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1. SOBRE DATAS E CANAIS DE TRANSMISSÃO

1.1. Data: 31 de maio de 2021 à 04 de junho de 2021.

1.2. Horário: Oficinas- período matutino e noturno; Mesas temáticas e

transmissões ao vivo- período noturno; Exposição - permanente durante os quatro dias

de Mostra.

1.3. Local: Transmissão pelo canal YouTube CCUFG; Galeria de visitação

no site Pontos de Fuga; Comunicações através das redes sociais do evento (Instagram e

Facebook) e site da EMAC-UFG.

2. SOBRE A PROGRAMAÇÃO

A abertura ocorrerá as 19h do dia 31 de maio de 2021 e o evento acontecerá do

31 de maio ao dia 04 de junho de 2021, conforme a programação prevista para a 5ª

Edição da Mostra Universitária de Direção de Arte Pontos de Fuga:
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3. SOBRE O PONTOS DE FUGA +

3.1. Proposta em caráter extraordinário, a seguinte edição em modo remoto

busca atender as necessidades específicas de medidas de segurança contra o covid-19.

Assim, Pontos de Fuga + é um espaço digital de experiências relacionais em direção de

arte que reúne materiais inéditos no campo das práticas visuais produzidos por alunos e

artistas emergentes da região entre 2020 e 2021, além de oficinas e mesas temáticas,

com tradução em libras. Trata-se de uma realização do Laboratório Experimental de

Desenho da Performance em parceria com o Estúdio Viela Pub e o Centro Cultural

UFG que propõe a afirmação do Evento enquanto obra relacional no espaço digital,

visando a produção de imagem em contexto da crise generalizada a qual estamos

sujeitos.

3.2. Neste sentido, o conceito de “ponto de fuga”, linha do horizonte, está

diretamente relacionado ao ato de olhar enquanto proposição, ao posicionamento

metodológico de alteridade do observador em relação ao ato de enquadrar. Ou seja, ao

tempo e espaço do ponto de observação e suas particularidades na direção de arte.

3.3. Em sua quinta edição a “Mostra de Direção de Arte 2021” se consolida

como um espaço significativo de formação e extensão artística entre a comunidade local

e o Curso de Bacharelado em Direção de Arte. A “Mostra” reúne anualmente um

recorte da cena local com produções que enveredam pela experimentação do desenho da



cena enquanto espaço autônomo de criação entre linguagens a partir de questões

pulsantes de seu próprio tempo e espaço.

3.4. A Mostra Pontos de Fuga + tematiza as práticas ampliadas que

transcendem demarcações entre linguagens e disciplinas, artísticas e não-artísticas. A

partir desta perspectiva, o evento tem como objetivo consolidar a produção local goiana

e futuramente consolidar-se como Mostra Regional, capaz de acolher produções do

Centro Oeste brasileiro. A “Mostra” é organizada em três eixos interrelacionais: Eixo

01-mostra artística; Eixo 02- ações pedagógicas, Eixo 03-reflexões teóricas.

3.5. No Eixo 01 - mostra artística reúne principalmente os trabalhos

desenvolvidos a partir de 2020 onde a linguagem é convocada na medida em que esta

ou estas contemplam as necessidades de organização da obra. Desta forma, o que está

em discussão neste eixo expositivo é a arte como experiência pública na produção de

imagens e geração de espaços relacionais.

3.6. No Eixo 02 – ações pedagógicas, por sua vez atua como espaço de

intercâmbios, partilha dos modos de produção e transmissão de conhecimento no campo

do sensível e da prática simbólica através de oficinas e workshops.

3.7. E por sua vez no Eixo 03- reflexões teóricas completa a programação das

atividades da Mostra viabilizando ao público em geral um espaço de reflexão e

problematização das práticas cênicas e seus desdobramentos na contemporaneidade a

partir de mesas temáticas.

3.8. A organização do evento se dá através de uma curadoria composta por

um docente coordenador, discentes e docentes convidados.

3.9. A cada duas edições o projeto deve ser submetido novamente por um

novo coordenador constituído de uma nova equipe. Caso não haja interesse do corpo

docente, a coordenação pode ser mantida. A equipe curatorial é responsável pela

idealização e execução do evento, que corresponde desde a elaboração do recorte

teórico à execução da programação, incluindo design, divulgação, certificação dos

participantes e manutenção dos espaços digitais.

3.10. A equipe curatorial, sob orientação do coordenador ficará responsável

pela seleção das obras submetidas a partir dos critérios descritos no item 06 de acordo

com a temática. Especificamente nesta edição de 2021 a mostra contemplará as



produções realizadas em contexto de restrição social diante da crise de pandemia na

qual nos encontramos sem expectativas de normalização a curto e médio prazo.

4. SOBRE O TEMA

Qual o papel do artista enquanto agente cultural, em garantir o local de fala,

quando se faz urgente assegurar a liberdade de escuta? A marginalização da ciência e da

cultura, no atual cenário brasileiro, não é falta de conhecimento e sim exercício de

poder. Neste contexto, a emergência de imagens ausentes pode ser tão significativa

quanto a presença replicante de atos de negação. E com o propósito de problematizar tal

discussão a 5° Edição da Mostra Pontos de Fuga resgata, em novos termos de realidade

cotidiana, o tema da 27° Edição da Bienal de São Paulo: Como Viver Junto (2006) na

tentativa de um mapeamento cognitivo da escuta como estratégias colaborativas de

sobrevivência. Ou seja, fomentar estratégias estético-política de produção de imagem no

estado de Goiás, capazes de tornar visíveis as particularidades de processos de

deterioração e aniquilação da capacidade perceptiva do outro, através do espaço digital

de interação, produção e circulação de imagens, com o objetivo claro de confrontar

veículos midiáticos promotores do caos.

Tais desdobramentos implicam em uma série de desvios na localização da

direção de arte e seus agentes, desde os enquadramentos institucionais às redes

discursivas do meio ocupado. Neste caso específico, à prática testemunhal do artista

etnógrafo se dá através da produção de imagem (visual e/ou sonora), que por sua vez

comporta a analogia do mapeamento levando a operação cartográfica ao extremo

geológico, sociológico, antropológico e tecnológico até o ponto que o mapeamento

etnográfico, de determinado tempo-espaço converte-se em uma forma essencial de site

specific. No entanto não são os objetos que se instalam no espaço e sim o confinamento

no ambiente doméstico que define as proposições.



Desta forma, a partir do conceito de artista como etnógrafo proposto por Hall

Foster; do texto “O obvio e o Obtuso” de Roland Barthes e “Contexturas: Sobre artistas

e/ou antropólogos” de Cristina Freire, nós do Laboratório Experimental de Desenho da

Performance convidamos a toda comunidade artística -interna e externa a Universidade

Federal de Goiás- a ocupar esse espaço de escuta e resistência através de manifestações

criativas e performatividades cotidianas, destinadas ao tema proposto: Geografias

imaginárias: como (sobre)viver junto na construção conjunta de um espaço de

simulação de liberdades e experiencias virtuais capaz de situar sua posição dentro de

sistemas de produção mais amplos com os quais é preciso estabelecer e codificar

relações.

5. SOBRE AS INSCRIÇÕES

5.1. O Pontos de Fuga + é destinado a artistas, estudantes e interessados do

Estado de Goiás que desejem participar como ouvintes, expositores ou participantes das

oficinas (apresentando trabalho ou não). Serão aceitas propostas de trabalho de toda

comunidade do Estado de Goiás. Fica estabelecida a isenção de taxa de inscrição,

conforme decisão da comissão do Pontos de Fuga +.

5.2. As inscrições para o evento deverão ser realizadas por meio da página

do evento:  https://pontosdefugaufg.wixsite.com/home.

5.3. O evento será aberto a todis que se interessarem, contudo, apenas a

submissão de inscrição garante certificação. Cada modalidade compreende a

certificação específica.

5.4. O evento prevê a submissão de trabalhos individuais e/ou coletivos de

acordo com a finalidade deste edital, no formato de: a. abertura de processo em contexto

doméstico; b. performance (gravada e/ou transmissão ao vivo); c. fotografia; d. filme; e.

experimento gráfico e literários (devidamente digitalizados): gravura, desenho, pintura;

f. experimento sonoro; g. instalação e escultura. Para cada obra deverá ser preenchida

uma ficha de inscrição e um termo de compromisso.

5.5. A exposição ficará aberta para visitação no site do evento durante todo o

perído da Mostra. O conteúdo resultante do registro da Mostra ficará disponível nas

plataformas digitais e canais do evento.



5.6. A ficha de submissão de trabalhos deverá ser preenchida na plataforma

Pontos de Fuga com acesso pelo site https://pontosdefugaufg.wixsite.com/home na aba

inscrições no período de 05 de abril a 10 de maio de 2021.

5.7. As propostas deverão obedecer ao regulamento conforme item 06 e

serão submetidas à avaliação da Comissão, de acordo com os critérios identificados

neste edital.

5.8. Os certificados de participação serão enviados para o e-mail submetido

na ficha de inscrição em até 15 dias úteis após o fim do evento.

6. REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA

MOSTRA ARTÍSTICA.

6.1.1. Trabalhos em vídeo deverão ser entregue em resolução mínima 640p, em

extensão MPEG 4 ou MOV Codec H.264 ou H.265; contendo o máximo de 30 minutos

de duração. Mesmo se tratando de proposta para transmissão ao vivo, o link de acesso

(YouTube ou Drive) deverá ser enviado através do formulário de inscrição e termo de

compromisso, para acesso prévio da curadoria ao material.

6.1.2. Em caso de trabalhos em formato de fotografia ou documentos

digitalizado a submissão deverá possuir, por inscrição, até 10 arquivos com o máximo

100MB cada no formato PNG, JPEG, PDF OU RAW.

6.1.3. Em caso de vídeos e performances, cada arquivo deverá ter o máximo de

10GB.

6.1.4. É permitido a submissão de mais de uma obra por autor, mesmo em

formatos distintos. Para cada obra é necessária uma ficha de inscrição.

6.1.5. As ações performativas devem ter a duração máxima de 30 minutos,

podendo ser realizadas por transmissão ao vivo -modo remoto- ou transmissão gravada

disponibilizada de acordo com a programação.

6.1.6. A agenda de apresentações dos trabalhos aprovados será determinada

pela comissão da mostra artística. Dúvidas sobre os formatos podem ser encaminhados

por e-mail diretamente aos organizadores pelo endereço pontosdefugaufg@gmail.com.

6.1.7. O resultado da seleção será divulgado até 17 de maio nas redes sociais do

evento e por e-mail.

7. PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS E MESAS TEMÁTICAS



7.1.1. As Mesas e Oficinas serão realizadas através dos canais oficiais do

Centro Cultural UFG.

7.1.2. A inscrição no evento dá acesso como ouvinte às Mesas temáticas.

7.1.3. É necessário inscrição prévia para participar das Oficinas conforme

divulgação, toda inscrição será submetida ao processo seletivo realizado pelo

ministrante.

7.1.4. Sobre as informações e conteúdo do Edital e/ou utilização da plataforma,

envie e-mail para: pontosdefugaufg@gmail.com e o prazo para respostas de

esclarecimentos e dúvidas encaminhados para o e-mail mencionado acima é de até 48h,

por isso encaminhe as dúvidas até 48h antes do último dia das inscrições.

OBSERVAÇÕES

Leia com atenção todo o regulamento do Edital antes de se inscrever.

Seja objetivo e claro na descrição do seu projeto e envie todos os formulários,

conforme o regulamento do Edital.

Não deixe para a última hora! Dúvidas são comuns durante o processo de

inscrição, por isso quanto antes começar, mais tranquilidade terá para concluir seu

projeto.

Certifique-se de salvar as informações como rascunho sempre que inserir algum

dado importante, ou antes de concluir sua inscrição. Assim, não correrá o risco de

perdê-la caso ocorra alguma intermitência no seu sinal de internet, por exemplo.

Inscrições efetuadas nos últimos minutos estão sujeitas a não serem analisadas

pela curadoria. O envio não é instantâneo e a sua velocidade depende de muitos fatores,

especialmente da sua conexão com a internet.

Devido à sua extensão, inscrever-se por meio de um celular não é recomendado.

Caso não seja possível utilizar outro meio de acesso à internet, como notebook ou

computador, acesse a plataforma com o celular na horizontal.

LISTA DE LINKS RELACIONADOS:

Página do evento, informações e inscrições: https://pontosdefugaufg.wixsite.com/home

E-mail do evento: pontosdefugaufg@gmail.com

Página do evento: instagram.com/pontos.defuga



Canal do YouTube CCUFG:

https://www.youtube.com/channel/ UCfydSry2CI360P4ZxythHYA

Informações sobre o Laboratório Experimental de desenho da performance: 

instagram.com/dal_rogerio; instagram.com/ledaufg

Informações sobre o Estúdio Viela Pub: instagram.com/vielapub

Informações sobre o CCUFG: instagram.com/centroculturalufg

Goiânia, 07 de abril de 2021.

___________________________

Prof. Dr. Dalmir Rogério Pereira


