A Capa - Concurso de melhor camiseta gay é lançado na Argentina
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Concurso de melhor camiseta gay é lançado na Argentina
Por Redação 15/8/2008 - 16:25

No dia 19 de agosto acontecerá o lançamento do I Concurso de
Desenhos de Camisetas de Temática Homossexual, idealizado e
organizado pela produtora Argentina Nextdoor, especializada em
produtos 'gay friendly'.
O concurso pretende gerar desenhos inovadores que representem o
que significa ser gay e lésbica nos dias de hoje. O conceito pode ser
abordado a partir de diferentes temas, como desigualdade,
discriminação, saída do armário, humor, família, relação com os pais,
adolescência etc.
As camisetas serão julgadas por sete profissionais argentinos, entre jornalistas, designers, ilustradores e
fotógrafos.
Os 15 finalistas concorrerão a iPods, camisetas personalizadas, entre outros prêmios.
As inscrições, que podem ser feitas por pessoas de qualquer nacionalidade, estarão abertas no site da
produtora, a partir do dia 25, até 25 de setembro.

Para receber a revista A Capa em casa, clique aqui.

+ Confira aqui os vencedores da promoção "Qual a
melhor coisa de ser solteiro?";
+ Miss Brasil Gay 2008: Shows, mudanças, brilho e
vaias marcam concurso;
+ Parada Gay em Juiz de Fora começa com beijaço e
reúne 100 mil; Veja fotos;
+ Agência de inteligência britânica vai recrutar gays;
+ Nova campanha do New Beetle homenageia gays,
negros e mulheres;

+ Galeria: Gustavo Lira é puro fetiche!
+ Apresentador Steve Jones diz que adoraria fazer
cenas de sexo gay
+ Ator T.R Knight e seu namorado, Mark Cornelsen,
pretendem adotar uma criança
+ "O jeito é ficar trancado em casa", diz vítima de
agressão homofóbica em Campinas
+ Coração Dark Room
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