresse aquilo 
que anda desenvolvendo em seu trabalho e reflita um diálogo com o contexto contemporâneo, 
continue a leitura desse texto que vamos explicar como estamos pensando essa conversa. 
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PARA QUEM É ESSE CONVITE?

Na trajetória da Casa Camelo, sempre nos interessou trabalhar nos meandros do que chamam 
o “início” de trajetória, a produção “emergente”, “independente”, “jovem” ou tantos outros nomes 
estranhos que dão aos artistas que transitam pelas frestas frágeis, bordas fracas, frouxas que 
circundam o dif/amado sistema das artes. Podemos dizer que este é um chamamento abre-
caminhos, que visa apoiar estratégias iniciais, destinar recursos à ideias que precisam de apoio 
para se materializar nesse mundinho louco e mostrar pesquisas que estão ainda às escondidas 
do público. 

Portanto, se você se localiza nestes entremeios das artes, se consegue se identificar com 
a proposta do festival e precisa de algumas mãos para tirar uma exposição do papel, este 
chamado é para você! 

COMO VAI SER?

Se esse chamado bateu forte em você e quer partilhar tuas ideias com a gente, é fácil! Todo o 
processo é online e buscaremos compreender teu projeto no molde que nos enviar (entendemos a 
multiface das artes visuais e não queremos limitar o modo de apresentação de nenhuma proposta). 

Se você, assim como o resto do mundo, está confuso quanto às formas de comunicação, sugerimos 
que elabore seu projeto do jeitinho que achar mais adequado às tuas ideias. Vamos precisar de 
algumas informações importantes que podem vir no formato que achar interessante, desde que 
seja claro, objetivo e viável. 

Temos uma parte que é obrigatória e comum a todos, só pra dar uma burocratizada de leve... 
Neste link: www.festivalcamelo.com/inscricoes 

Você irá preencher lacunas básicas para identificação da sua trajetória e da sua proposta. No 
Formulário De Inscrição você pode nos contar um pouco do seu contexto. Essa parte nos dará 
informações importantes sobre o perfil dos artistas/curadores com quem estamos trabalhando.

    Além das informações pessoais, sugerimos que nos envie:

* Proposta de exposição contendo uma abordagem conceitual (não precisa citar filósofo 
francês), as imagens de obras que serão expostas – no caso de trabalhos que ainda serão 
realizados, pode ser legal usar esboços ou outras imagens referenciais para entendermos 
melhor sua ideia. 

Como já falamos, estas propostas não tem um formato pré-definido. Se quer nos encaminhar uma 
mostra de vídeos ou um agrupamento de performances ou ações, um conjunto de instalações 
ou qualquer coisa que esteja no campo das artes visuais contemporâneas, envia! Podemos 
ocupar algum espaço parceiro com uma mostra de pinturas e desenhos que se estenderá 
por um período de tempo ou podemos fazer uma semana de performances; instalarmos no 
espaço mostras de vídeos que se estabeleçam de tempo em tempo, realizar ações artísticas 
sequenciais ou etc.

* Portfólio contendo currículo, imagens e textos de trabalhos anteriores que dialoguem com a 
proposta da exposição e sirvam para compreendermos melhor tuas pesquisas e teu percurso até 
aqui. Aqui poderemos aprofundar questões da pesquisa do artista, acessarmos pensamentos, 
textos e questões que permeiam o imaginário do proponente e situarmos a proposta em um 
campo de trabalho alargado. Não precisa contar sua vida toda aqui, mas o interessante é que 
contenha referências que nos ajudem a compreender melhor o contexto do teu projeto.

http://www.festivalcamelo.com/inscricoes


ENVIEI, E AÍ?

Vamos precisar de um tempo para que possamos, junto de alguns convidados, ler e analisar cada 
uma das propostas. Assim que terminarmos essa análise, entraremos em contato com todos 
para comunicar quais projetos poderão ser realizados. Do montante de inscritos serão realizadas 
quatro mostras (sejam elas individuais, coletivas ou curatoriais)

MAS COMO É QUE VAI SER?

Vamos organizar a agenda, conversar com cada um dos envolvidos e partir para o desenvolvimento 
do projeto que irá contar com esse suporte:

* Remuneração de R$3.000,00 por projeto, a ser pago antes da abertura da exposição 
e mediante apresentação de nota fiscal;

* Trocas e conversas com a equipe curatorial do projeto com a intenção de auxiliar 
no desenvolvimento da proposta;

* Produção e montagem de toda a exposição, dentro dos limites do que tivermos 
disponível em recursos humanos, físicos e financeiros (aqui temos também 
cenografia, pintura de paredes e etc. – portanto, se já quiser sugerir modos de 
instalar os trabalhos e mobiliário é bem legal);

* Equipe de mediação para a exposição;

* Divulgação em mídias diversas;

* Desenvolvimento de material gráfico e sinalização do espaço expositivo;

* Cafézim e biscoito de polvilho para as conversas na varanda;

ATENÇÃO, ATENÇÃO! Pra ajudar a organizar as ideias, elencamos a seguir equipamentos 
audiovisuais que temos à disposição para as mostras. É importante salientar que equipamentos 
audiovisuais além aos listados não estarão disponíveis via produção (mas não impede que um 
artista faça uma proposta e, como exemplo, loque outros projetores ou televisores – mas a verba 
dessas locações especificas será de responsabilidade do artista)

* 2 projetores 3300 lumens - 800 x 600 HDMI

* 1 mídia player 

* 2 televisores tela plana 32 pol.

* 2 sistemas de áudio tipo home theater



ATENÇÃO, ATENÇÃO! Devido às dimensões do projeto, não conseguiremos arcar com 
custos de: transporte e hospedagem de pessoas, transporte de obras, embalagem e seguro de 
obras. Caso seja uma necessidade do seu projeto, vamos conversar pra tentar viabilizar tudo da 
melhor forma possível.

Caso queira se inscrever, certifique-se que está preenchendo corretamente os campos do 
formulário e que está nos enviando tudo para a compreensão de seu trabalho! Pode nos enviar 
pensamentos, esboços, links (caso de vídeos, áudios) descritivos, fragmentos de cartas, poemas, 
mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização e tudo que achar necessário para ser 
compreendido.

Em caso de dúvidas, não hesite em nos contatar no e-mail: 

festivalcamelo@gmail.com

Aquele abraço!

-

Este Festival é uma realização da Casa Camelo com incentivo da LMIC via Fundo Municipal de 
Cultura, projeto 1799/2018.
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