2ª
Entre o Norte e o Nordeste

O Candeeiro é um espaço cultural independente localizado na Avenida dos
Xavantes 2150, Sala 09, Pitimbú – Nata/RN. Iniciou suas atividades de forma virtual
em Belém do Pará em julho de 2020 e, neste ano de 2022, retorna em um novo
estado, no Nordeste. Para comemorar sua nova casa, o espaço quer te chamar para
acender nossa Galeria. Para isso, o Candeeiro convida todxs xs artistas interessadxs
a apresentarem suas inscrições conforme as disposições abaixo:
1. ACENDE O PAVIO!
“Chama” é a Chamada Pública do Espaço Cultural Candeeiro que abre inscrição
para propostas de artistas interessados a compor a pauta do segundo semestre de
2022 da Galeria Candeeiro por meio de uma exposição coletiva. Com intuito de criar
diálogo entre as duas regiões, A chamada contemplará 10 trabalhos em formato
lambe, sendo 05 da região Norte e 05 da região Nordeste.
2. OBJETO
O objeto desta chamada pública consiste na seleção de 10 obras em formato lambe
que apresentem a identidade das pesquisas que o artista inscrito vem realizando
em seus processos de criação.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente por meio do envio da
proposta para o e-mail candeeiro.gc@gmail.com.
Com o assunto: Inscrição Chama
3.2 O prazo para a realização das inscrições será de 19 de setembro a 08 de outubro
de 2022
3.3 Poderão participar artistas que residam no Norte e Nordeste do Brasil.
3.4 Somente serão aceitos arquivos enviados em formato pdf ao e-mail
apresentada no íten 3.1, contendo comprovante de residência e o Dossiê contendo:
Minibio com o local de origem; Breve resumo da proposta; Apresentação de até 3
imagem a serem expostas, com as respectivas dimensões do Lambe (o total das
imagens deverão compor a dimensão máxima de 1 x 1 m ); Proposta de Montagem
do Lambe, considerando a planta baixa da Galeria Candeeeiro (ítem 8);
3.6 As imagens encaminhadas podem compor as seguintes linguagens: fotografia,
desenho, gravura, performance, pintura, colagens, e o hibridismo entre
linguagens.
3.7 Após a divulgação do resultado da 2ª Chama, os selecionados devem
encaminhar o arquivo em alta resolução da imagem selecionada conforme
especificado no cronograma (ítem 7)

4. DAS AÇÕES DO CANDEEIRO
4.1 O Candeeiro se responsabilizará pela montagem da exposição seguindo a
expografia apresentada pelos inscritos anexada ao formulário de inscrição.
4.2 Produzirá com todos os artistas selecionados a realização do “Projeto Café
com Artista” que consiste em uma conversa realizada em realidade virtual e
disponibilizada no Canal do Youtube Candeeiro GC.
4.3 Realizará a divulgação nas redes do Candeeiro, produzindo o design visual das
ações que envolvem a exposição, com aprovação prévia dxs artistas envolvidos.
4.4 Realizará a impressão do Texto curatorial da exposição e Ficha Técnica
(Dimensões: Texto Curatorial- Super A3/ Ficha Técnica: A4)
4.5 O Candeeiro disponibilizará em seu site candeeiro.art.br a exposição em
realidade virtual 360º assim como as informações das obras, minibio dos artistas
e texto curatorial. Deixará também a disposição nesta plataforma a possibilidade
de comercialização dos trabalhos expostos*
4.6 Caso a proposta selecionada pretenda fazer oficinas com vinculo nos
processos dos seus trabalhos, o Candeeiro realizará a divulgação, inscrição e
produção da oficina em condições remotas ou presenciais.*
* O Candeeiro entende que por ser um espaço independente e atuar em diversas ações para garantir a
realização das exposições no espaço (cessão da galeria, energia, divulgação, produção, montagem,
registros) de forma horizontal, a comercialização aqui especificadas (venda de obras e realização de
oficinas), terá a cobrança de 25% sobre o valor comercializado, para sanar as despesas básicas do Espaço.

5. DA SELEÇÃO
5.1 A seleção será através de chamada pública com inscrições pela internet de
acordo com os critérios especificados no item 3 e análise das propostas por
critérios estabelecidos pela comissão de seleção interna escolhida pelo
Candeeiro.
5.2 O resultado da seleção será apresentado nas redes sociais do candeeiro (insta
gram e facebook candeeiro.gc) e pelo site (candeeiro.art.br) 5 dias após a
finalização das inscrições.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Qualquer dúvida ou informação complementar entre em contato pelo
candeeiro.gc@gmail.com

7. CRONOGRAMA DA “CHAMA” 2.0

Divulgação da
Seleção
13 de outubro

Envio dos Arquivos
Montagem
(qualidade entre 200
a 300 dpi)
14, 15 e 16 de
17 a 19 de outubro
Outubro
Período Expositivo
20 de Outubro a 20 de Dezembro

Abertura

20 de outubro

8. PLANTA BAIXA DA GALERIA CANDEEIRO

2,69m

A: 2,80 m
4,35 m

4,35 m
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