
	  
 

 
 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014. 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O blog ctrl+alt+dança, a partir de DANÇA CARIOCA NA REDE – um 

programa de difusão online da produção carioca em Dança ao longo do 

primeiro semestre de 2014 – abre convocatória para exibições virtuais em 

sua GALERIA (http://ctrlaltdanca.com/galeria/).  

 

Podem se inscrever artistas (fotógrafos, coreógrafos, bailarinos, performers, 

videomakers) e/ou curadores, com séries de obras de fotografia e/ou vídeo, 

produzidas na cidade do Rio de Janeiro com foco nas artes do corpo (dança, 

teatro, circo, performance). As inscrições devem ser feitas em uma das três 

categorias abaixo:  

 

A. fotografia; 

B. vídeo (videoarte e videodança); 

C. combinada (fotografia e vídeo). 
 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 

1.1. As inscrições são gratuitas e as obras propostas pelos artistas e/ou 

curadores em suas séries devem ter sido produzidas na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

1.2. Os artistas e/ou curadores não precisam ser necessariamente cariocas. 

 

1.3. As inscrições serão feitas exclusivamente online no período de 18 de  



 
 

fevereiro a 18 de março de 2014, através do envio da ficha de inscrição para 

o e-mail contato@ctrlaltdanca.com (no campo de assunto, devem constar as 

palavras: CONVOCATÓRIA GALERIA). O download da ficha de inscrição 

pode ser feito em: http://ctrlaltdanca.com/dcr/galeriaconvoca. 

 

1.4. Cada artista e/ou curador deverá inscrever uma série de 10 a 15 

fotografias para a categoria A (fotografia); OU uma série de 3 a 5 vídeos 

para a categoria B (vídeo); OU uma série combinada de fotografias e vídeos 

para a categoria C (combinada). 

 

1.5. As propostas enquadradas na categoria C (combinada) não devem 

ultrapassar o limite de 10 obras (entre fotografias e vídeos). 

 

1.6. Em caso de propostas que incluam fotografias e/ou vídeos de autoria de 

terceiros, faz-se necessário o envio de cartas de anuência dos mesmos em 

anexo à inscrição.  

 

 

2. DA SELEÇÃO 
 
2.1. A comissão de seleção será constituída pelos artistas Aldene Rocha, 

André Bern, Dally Schwarz e Raíssa Ralola. 

  

2.2. Serão selecionadas 6 séries de obras de fotografia e/ou vídeo (ver item 

1.3) com foco nas artes do corpo.  

 



 
 

2.3. Os critérios de seleção das propostas são: qualidade das obras 

(fotografias e vídeos) e consistência do texto de apresentação da série (ver 

ficha de inscrição). 

 

2.4. Cada proposta selecionada será exibida na GALERIA ctrl+alt+dança ao 

longo de 2 semanas no primeiro semestre de 2014. 

 

2.5. Somente serão exibidas as obras que constarem na ficha de inscrição, 

não sendo permitidas substituições ou modificações das mesmas após a 

seleção final.  

 

 

3. FORMATO DE ENVIO 
 
3.1. As fotografias devem estar hospedadas em sites, tais como Flickr e 

Picasa, ou compartilhadas via Google Drive ou 4shared.  

 

3.2. Os vídeos devem estar obrigatoriamente hospedados no YouTube.  

 

 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1. O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes da 

presente convocatória.  

 

 



 
 

4.2. Além da exibição na GALERIA ctrl+alt+dança, as séries selecionadas 

receberão: 1 postagem de divulgação no blog ctrl+alt+dança, acompanhada 

de entrevista em áudio ou vídeo com os proponentes da série; e 1 flyer virtual 

de divulgação da exibição.  

 

4.3. Os artistas e/ou curadores responsáveis pelas séries selecionadas ficam 

cientes de que não farão jus a qualquer tipo de remuneração ou contrapartida 

financeira. 

 

4.4. Quaisquer outros esclarecimentos sobre esta convocatória podem ser 

obtidos através do e-mail contato@ctrlaltdanca.com. 

 

 

5. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições de propostas de exibição: 18 de fevereiro a 18 de 
março de 2014. 

Análise e seleção das propostas: 24 a 28 de março de 2014. 
Divulgação das propostas selecionadas e períodos de exibição na Galeria: 31 

de março de 2014. 
 

 

 

 


