4º ARTIST’ALLEY
XIII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE PERNAMBUCO
O Artist’ Alley será um espaço para que quadrinistas e ilustradores apresentem seus trabalhos e
possam interagir com o seu público, vender prints, sketchbooks, HQs, artes originais e outros
materiais. Conhecido no Brasil como Beco dos Artistas, proporciona contato direto entre os
artistas de quadrinho e o público, com bate-papos descontraídos, fotos e autógrafos. Nesta
edição, nosso Beco será composto por 20 mesas, distribuídas em 05 "ilhas" de 04 mesas
cada,durante os doze dias de evento.
Para garantir o melhor uso do Artists’ Alley estabelecemos um processo de seleção, cujas regras
definimos a seguir.
ATENÇÃO: O funcionamento do espaço será unicamente no horário das 14h às 20h no período
global do evento - 01 a 13 de outubro de 2021 - dentro da XIII Bienal Internacional do Livro de
Pernambuco, no Centro de Convenções.
A abrangência para participação é nacional com uma garantia mínima de 50% da ocupação das
mesas por artistas regionais. A seleção será feita por especialistas do segmento.
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.bienalpernambuco.com no período de
02/08/21 a 01/09/21.
Leia as regras com atenção, preencha a ficha de inscrição com o máximo de informações que
possam pesar positivamente para que você seja o escolhido e boa sorte!
CRONOGRAMA:
●
02/08/21 a 01/09/21 - Período das inscrições para o Artists´ Alley através do site
www.bienalpernambuco.com;
●
02/09/21 a 05/09/21 – Período de análise das inscrições;
●
06/09/21 - Divulgação dos aprovados no site www.bienalpernambuco.com;
●
06/09/21 a 15/09/21 – Período de contratação do espaço pelos selecionados e envio de
informações pelos artistas;
ATENÇÃO: O cumprimento de todos os requisitos não é garantia de que o proponente terá uma
mesa no Artists´Alley. Existe a possibilidade de não serem suficientes para a demanda e, nesse
caso, caberá à organização do evento atribuir as mesas aos proponentes com base nas
informações fornecidas na ficha de inscrição.
DAS INSCRIÇÕES:
- A inscrição deverá ser feita por meio do formulário disponível no site da Bienal Pernambuco
(www.bienalpernambuco.com). Só serão considerados válidos os formulários preenchidos com
todas as informações solicitadas e enviadas até 01/09/21. Propostas apresentadas fora do prazo
não serão consideradas.
- Todas as atividades previstas para a mesa, bem como os produtos a serem comercializados,
deverão ser descritos no formulário de inscrição. Essas atividades e produtos serão divulgados
pela organização da Bienal desde que a programação da mesa seja enviada com a devida
antecedência.

- Pedimos que os artistas não enviem mais de uma inscrição incluindo seu nome como, por
exemplo: uma inscrição para ocupar uma mesa sozinho e outra para dividir a mesa com outro
artista. Faça apenas uma única inscrição por artista.
- No momento da inscrição, o artista deverá indicar o período em que ele se compromete a
participar do evento, sempre em conformidade com o horário e regulamento de funcionamento da
Bienal PE.
Segue abaixo as opções que os artistas poderão indicar:
a) Disponibilidade para o período 01, 02 e 03/10 (1º final de semana do evento) – Das 14h às 20h;
b) Disponibilidade para o período de 08, 09 e 10/10 (2º final de semana do evento) – Das 14h às
20h;
c) Disponibilidade para o período de 01 a 12/10 (todos os dias do evento) – Das 14h às 20h.
*Artistas que indicarem terem disponibilidade para o período integral do evento poderão contar
com esse fato como critério de preferência.

DA SELEÇÃO:
- A seleção dar-se-á por uma comissão de artistas e produtores com comprovada experiência no
segmento e indicada pela organização do evento.
- Os nomes dos membros da comissão só serão revelados quando da divulgação do resultado.
Os membros da comissão não poderão participar da seleção.
- O prazo para a análise será de 02 de setembro a 05 de setembro do corrente ano.
- A escolha do artista expositor obedecerá aos seguintes critérios:
1) 50% das mesas para artistas nacionais; (atuantes fora do Estado de PE)
2) 50% das mesas para artistas locais; (atuantes em Pernambuco)
Nota 1: Cabe ao artista indicar a categoria.
Nota 2: Em caso de vacância ou não preenchimento total das vagas de qualquer uma das duas
categorias, caberá à comissão os ajustes necessários.
3) Análise de currículo e portfólio
4) Trabalhos publicados
5) Atuação no mercado
6) Diversidade de produtos a serem expostos;
7) Disponibilidade para participação em maior nº de dias;

DA CONTRATAÇÃO:
- A definição da localização da mesa do(a) artista no Artists’ Alley será feita pela organização do
evento. Levarão em consideração os pedidos de artistas que desejam ficar próximos entre si por
participarem de projetos conjuntos, coletivos etc., mas não há qualquer garantia de que todas as
solicitações poderão ser atendidas.

- Apenas o pagamento do valor da mesa garante a reserva da mesma. Formas de pagamento:
Dinheiro, DOC/TED e/ou boleto bancário.
- O(a) artista poderá adquirir credenciais adicionais de expositor na eventual necessidade de
contar com mais pessoas para a operação da mesa.
- A utilização da mesa acontecerá durante todo o período de realização do Artists´Alley da XIII
Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, de 01 a 12 de outubro de 2021, devendo o expositor
se comprometer em manter a mesa ocupada durante todos os dias, no horário acordado em
contrato.

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO ARTIST´ ALLEY:
MESA SIMPLES
● 01 (uma) mesa com 0,90m x 1,20m x 1,00m
● 02 (duas) cadeiras;
● 02 (duas) credenciais de Expositor para livre acesso nos dias do evento, sendo 01 para o
artista e 01 (uma) para assistente;
● Espaço para colocação de 01 (um) porta-banner – a ser levado pelo artista - 01 (uma)
tomada de AC 220V.
● Nota: Mesa individual e intransferível. Não será autorizado mais de um artista por mesa.
Investimento: Taxa única de participação de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente ao
período do evento. Não há fracionamento dessa taxa em função de período escolhido ou
quantitativo de dias.
MESA DUPLA
● 02 (duas) mesas com 0,90m x 1,20m x 1,00m
● 03 (três) cadeiras;
● 03 (três) credenciais de Expositor para livre acesso nos dias do evento, sendo 02 para
artistas e 01 (uma) para assistente;
● Espaço para colocação de 02 (dois) porta-banners – a ser levado pelo artista; - 02 (duas)
tomadas de AC 220V.
Investimento: Taxa única de participação de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente ao
período do evento. Não há fracionamento dessa taxa em função de período escolhido ou
quantitativo de dias.

Normas de funcionamento:
Horário de funcionamento: das 14h às 20h
1. O transporte de produtos e organização do espaço é de responsabilidade do artista e deve ser
feito antes do início (abertura) do evento e de acordo com o funcionamento do mesmo.
2. Os produtos comercializados na mesa devem ser de autoria do artista ou produzidos por
grupos, coletivos, empresas ou editoras, desde que o mesmo participe com alguma função
artística.
3. A comprovação dos direitos autorais (marcas e franquias) é de total responsabilidade do artista.

4. Itens não recomendados para menores não podem ser expostos abertamente ao público e
devem ficar acondicionados em embalagens ou pastas que informem claramente essa restrição
etária.
5. As mesas do Artists’ Alley são exclusivamente para a comercialização e exposição de
quadrinhos em seus diversos formatos, além de itens derivados como prints, sketchbooks, artes
originais etc. e a mesa deverá ser ocupada pelo(a) próprio(a) autor(a) dos itens ali vendidos, não
sendo autorizado o uso do espaço para a venda de material de autoria de terceiros ou para o uso
de editoras. Nesses casos, a empresa ou artista deverá contatar a área comercial do evento
(comercial@cia-eventos.com / guilherme.voxproducoes@gmail.com) para verificar as opções de
estandes disponíveis.

