


A BLACK BRAZIL ART acredita 

fortemente que o mundo da arte 

deve ser apoiado, incentivado e 

conectado além dos limites das 

barreiras geográficas. Como todas 

as atividades criativas, inclusão e 

diversidade estão entre nossas 

premissas e as discussões de gênero 

e raça nas artes tem levado nosso 

trabalho no “fluxo” dos processos 

criativos. Esta segunda edição da 

bienal black em tempos difíceis, nos 

cria estímulo para o pensamento de 

um mundo mais coeso, 

compartilhável e onde mulheres 

tenham direitos e oportunidades 

semelhantes aos homens.

“Estou aqui” - 95 x 75 cm – 2020. Técnica mista, tinta acrílica 
e jornal sobre papelão corrugado. Artista Susan Mendes
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É difícil imaginar uma forma de pensar a disposição material de um território que não
teria recurso, de uma forma ou de outra, ao mapa. Os mapas são tão essenciais para
nossas representações do espaço, que temos dificuldade em compreender quais
podem ter sido as concepções de espaço geográfico em culturas e épocas que não
as conheceram.

Cartografia e hibridismo do corpo feminino – representação visual e afetiva
apresenta uma “cartografia sensível” como o surgimento de uma nova modalidade
cartográfica que permite traçar e revelar as experiências do corpo-espaço.

Retomando uma abordagem de indagação com os artistas contemporâneos, este
edital convida artistas todes a compartilharem suas práticas na relação com lugares e
pessoas, muitas vezes expressando uma dimensão dos lugares invisíveis, dos
sensíveis, e revelando situações cotidianas tendo como objeto, o corpo.

Esta cartografia contemporânea dará lugar a renovações artísticas e transversais na
arte e na construção criativa, na medida em que o mapa não é mais apenas uma
ferramenta de visualização do espaço, mas em si mesmo, um dispositivo de
experiência espacial que se abre para uma nova geografia de experiência vivida.

Patrícia Brito
Curadora da Bienal Black Brazil Art
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Da promoção e realização

1. A BIENAL BLACK em sua segunda edição, conta com

a participação e apoio do Grupo de investigação da

UDELAR – Universidad del República do Uruguai,

Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, da Casa de

la Cultura Afrouruguaia e do apoio supervisionado de

membros da Association of Art Museum Curator (aamc).

A realização é da Black Brazil Art.

A 2BIENALBLACK traz como tema CARTOGRAFIA E

HIBRIDISMO DO CORPO FEMININO –

REPRESENTAÇÃO VISUAL E AFETIVA e apresentará

artistas de várias partes do mundo. Com uma série de

obras de arte digital, projetos artísticos de processos

coletivos, instalações, performances, vídeos e diversas

outras categorias, a mostra refletirá novas perspectivas e

inspirações que atraem nosso futuro em relação ao

corpo-espaço para além de nossas fronteiras

geográficas através de uma cartografia múltipla. Esta

exposição online visa dar aos artistas uma mostra por

meio de histórias sonoras e visuais personalizadas,

envolvendo comunidades em trocas sensitivas com
curadoria ampla e uma exposição internacional.
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Do objetivo geral

2. A Black Brazil Art torna público a todos os

interessados, a abertura de seu edital para a seleção de

trabalhos para a segunda edição da Bienal Black.

O objeto deste regulamento é a criação da segunda

edição da Bienal Black, uma exposição internacional

virtual de artistas que dialogam com as narrativas de um

mundo sem barreiras geográficas em torno do tema

“Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino –

Representação Visual e Afetiva”.

Essa exposição virtual aumentará a visibilidade e se

fará conhecer cada um dos artistas participantes, dentro

e fora de seus territórios, abertos à novas colaborações

e cruzamentos entre processos criativos.

Cada artista será capaz de se tornar conhecido em um

nível internacional graças à ferramenta inovadora da

tecnologia online. Portanto, a 2 Bienal Black Brazil Art

acontecerá em modo virtual, podendo ser visitada com

acesso no site www.blackbrazilart.com.br no período de

janeiro a março de 2022.

http://www.blackbrazilart.com.br/
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Do objetivo específico

2.1. Apoiar e fomentar a criatividade, promoção e divulgação das

artes, principalmente às produzidas por mulheres.

2.2. Contribuir para o desenvolvimento de crítica de arte e

publicações sobre arte contemporânea brasileira, principalmente

arte produzida por artistas da diásporas, mas sobretudo,

contemporâneas – especialmente por artistas mulheres.

2.3. Divulgar as produções de artistas contemporâneos individuais e

coletivos, inéditos ou recentes, que abordam em seus trabalhos,

narrativas com recortes de gênero, mas sobretudo, conectadas ao

tema da segunda edição “Cartografia e Hibridismo do Corpo

Feminino – Representação Visual e Afetiva”.

2.4. Realizar uma programação artística e cultural no Brasil com

vistas no exterior, unificando a temática da cartografia, mas

principalmente, criando conexões de compartilhamento de criações

para além das fronteiras virtuais.

2.5. Refletir, criar e apoiar a difusão da arte contemporânea

brasileira equilibrando as narrativas de gênero e raça,

aprofundando processos e fazendo conhecer artistas anônimos

aumentando assim, a circulação e o conhecimento de novos nomes

no cenário das artes e oportunizando acessos.

2.6. Estabelecer e estreitar a relação entre produtores, artistas,

criadores e produtores nacionais e internacionais e mediar a

relação com o público e

2.7. Premiar e incentivas os melhores trabalhos.
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Da inscrição

3. A inscrição será no período de 06 de setembro a 30 de outubro de 

2021 até às 23h00.

3.1. É aberta a artistas brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil 

há mais de cinco anos. 

3.2. Poderão participar deste edital, artistas e criadores, individuais ou 

coletivos, em até duas categorias. Porém, a inscrição deverá ser feita 

em nome de apenas um artista – seja ele individual ou coletivo.

3.2.1. Cada participante poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, 

inclusive o grupo coletivo em até 2 (duas) categorias diferentes. Para 

cada trabalho inscrito, se faz necessário anexar 2 (duas) imagens –

uma de cada trabalho, no formato JPG\PNG\JPEG. Cada imagem 

deverá ter, no máximo, 2MB. Em se tratando de trabalhos bi ou 

tridimensionais, se faz necessário um conjunto de três imagens para 

cada obra.

3.3. As inscrições serão feitas por meio do formulário digital disponível 

no site ou endereço eletrônico https://url.gratis/KNnWzm

3.3.1. A inscrição será feita em 3 (três) etapas distintas:

a) Inscrição via formulário eletrônico

b) Pagamento da taxa de inscrição 

c) Encaminhamento por e-mail do portfólio ou dossiê e das imagens 

das obras para o e-mail: 2bienalblack@gmail.com

https://www.blackbrazilart.com.br/2bienalblack
mailto:2bienalblack@gmail.com
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Para título de esclarecimento:

-Dossiê ou portfólio de no máximo 5 (cinco) páginas contendo também 

informações sobre as imagens\obras a serem apresentadas (nome do 

artista (todos), nome da obra, ano de execução, técnica realizada, 

dimensões e valor da obra – mesmo que simbólico)

Imagens de no máximo 2MB (por imagem)

O envio pode ser via DRIVE.

NÃO ACEITAREMOS IMAGENS EM PDF.

3.4. Todas as categorias são admitidas porém, obras digitais são 

recomendáveis.

3.5. Artistas que inscreverem performance ao vivo, ou seja, para 

apresentação em LIVE, deverão no lugar das imagens, enviar 

memorial descritivo em 1 (uma) lauda, contendo informações 

conceituais da obra, tempo de apresentação, indicação etária e 

relação técnica da equipe.

3.6. Para performances (já produzidas) e vídeos, deverão ser enviados 

links de acesso aberto. Links que requerem uma senha ou permissão 

para serem analisados serão rejeitados.

3.7. Do investimento ou taxa de inscrição:

a) INDIVIDUAL – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

b)    COLETIVO – R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)*

* Considera-se coletivo acima de 2 artistas trabalhando em uma 

mesma obra.

3.8. É vedada a qualquer membro da organização e produção da 

bienal black a sua participação. A Organização da 2BienalBlack 

rejeitará inscrições que não estejam de acordo com os termos deste 

Regulamento. O ato da inscrição implica automática e plena 

concordância com as normas deste Regulamento. 

https://pag.ae/7XuRVQVCG
https://pag.ae/7XuRVibg6
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Da seleção

4. Os trabalhos serão julgados de acordo com os objetivos da Bienal.

4.1. Os trabalhos serão avaliados online por um júri de reconhecida 

capacidade, cujas instituições são: Itaú Cultural, Associação Brasileira 

de Críticos de Arte, Associação de Curadores de Museus de Arte (ny) 

e Associação Internacional de Museus Femininos (it); seus nomes 

serão publicados oportunamente.

4.2. Os trabalhos selecionados irão compor a 2BIENALBLACK, e 

serão expostos numa galeria virtual de interação sensitiva onde o 

visitante também poderá interagir com a obra e seu acesso será pelo 

site da BlackBrazilArt.

4.3. Os jurados indicarão os projetos que mais se destacarem na 

seleção e a curadoria da 2BIENALBLACK outorgará certificação, 

premiação em dinheiro e bolsas para residência artística virtual.

4.4. Todos os trabalhos selecionados irão compor a mostra da 

2BIENALBLACK a ser realizada de janeiro a março de 2022. 

4.5. Todos os trabalhos selecionados participarão do catálogo virtual.

4.6. Os artistas selecionados serão informados por e-mail e a 

divulgação final será publicada no site e redes sociais da Black 

Brazil Art. 

4.7. Somente serão expostas as obras selecionadas, não sendo 

permitidas substituições ou modificações das mesmas após a 

seleção. 

4.8. Casos não previstos serão decididos pela Comissão 
Organizadora da Bienal e não são passíveis de contestações.

https://www.blackbrazilart.com.br/
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Da premiação

5. Serão conferidos os seguintes prêmio: 

•3 (três) prêmios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.

•3 (três) prêmio no valor de R$ 1.000.00 (hum mil reais), e

• 10 (dez) bolsas de residência artística.

5.1. Os artistas premiados receberão seus prêmios livres de impostos 

e em agência bancária no Brasil, onde sejam titulares de conta 

corrente ou poupança individual. Não serão aceitas contas de 

parentes. 

5.2. O conjunto das obras premiadas será incorporado ao acervo da 

Black Brazil Art.

Da montagem

6. Caberá exclusivamente à Organização da Bienal o layout da 

exposição. 

6.1. Os artistas selecionados na categoria “Performance” que 

não seja VÍDEO PERFORMANCE, deverão apresentar sua 

performance ao vivo em plataforma zoom em data e horário 

agendado na programação da Bienal Black.
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Do direito de uso das imagens

7. Ao inscrever-se para a mostra, o artista aceita ceder os direitos de 

divulgação das imagens de seus trabalhos para confecção de peças 

publicitárias, que serão usadas exclusivamente para a divulgação do 

evento dentro e fora do país.

7.1. Cada artista garante ser detentores dos direitos autorais dos 

trabalhos apresentados.

7.2. Cada artista garante que as pessoas possivelmente retratadas nas 

fotografias, vídeos e seus áudios deram o seu consentimento, através 

de liberação adequada, para participar da iniciativa das imagens que 

os retratam e para qualquer publicação subsequente dos 

organizadores.

7.3. Os organizadores não serão portanto, responsável por quaisquer 

reclamações e / ou ações de terceiros, incluindo, a título de exemplo e 

não exaustivas, reivindicações de indenização ou reclamações por 

violação de direitos autorais e / ou direitos de imagem.

7.4. Cada artista garante que as imagens e direitos relacionados que o 

autor confere à organização não infringem quaisquer direitos de 

terceiros e não contêm material discriminatório.
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Da proteção de dados

8. A Black Brazil Art valoriza a privacidade de seus usuários e demonstra 

seu compromisso em proteger a sua privacidade e seus dados pessoais, 

nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e demais leis sobre o 

tema.

8.1. Ao aderir a este regulamento, os participantes concordam que os 

dados pessoais disponibilizados no formulário eletrônico (formulário de 

inscrição) referentes à inscrição na segunda edição da Bienal Black Brazil

Art, serão tratados sob e de acordo com a LGPD.

8.2. A Black Brazil Art não solicita dados de documentação, apenas nome 

completo, e-mail e telefone no intuito de manter o artista atualizado em 

relação ao edital a que participa.
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Do cronograma

ETAPA                                                                       PERÍODO

Inscrição 06 de setembro a 30 de outubro

Análise e seleção 01 a 15 de novembro 

Divulgação dos selecionados 20 de novembro 

Abertura da exposição 04 de janeiro 2022

Período de mostra Até 30 de março

Programação paralela** Janeiro, Fevereiro e Março

** A programação paralela com os respectivos horários estarão disponível no 

site a partir de janeiro.



BLACKBRAZILART
A Black Brazil Art, instituição privada com fins lucrativos e 
que atua de forma colaborativa com profissionais 
relacionados ao campo das artes, artistas visuais, críticos, 
gestores culturais, curadores independentes, grupos 
comunitários de arte urbana, empreendedores, e 
quaisquer outros, que trabalham para melhorar a 
visibilidade e a equidade de gênero e raça nas artes. 

www.blackbrazilart.com.br
2bienalblack@gmail.com 
Instagram\bienalblackbrazilart
Facebook\BlackBrazilArt
Twitter\BlackBrazilArt


