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MODA  

 

  

 A Black Brazil Art foi contemplada pelo Ministério da Cultura através de dois editais: 

“Conexão Cultura Negócios” e “Conexão Cultura Brasil Intercâmbios” - 2015/2016 voltados 

para internacionalização cultural do país. O objetivo é ampliar a representação de 

empreendedores brasileiros com produtos brasileiros que falam realmente, da cultura e 

identidade de nosso país. Com isso, a empresa BBA firmou uma parceria com a The 

Canadian Textile Association, que premiará com um valor de $ 2500 (cerca de R$ 7.500,00) 

um projeto. Nessa linha, resolvemos chamar através da coordenação de cursos de design e 

moda, alunos com diferencial de proposta e criatividade de conteúdo.   

 O objetivo da linha moda praia é de criar uma coleção com os motivos das obras de 

arte de J. Altair, integrando nas peças, acessórios como: conchas, contas, miçangas, 

sementes, vidros, cordas, fibras, espelhos, entre outros, ou seja, uma criação voltada para o 

pensamento e conscientização ambiental e sustentável.  

 Compreende a linha moda praia, somente feminina: biquínis, cangas, saídas de 

banho, batas, shorts, tops, vestidos entre outros, desde que pra uso de, e em praia.  

 A seleção compreende na elaboração por parte do aluno, de desenho impresso em 

tamanho A4 e ou arquivo digital de no mínimo 3 peças, todas devidamente assinadas e 

remetidas somente cópias, pois as mesmas não serão devolvidas. 

 Após a seleção dos melhores trabalhos que representarem o acervo do artista (vide 

acervo completo no site (http://www.blackbrazilart.com.br/#!ingnuo-e-primitivo/c2eo), 

será pago o valor do prêmio e firmado um contrato de trabalho que poderá variar de 3 

(três) meses a 1 (um) ano.  

 Sugere-se a leitura do texto curatorial da exposição, pois nele constam elementos 

intrínsecos que poderão dar mais subsídios na criação do projeto. O mesmo se localiza 

abaixo da exposição virtual no endereço acima. 

 Os projetos serão recebidos impreterivelmente por email 

(blackbrazilart2014@gmail.com) com seus respectivos arquivos e o prazo se encerrará em 

dezembro no término da primeira quinzena.  
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 Disponibilizo um canal por skype para aqueles que quiserem saber um pouco mais do 

artista, de sua obra, do conceito de arte naif entre outros que se julgue pertinente o 

contato (blackbrazilarte) com prévio agendamento. 

Segue detalhe de alguns materiais: 
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