ARTISTS’ALLEY - #BIENALGEEK
A Bienal Geek surge como um desdobramento natural da Bienal Internacional do Livro de
Pernambuco que vêm apoiando, incentivando e desenvolvendo ações para este perfil de
público desde 2011. E agora teremos uma edição especial voltada, exclusivamente, para
este universo.
Os amantes da literatura fantástica, da cultura pop e do universo geek, terão acesso a uma
programação repleta de palestras, debates, apresentações artísticas, desfiles cosplay, K-Pop,
lançamentos de livros, arena de escritores independentes, rodadas de negócios e
exposição/comercialização de produtos e serviços. A programação será desenvolvida com base em
03 eixos de sustentação: Entretenimento, Educação e Negócios.
A iniciativa ocorre nos dias 26 e 27 de maio, no Centro de Convenções de PE (mesmo
local da Bienal PE) e trará inúmeras atrações e atividades, além de ambientes para as
interações da literatura com a música, TV, cinema e games.
O Artists´ Alley, conhecido no Brasil como Beco dos Artistas, se configura como umas das
grandes atrações do evento, proporcionando contato direto entre os artistas de quadrinho
e seu público, através de venda de revistas, produtos e artes originais, bate-papos
descontraídos, fotos e autógrafos. Nesta edição, nosso Beco será composto por 60
mesas, distribuídas em duas ruas, durante os dois dias de evento no horário das 10h às
21h.
A abrangência é nacional com uma garantia mínima de 50% da programação para artistas
regionais, através de uma rigorosa seleção feita por especialistas do segmento.
As inscrições e seleção serão feitas através do site bienalpernambuco.com no período de
01 a 30 de março de 2018.
E agora chegou a hora de você se inscrever no Artists’Alley da Bienal Geek.
Leias as regras com atenção, preencha a ficha de inscrição com o máximo de informações que
possam pesar positivamente para que você seja escolhido e boa sorte!
CRONOGRAMA:
01 a 30/03/2018 - Período das inscrições para o Artists´ Alley (através do site
bienalpernambuco.com);
01 a 15/04/2018 – Período de análise das inscrições
16/04/2018 - Divulgação dos aprovados;
17 a 30/04/2018 – Período de contratação do espaço pelos aprovados e envio de
informações dos artistas;

Desde já vale citar que 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
Geek (www.bienalpernambuco.com). Só serão considerados os formulários devidamente
preenchidos com todas as informações solicitadas e enviadas até 30/03/2018.
Propostas apresentadas fora do prazo serão descartadas.
- 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 do festival 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
(uma para ocupar uma mesa sozinho e outra inscrição para dividir a mesa com
algum outro artista, por exemplo). Faça uma única inscrição por artista.
DA SELEÇÃO:
A seleção dar-se-á por uma comissão de artistas e produtores com comprovada experiência e do
segmento, indicada pela produção 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 análises será de 01 a 15 de abril do corrente ano;
As escolhas dos artistas expositores seguirá os seguintes critérios:
30 mesas para artistas nacionais; (atuantes fora do Estado de PE)
30 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, cabe à comissão os ajustes necessários.
Análise de currículo e portfólio
Trabalhos publicados
Atuação no mercado
Diversidade de produtos a serem expostos;
DA CONTRATAÇÃO:
- A definição da localização da mesa do(a) artista no Artists’ Alley será feita pela
organização do evento. A organização levará 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 essas 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 Bienal
Geek, de 26 a 27 de maio, devendo o expositor se comprometer em manter a mesa ocupada durante
todos os dias, no horário acordado em contrato.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO ARTISTS´ ALLEY - #BIENALPE:
MESA SIMPLES
- Tamanho: 01m de frente x 01m de largura;
- 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;
- Sinalização padrão na saia da mesa a ser providenciada pela organização do
evento;
- Iluminação suficiente no espaço;
- 01 (uma) tomada de AC 220V.
Nota: Mesa individual e intransferível. Não será autorizado mais de um artista por mesa.
Investimento: R$ 100,00 (cem reais).
MESA DUPLA
- Tamanho: 02m de frente x 1m de largura
- 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;
- Sinalização padrão na saia da mesa a ser providenciada pela organização do
evento;
- Iluminação suficiente no espaço;
- 02 (duas) tomadas de AC 220V.
Investimento: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Normas de funcionamento:
Horário de funcionamento: das 10h às 21h
1. O transporte de produtos e organização do espaço são de responsabilidade do artista e devem ser
feitos antes do início do evento;
2. Os produtos comercializados na mesa devem ser de autoria do artista, ou produzido 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 deve 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 área comercial do evento (cia@cia-eventos.com
/guilherme.voxproducoes@gmail.com) para verificar as opções de estandes disponíveis.

