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Produtora lança concurso de
camisetas gays
Objetivo é dar visibilidade a temas como família,
discriminação e adolescência

AGOSTO

Perversion Party @
Concorde
15/8/2008
Florianópolis - SC

Por Redação
Publicado em 14/8/2008 às 16:06

Elas @ Damas &
Valetes

A produtora argentina Nextdoor,
especializada em conteúdos “gayfriendly”, lança no próximo dia 19 de
agosto o I Concurso de Desenho de
Camisetas de Temática Gay.

15/8/2008
Belo Horizonte - MG

Super Dyke @ Ultra
Diesel
16/8/2008
São Paulo - SP

O objetivo do concurso é gerar desenhos
originais e inovadores que representem o
que significa ser gay e lésbica 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.
O júri que escolherá os ganhadores é
composto por sete prestigiados
profissionais argentinos, entre jornalistas,
designers, ilustradores e fotógrafos.

Próximos eventos

La Perdición @ Card
Arcoverde
16/8/2008
São Paulo - SP

Grazzi Lopes @ Dam
& Valetes
16/8/2008
Belo Horizonte - MG

Produtora argentina lança
concurso de camisetas gays

Veja

As inscrições estarão abertas a partir do dia 25 de agosto e seguem até o dia 25 de
setembro. Em breve, todas as informações estarão disponíveis no site
www.bagmagazine.com.ar/concurso.
Serão selecionados 15 finalistas e apenas três concorrerão a iPods, camisetas com
seus próprios desenhos, entre outros prêmios.
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