Ponto de Cultura Editora Livre Popular Artesanal
Lamparina Luminosa convida:
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0

Concurso

OFICINA GRATUITA

Lamparina
ILUSTRAÇÃO
Publica

XILOGRAVURA
Apresentação

vs.

O QUE É ISSO? A oficina oferece um contato inicial com o universo da xilo-

gravura, vivenciando as etapas de gravação e impressão da
Seleção de 07 projetos de livros (prontos ou em construção) para publicação no ano de 2017:
matriz em madeira, fazendo uso de um fragmento textual
Categoria: Prosa
como estímulo para criação e desenvolvimento de imagens.
02 projetos de livros de prosa

Criação literária, pesquisa e redação que resulte em textos literários em prosa, nos gêneros: contos,

COM MARCELO HELENO

crônicas, romance, novela e contos infanto-juvenis.

01 livro de autoria do primeiro classificado da categoria.

01 livro/antologia de autoria coletiva com dez autores selecionados na categoria.

Categoria: Poesia

SÁBADO
Criação literária, pesquisa e redação que resulte em textos literários em poesia, nos gêneros: poesias,
27 DE AGOSTO 2016
poemas e sonetos.
02 projetos de livros de poesia

01 livro de autoria do primeiro classificado da categoria.

DAS 14H AS 17:30H

01 livro/antologia de autoria coletiva com dez autores selecionados na categoria.

Categoria: Escritores do ABC
02 projetos de livros de poesia e/ou prosa exclusivos para proponentes que residem compro-

Pinacoteca de São Bernardo do Campo
Caetano do Sul, Diadema, Riberão Pires, Mauá, Rio Grande dar.Serra)
Kara, 105 - Jardim do Mar
Criação literária, pesquisa e redação que resulte em textos literários nos gêneros: contos, crônicas,
romance, novela, contos infanto-juvenis, poesias, poemas e sonetos. São Bernardo do Campo
vadamente em uma das cidades do ABC Paulista (Santo André, São Bernardo do Campo, São

01 livro de autoria do primeiro classificado da categoria.
01 livro/antologia de autoria coletiva com dez autores selecionados na categoria.

Categoria: HQ
01 projeto de livro de Historias em Quadrinhos

GRATUITO

para se inscrever mandar um email a:
CURSOS.LAMPARINA@GMAIL.COM

Criação e edição que resulte em coletânea de tiras e/ou contos, romance, jornalismo narrativo, adaptações de classicos em forma gráfica cuja história é contada através de arte seqüencial - banda desenhada ou quadrinhos, em P&B.

realização:

patrocínio:
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DE ONDE VEM?

OFICINA GRATUITA

Este concurso vem da continuidade do projeto Editora Livre Popular Artesanal – Lamparina Lumi-

nosa, premiado como Ponto de Cultura em parceria com a Secretaria de Cultura do Município de São
Bernardo do Campo e Ministério da Cultura, que integra as atividades da Associação de Promoção

ILUSTRAÇÃO
vs.
XILOGRAVURA

Humana e Resgate da Cidadania, localizada no Bairro Jd. Silvina, região do Montanhão, em São Bernardo do Campo, SP.

O segundo concurso “Lamparina Publica” é uma vertente das ações propostas pelo projeto regente no
ano de 2016/2017.

QUAL A IDÉIA?

Favorecer a circulação da literatura e arte através do livro. Revelar potencialidades locais que estão
fora do circuito convencional de distribuição de livros. Dar luz a inventividade, a expansão do conhe-

A oficina oferece um contato inicial com o universo da xilogravura, vivenciando as etapas de gravação e impressão da
COMO FUNCIONA?
matriz em madeira, fazendo uso de um fragmento textual
Basta inscrever-se no período descrito no regulamento, apresentar um projeto de livro inédito (O candidato deverá apresentar
conteúdo quepara
represente
70 a 100%
do livro a ser publicado) ede
aguardar
o
como estímulo
criação
e desenvolvimento
imagens.
cimento e aos encontros. Fomentar produções inéditas, especialmente (não exclusivamente) ao autor
bernardense.

resultado dos livros selecionados, escolhidos pela Comissão Julgadora, a serem editados pela Lamparina Luminosa e publicados no ano de 2017.

COM MARCELO HELENO

QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem se inscrever, quaisquer interessados, maiores de 12 anos, brasileiros, brasileiros naturalizados,

SÁBADO
Riberão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra), que tenham uma produção textual e/ou artística pronta
27 DE AGOSTO 2016
e deseja publicá-la em formato livro.
estrangeiros residentes no Brasil (a categoria “escritores do ABC” é restrita a moradores das 7 cidades do ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema,

DAS 14H AS 17:30H

O participante poderá inscrever quantos projetos quiser, no entanto, deverá preencher uma (o1) ficha
de inscrição para cada projeto.

A inscrição é vedada aos membros da comissão julgadora e equipe do projeto Editora Livre Popular
Artesanal – Lamparina Luminosa e Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania (Associação Pe. Leo Commissari)

Pinacoteca de São Bernardo do Campo
r. Kara, 105 - Jardim do Mar
São Bernardo do Campo

SEGUE REGULAMENTO
GRATUITO
para se inscrever mandar um email a:
CURSOS.LAMPARINA@GMAIL.COM
realização:

patrocínio:
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Regulamento

OFICINA GRATUITA

INSCRIÇÃO
1

O período de inscrição vai do dia 26/12/2016 até as 23h59 do dia 12/02/2017.
As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas por email, obrigatoriamente, endereçadas a:

ILUSTRAÇÃO
vs.
XILOGRAVURA
concurso.lamparina@gmail.com

2

Deve constar, obrigatoriamente, no campo do assunto do email:

“3o concurso lamparina publica - (nome da categoria escolhida) ”
(ex: 3o concurso lamparina publica - Prosa)

3

4

A oficina oferece um contato inicial com o universo da xiloDeve constar, obrigatoriamente, no corpo do email:
gravura, vivenciando as etapas de gravação e impressão da
Nome completo do participante (especificar nome artístico, se houver), seguido do nome
do projeto/livro. matriz em madeira, fazendo uso de um fragmento textual
como estímulo para criação e desenvolvimento de imagens.
Deve constar, obrigatoriamente, em anexo no email:

COM MARCELO HELENO

01 arquivo – contendo ficha de inscrição preenchida pelo participante.

(a ficha de inscrição encontra-se no site www.lamparinaluminosa.com/blog)

01 arquivo em formato PDF com as imagens, todas ou uma seleção delas
de máxiSÁBADO
mo: 10Mb. Obrigatório somente para a categorias HQ

27 DE AGOSTO 2016

Podem constar anexos opcionais (não obrigatórios):
DAS 14H AS 17:30H
Materiais complementares que possam contribuir para melhor compreensão do projeto.
Limite de até 5 anexos (por um maximo de 4Mb por anexo).

*

Pinacoteca de São Bernardo do Campo
vale ressaltar que o livro-projeto é um arquivo para analise da banca examinar. Kara, 105 - Jardim do Mar
dora, que na fase de elaboração, caso o participante seja contemplado, poderá ser
São Bernardo do Campo
sujeito a edição e modificações de acordo com parâmetros e exigências editoriais
que serão discutidos e definidos junto a editora.

5

realização:

GRATUITO

O participante poderá inscrever quantos projetos quiser, no entanto, deverá preencher
para
se inscrever mandar um email a:
uma (01) ficha de inscrição para cada
projeto.
CURSOS.LAMPARINA@GMAIL.COM
OBS. somente 01 projeto para cada autor
poderá ser premiado

patrocínio:
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VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6

7
8

OFICINA GRATUITA

Cada inscrição será confirmada através de um email-resposta em até 5 dias, contados a
partir da data de envio da inscrição.
Caso o participante não receba este retorno, estabelecer novo contato no mesmo email,
relatando o ocorrido. O email de recebimento é o que confirma e garante a inscrição
do participante no concurso.

ILUSTRAÇÃO
vs.
XILOGRAVURA

As inscrições enviadas antes ou após a data e horário informados no edital, serão desconsideradas.
As inscrições que não constarem todos os itens obrigatórios serão invalidadas.

A oficina oferece um contato inicial com o universo da xilogravura,
vivenciando as etapas de gravação e impressão da
AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS
matriz em madeira, fazendo uso de um fragmento textual
9
A comissão será composta por membros da entidade proponente, autores que tem livros
estímulo
criação
e desenvolvimento
de imagens.
publicados nocomo
catalogo
da editorapara
Lamparina
Luminosa
e profissionais convidados
da
área de letras e artes visuais e membros de um dos bairros mais próximos a sede que
abriga a Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania .

COM MARCELO HELENO

PREMIAÇÃO
10

SÁBADO
O resultado da premiação será divulgado em até 60 dias (datado do término das inscri27 DE AGOSTO 2016
ções) no site da Lamparina Luminosa: www.lamparinaluminosa.com e na pagiDAS 14H AS 17:30H

na Facebook da editora: www.facebook.com/lamparinaluminosa

11
12
13

Os vencedores contemplados receberão aviso da premiação por email.

Pinacoteca de São Bernardo do Campo
r. Kara, 105 - Jardim do Mar
Sãoeditadas
Bernardo
do Campo
Os vencedores serão premiados com a publicação de suas obras
pela Lamparina
Serão premiados 07 livros de proponentes/autores distintos.

Luminosa, com uma tiragem aproximada de 150 exemplares, Isbn, código de barra e ficha
catalográfica a serem lançadas até o fim do ano de 2017.

GRATUITO

O número de páginas e o formato serão organizados junto à editora, após a premiação

para se inscrever mandar um email a:
CURSOS.LAMPARINA@GMAIL.COM
realização:

patrocínio:
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14

OFICINA GRATUITA

10% dos livros publicados, serão distribuídos gratuitamente a título promocional e o restante comercializado de acordo com os parâmetros da Lamparina Luminosa.

15

ILUSTRAÇÃO
vs.
XILOGRAVURA

20% dos livros publicados, serão distribuídos gratuitamente aos autores ganhadores da
cada categoria. Aos autores selecionados para as antologias serão entregues 03copias/
autor no dia do lançamento.

16

O lançamento acontecerá da cidade de São Paulo. Lamparina Luminosa não custeará a
vinda dos autores para o evento.

17

A oficina oferece um contato inicial com o universo da xiloas etapas
de gravação
e impressão
Caso o vencedorgravura,
seja menorvivenciando
de idade, será necessária
a presença
de um maior
responsá- da
vel no momento de
formalização
da premiação.
matriz
em madeira,
fazendo uso de um fragmento textual
como estímulo para criação e desenvolvimento de imagens.

COM MARCELO HELENO
SÁBADO
27 DE AGOSTO 2016
DAS 14H AS 17:30H

BOA SORTE!

Pinacoteca de São Bernardo do Campo
r. Kara, 105 - Jardim do Mar
São Bernardo do Campo

GRATUITO

para se inscrever mandar um email a:
CURSOS.LAMPARINA@GMAIL.COM
realização:

patrocínio:

