
                     EDITAL

CONCURSO DE CARTAZES 2009



O Concurso de Cartazes é um concurso de design gráfico, 
parte integrante da Mostra de Design. Em 2009, a Mostra 
passou por uma ampla transformação em seu formato, 
expandindo suas áreas de atuação e suas atividades.

Uma dessas modificações foi a natureza do concurso de 
cartazes. No concurso anterior o cartaz a ser apresentado 
deveria ter um cunho comunicativo/funcional,  nessa edição 
assume uma feição cultural, mais próxima da linguagem 
artística e do conceito gráfico de um pôster.

Engajar criativamente os estudantes e profissionais do Design 
e áreas afins tais como arquitetura, artes plásticas, ilustração, 
fotografia, etc;

Propiciar o surgimento de trabalhos conceitualmente 
relevantes; 

Estimular o surgimento de iniciativas comerciais 
independentes no campo do design especialmente as de 
caráter inovador e autoral;

Fortalecer a cena local do design, por meio da geração 
de visibilidade, de renda e pela constituição de redes de 
trabalho permanentes.

Aberta a todos interessados, profissionais e amadores; 
designers, arquitetos, artistas, ilustradores, fotógrafos e 
interessados, pessoas que desenvolvam trabalhos 
relacionados às artes visuais.

O concurso abrange pôsteres desenvolvidos em formato 
passíveis de reprodução comercial em gráficas. O tema a 
ser abordado é o potencial transformador do design na 
constituição de uma urbanidade mais humana e criativa. 

No pôster deve obrigatoriamente constar (i) o nome do 
evento “Mostra de Design” (ii) a palavra “Transformação” 
e/ou a palavra “Cidade”.

Os interessados devem enviar, por email, o arquivo de 1 
(um) pôster (64 x 94 cm – formato vertical) e um breve 
currículo; 
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O material deverá ser enviado para: 
concurso@mostradedesign.com.br;

O material deverá ser enviado até o dia 25 de agosto, 
meia noite;

Os arquivos podem ter extensão jpg, eps, pdf ou tif. A resolução 
deve ser 300 dpi no formato real e a cor em CMYK. O 
acabamento deve ser feito com marca de corte e sangria.

As propostas dos candidatos serão submetidas a uma 
comissão julgadora composta por três integrantes, a saber, 
Wellington Cançado (Vulgo), Mariana Hardy (A&M+Hardy+Voltz) 
e Bruno Golgher (Café com Letras/Instituto Cidades Criativas).

O pôster deverá ser uma obra inédita e não ter participado 
de outros concursos. Também não poderá conter figuras 
retiradas de internet, livros, revistas, catálogos, folhetos ou 
qualquer outra imagem cujo participante não seja detentor 
dos direitos autorais.  Não deve ter pessoas ou edifícios 
reconhecíveis.

Cada designer poderá participar com apenas uma (01) 
proposta de pôster;

O período de inscrição dos trabalhos é de 29 de julho a 
25 de agosto;

O resultado será divulgado por email até o dia 30 de agosto.

Adequação da idéia à mídia Pôster;

Prospecção de novos imaginários de transformação 
(urbana, política, social, cultural, etc) relacionados ao 
design e à urbanidade; 

Originalidade e expressividade da proposta.

O criador da proposta vencedora – definida por pontuação 
dos jurados – receberá um vale-compras válido nas lojas 
do Circuito Design no valor mil  reais (R$1000,00), o 
segundo colocado no valor quinhentos reais (R$500,00) 
e o terceiro colocado um no valor duzentos e cinqüenta 
reais (R$250,00).
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As 10 melhores propostas comporão uma exposição 
coletiva na Grampo, parte da programação da 5ª Mostra de 
Design, entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro;

Se houver menos de três selecionados a exposição 
poderá ser cancelada;

Caso o artista tenha interesse em colocar seu trabalho à 
venda, 20% do valor das vendas efetivadas será reservado 
à organização da Mostra de Design;

As obras expostas vendidas somente poderão ser retiradas 
ao término da exposição.

Não será permitida a inscrição fora do prazo estabelecido 
neste Edital;

A inscrição implica na anuência às normas deste edital;

Do resultado não haverá qualquer tipo de recurso.

Mais informações pelo e-mail luciana@cafecomletras.com.br
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