
CONVOCATÓRIA : BASTARDOS SEM FRONTEIRAS – vol. 2

“Se reciben videos de cualquier parte de  

el mundo, no se paga, ni se cobra, se comparte”.

Convidamos você a participar da  Mostra de vídeos bastardos, vol. 2,  que 

será  realizada  em  Porto  Alegre  em  JUNHO  deste  ano,  com  data  e  local  a  serem 

definidos. 

Divida seu vídeo conosco.  O objetivo da mostra é divulgar  a  produção de 

pessoas que estão trabalhando de forma experimental com vídeo. Um vídeo bastardo é  

aquele  que  colocamos  no  mundo  e  o  entregamos  a  própria  sorte.  Os  vídeos  que 

compõem a mostra não devem ter indicações e tampouco contra-indicações quanto a sua 

forma de exibição.

A Mostra de vídeos bastardos pode se realizar em qualquer momento e lugar 

sendo necessário, apenas, alguém que a organize. A equipe responsável de cada cidade 

que  integre  esta  rede  de  vídeos  definirá  com autonomia  os  espaços  onde  ela  será 

realizada.  

Os  vídeos  participantes  são  reunidos  por  escolhas  afetivas  dos  seus 

organizadores.

Esta mostra tem como meta atingir um circuito nacional e internacional –   

como aconteceu com a Mostra de Vídeos bastardos, vol 1, em 2006,  que percorreu as 

cidades  de  Bahia  Blanca  (Argentina),  Concepción e  Penco (Chile),  Cochabamba 

(Bolívia) e Valencia (Espanha) – para isto acontecerão diferentes edições durante o ano 

de 2007. 

Os vídeos de quem atender a esta convocatória serão projetados inicialmente 

em Porto Alegre e Valencia (Espanha), podendo o circuito de 2007 ser ampliado com 

exibições em outras cidades. Os vídeos serão apresentados sem seleção. 

A condição exigida é que nos seja enviado uma cópia do vídeo (ou vídeos) em 

mídia  DVD-R,  formato  AVI  ou  MOV  (codec  Microsoft  DV  ou  Quicktime  DV), 

720x480, NTSC. No caso de envio de mais de um vídeo, podem estar copiados no 

mesmo DVD, desde que tenham a duração máxima de 10 minutos (no total).  



Deverá  ser  entregue  por  e-mail  uma  ficha  técnica  do  vídeo  (contendo: 

autor(es), título, duração e ano de realização), uma sinopse com no máximo 5 linhas e 

01 still do vídeo para divulgação, em formato JPG. Enviar também um breve currículo 

do autor com no máximo 10 linhas. 

PRAZO FINAL DE ENTREGA: 20 de maio.

Organizadores em Porto Alegre: POIS

Claudia Paim – 3228 0710 e 8444 6079  claudiapaim@hotmail.com

Luciano Zanette –  3225 9537  e 9933 2194 lucianozanette@uol.com.br

Marcelo Gobatto- 3341 6015 - 8449 2185 – marcgoba@hotmail.com
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