
 

 

CHAMAMENTO 

MOSTRA ARTÍSTICA ON-LINE EM RECINTO FEMIL(S) 

_______ 

 

PROJETO FOMENTAR TRAJETÓRIAS: MOVIMENTOS FEMININOS EM RECINTOS 

FEMIL(S). Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento à 

Dança para a Cidade de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura 

_______ 

1. Este chamamento intitulado ‘CHAMAMENTO MOSTRA ARTÍSTICA ON-LINE EM 

RECINTO FEMIL(S)’ estará disponível e com período de inscrições abertas do dia 23 de 

julho de 2021 até às 23h59 do dia 22 de agosto de 2021, através de ficha de inscrição 

disponível no site www.corporeacompanhiadecorpos.com/chamamentos . 

 

2. O chamamento tem por finalidade selecionar trabalhos em vídeo-dança e/ou vídeo-

arte e criação de conteúdos digitais no geral de 50 (cinquenta) intérpretes/artistas do 

Brasil e América Latina para exposição em plataforma digital, através do site da 

Corpórea Companhia de Corpos, assim como nas páginas oficiais da companhia no 

Youtube, Facebook e Instagram. As obras selecionadas ficarão disponíveis para acesso 

livre por 01 (um) mês, contados a partir da data de lançamento da Mostra. 

 

3. O objetivo é selecionar artistas cujos trabalhos e investigações dialoguem com a 

pesquisa intitulada “FOMENTAR TRAJETÓRIAS: MOVIMENTOS FEMININOS EM 

RECINTOS FEMIL(S)”, da Corpórea Companhia de Corpos, a fim de criar e fortalecer 

uma rede de compartilhamento para dar maior visibilidade às experimentações, 

pesquisas e artistas. 

 

4. A Corpórea Companhia de Corpos tem como objetivo principal evidenciar corpos 

negros em ações cotidianas. Neste processo de historicizar os corpos das(os) artistas a  
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partir da trajetória de outros corpos, a companhia sente necessidade de contextualizar 

as próprias referências estéticas, poéticas e políticas entrelaçadas nos corpos de forma 

emergente e indispensável. Partindo de questões e reflexões sociais que 

desempenham o papel do corpo negro na cena, as(os)(es) artistas estabelecem a 

preposição de uma pesquisa que objetiva não somente criar, mas , também resgatar 

suas ações, produções, memórias, e trajetórias no percurso de suas 

contemporaneidades na cena. 

 

5. A Mostra traz o desejo de ampliar o contato entre diferentes artistas e/ou 

grupos/companhias/coletivas e suas diversidades criativas presentes na dança 

contemporânea e na performance pela América Latina por meio de tecnologias e 

conexões remotas, na apresentação de trabalhos teóricos e/ou artísticos práticos 

produzidos em período da pandemia da COVID-19. 

 

6. A Mostra visa aproximar a arte da dança das reflexões contemporâneas presentes no 

cotidiano das(os)(es) cidadãs(os)(es) latino-americanas(os)(es), gerando diálogos sobre 

a arte, a transmigração, a quarentena, a vida urbana e as suas relações em espaços in 

loco (habita/mora) e em espaços in-situs (públicos/institucionais/territorialidades) de 

grande circulação de pessoas. 

 

7. A mostra reunirá trabalhos com duração mínima de 03(três) minutos e máxima de 

60(sessenta) minutos, de artistas selecionadas(os)(es) via chamamento público com 

vídeo-dança e/ou vídeo-performance gravados durante a pandemia, criação de 

conteúdos (palestras e aulas com material de apoio digital), assim como também serão 

aceitas Lives gravadas com artistas convidados(as)(es) a cerca da temática memória e 

territorialidade, em diálogo com a pesquisa da Companhia já mencionada acima. 

 

8. Serão aceitas inscrições de materiais inéditos e não-inéditos, exclusivamente através 

do envio via LINK DE YOUTUBE, aberto para visualização e sem senhas de acesso. Não 

serão aceitos envios de arquivos que não estejam no formato indicado no momento 

da inscrição. 

 



 
 

 

9. A pessoa responsável pela inscrição deve comprovar vínculo com o material produzido 

no momento da inscrição, se comprometendo integralmente como representante dos 

direitos de exibição da obra cedida durante o período da Mostra. Caso seja 

selecionada, também deverá se comprometer através do preenchimento e assinatura 

de termos que serão fornecidos pela companhia. A Corpórea Companhia de Corpos 

não se responsabiliza pelos direitos autorais das obras inscritas neste chamamento. 

 

10. A Corpórea Companhia de Corpos não solicita nenhum tipo de exclusividade sobre os 

materiais enviados, visto que o intuito é promover uma rede de fortalecimento e 

intercâmbio de obras e artistas sem fins lucrativos. Desta forma os trabalhos 

selecionados não receberão nenhum aporte financeiro pela participação. 

 

 

5 O resultado desta seleção será divulgado no dia 30 de agosto de 2021, no site 

www.corporeacompanhiadecorpos.com/chamamentos e nas redes sociais de 

Facebook e Instagram da Companhia. As pessoas selecionadas também serão 

contactadas por e-mail. 

 

6 A Mostra com os trabalhos selecionados acontecerá no período 06 de setembro a 06 

de outubro de 2021, através do Site da Corpórea Companhia de Corpos e das páginas 

oficiais da companhia no Youtube, Facebook e Instagram 

 

7 A seleção para este chamamento será realizada pelo Núcleo Artístico da Corpórea 

Companhia de Corpos. 

 

8 As pessoas selecionadas receberão, ao final da Mostra, um certificado de participação. 

 

 

9 Demais questões artísticas que não estejam indicadas neste chamamento poderão ser 

analisadas pelo Núcleo Artístico da Corpórea Companhia de Corpos, que será 

responsável por todas as decisões e sobre as quais não caberá recursos. 
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____________________ 

Verônica Santos 

 

Diretora da Corpórea Companhia de Corpos e artista cooperada proponente do 

Projeto Fomentar Trajetórias: Movimentos Femininos Em Recintos Femil(s). 


