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SOBRE O EVENTO 
 

1 – O CYANOTYPE DAY BRASIL é a versão brasileira, organizada por nós do 
Lab Clube, do World Wide Cyanotype Day, traduzindo: Dia Mundial da 
Cianotipia. O evento que neste ano chega em sua sexta Edição foi iniciado em 
2015, no Texas-EUA, e desde sempre conta com apoio e parceria direta nossa 
do Lab Clube, organizando aqui no país o Cyanotype Day Brasil. 
 

2 – O World Wide Cyanotype Day, e portanto o Cyanotype Day Brasil, é 
comemorado oficialmente sempre no último sábado do mês de setembro. 
Existem algumas pequenas variações quanto a isso em todo o mundo, e aqui no 
Brasil nós comemoramos tanto no sábado quanto no domingo do último final 
de semana do mês de setembro. 
 

3 – o CYANOTYPE DAY BRASIL 2020 será comemorado no final de semana dos 
dias 26 e 27 de setembro. 
 

4 – O World Wide Cyanotype Day, e portanto o Cyanotype Day Brasil, tem 
como grande característica celebrar de modo coletivo, e a nível mundial, a 
invenção da Cianotipia através da produção de cia-nótipos sobre tecido de cor 
branca nas dimensões 30X30cm. Esses Cianótipos sobre Tecido branco na 
dimensão de 30X30cm são entendidos como bandeiras (flags), como parte de 
um todo que pode eventualmente vir a se ligar e ser apresentado em conjunto, 
formando uma grande obra coletiva mundial. 
 

5 – Unificando ainda mais essa celebração coletiva, a cada ano a Organização 
Mundial do Evento propõe um tema que orienta todos os participantes na 
produção dos seu cianótipo sobre tecido branco na dimensão 30X30cm. 
 
 

TEMA DESSA EDIÇÃO 2020 
 

6 - O Tema desta Edição do CYANOTYPE DAY BRASIL 2020 é 
INTERCONECTADOS! A proposta é que cada participante de um modo bem 
livre e sempre respeitando a sua subjetividade, criatividade e modo próprio de 
abordar o tema, escolha imagens e produza Cianótipos que represente sua 
reflexão nesse contexto de pandemia sobre como cada um de nós é parte de um 
todo e como o todo é parte de cada um de nós. 
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COMO PARTICIPAR 
 

7 - Nos dias 26 e 27/09 - sábado e domingo - você deverá produzir Cianótipos 
sobre Tecido branco na dimensão 30X30cm, em conformidade com o tema 
proposto nessa atual edição. Nesse final de semana você pode produzir apenas 
um ou vários Cianótipos sobre Tecido. 
 
 

8 - Você deverá documentar/registrar essa produção ao máximo possível e ir 
postando no Instagram ou Facebook a sua produção e os seus resultados 
marcando o instagram do Lab Clube @labclube e usando as hashtags: 
#labclubefoto #cyanotypedaybrasil20 #worldcyanotypeday 
 
 

9 - Para participar da Mostra Coletiva Internacional na A Smith Gallery (Texas-
EUA) você deverá enviar 01 (um) único Cianótipo sobre Tecido Branco na 
dimensão 30X30cm para o Lab Clube com esse Edital/Ficha de Inscrição 
impressa, preenchida e assinada. O seu material deverá ser entregue na sede 
do Lab Clube impreterivelmente até o dia 08 de Outubro de 2020. 
 

10 – o seu Cianótipo deverá ser feito sobre qualquer tecido de cor branca. Por 
motivos de facilidade técnica, nós do do Lab Clube recomendamos que você 
evite tecidos de algodão cru e dê preferência aos tecidos que são 100% algodão 
tratado, como por exemplo o Brim, Brim Sarjado ou Sarja. Ainda em relação a 
esses tecidos sugeridos (Brim, Brim Sarjado e Sarja) também por questões 
técnicas, tenda a preferir os mais finos/leves aos mais grossos. 
 
 

DETALHES SOBRE O TRABALHO A SER ENVIADO 
 

11 – Não haverá nenhum tipo de curadoria artística ou seleção dos Cianótipos 
produzidos para o evento. Basta que você não desrespeite as normas básicas 
desse Edital e cumpra com todos os prazos e exigências objetivas aqui nesse 
Edital mencionadas. 
 

12 – A sua imagem pode ser quadrada, retangular, circular ou em qualquer 
formato e tamanho, desde que caiba sempre sobre um tecido branco na 
dimensão de 30x30cm. 
 

13 – Você pode fazer seu cianótipo utilizando imagens ou objetos. A imagem 
não precisa ser inédita e nem feita especificamente para atender o tema do 
evento. Você pode utilizar imagens oriundas de qualquer dispositivo, seja 
câmera analógica, seja câmera digital, seja celular, seja fotomontagem, recortes 
ou colagens, seja imagens de álbuns de família. 
 

14 - Você também pode combinar outras técnicas com o seu Cianótipo, como 
bordado, pintura, serigrafia, carimbo, etc. Você também pode fazer Viragens ou 
Tonalizações em seu Cianótipo, desde que não haja uma descaracterização 
total da cor azul da Prússia que identifica a Cianotipia. 
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15 - O seu cianótipo sobre tecido não precisa ter nenhum tipo de acabamento 
especial, como bainha ou outros. Mas caso seja do seu interesse estético ou 
artístico fazer algum tipo de acabamento, fique a vontade, desde que esse 
acabamento não descaracterize o fato de que se trata de um cianótipo sobre 
tecido branco, quadrado, na dimensão 30X30cm. 
 

16 - Você não precisa passar a ferro o seu Cianótipo sobre Tecido depois de 
pronto, mas caso deseje fazer isso, utilize o ferro na menor temperatura 
possível, passe o seu Cianótipo sempre pelo verso e sem utilizar nenhum tipo de 
alvejante, amaciante, nenhum tipo de produto que limpe ou perfume o teu 
Cianótipo. 
 

17 – O Lab Clube não se responsabiliza por nenhum questionamento acerca da 
autoria da sua imagem e/ou do seu Cianótipo ou a respeito da veracidade de 
qualquer informação prestada por você em qualquer uma das etapas do evento. 
 

18 – Será recusado qualquer Cianótipo cuja imagem faça alusão ou incite 
qualquer tipo de violência, abuso ou preconceito. Bem como será recusado 
qualquer Cianótipo que expresse algum tipo de filiação partidária 
 

19 – Você também não é obrigado a fazer seu Cianótipo sobre Tecido segundo 
o Método ensinado pelo Lab Clube no que diz respeito a concentração ideal dos 
químicos, quantidade de químicos, formas de emulsionamento, etc. 
 

20 - MUITO IMPORTANTE: Você deverá escrever a lápis no verso do seu 
Cianótipo, com letras grande e legíveis (usando de preferencia um lápis forte, 
como 4B) SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DA IMAGEM as seguintes informações: 
 

- Seu nome artístico 

- Seu Whatsapp 

- Tecido utilizado 

- LAB CLUBE 2020 (BRASIL) 
 
 

CUSTOS  
 

21 - O CYANOTYPE DAY BRASIL é um evento totalmente gratuito: você não 
paga nenhum tipo de taxa nem ao Lab Clube e nem a nenhum outro 
grupo/coletivo/organização/associação/entidade para participar do Webinário 
Como Fazer Cianotipia sobre Tecido, para ter acesso a vídeo-aulas e tutoriais 
que o Lab Clube irá disponibilizar para você durante o evento, ter o seu 
Cianótipo sobre Tecido exposto na Mostra Coletiva Internacional que vai ocorrer 
na A Smith Gallery (Texas-EUA) e nem para ter o seu Cianótipo sobre Tecido 
publicado no catálogo Digital promovido por nós do Lab Clube. Todas essas 
atividades são gratuitas. 
 

22 - Você também não é obrigado a comprar nenhum tipo de material, seja Kit 
de Químicos, seja tecido, seja transparência, seja itens de laboratório, enfim, 
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nenhum item com o Lab Clube. Você pode utilizar kits, materiais ou químicos 
adquiridos por você em qualquer lugar. 
 

23 - O Lab Clube também irá patrocinar o envio/retorno de 01 (um) Cianótipo 
seu feito sobre Tecido Branco na dimensão 30X30cm da nossa sede no Rio de 
Janeiro para A Smith Gallery no Texas-EUA e o retorno dos mesmos. 
 

24 - Mas é da sua inteira responsabilidade arcar com todos os custos de 
produção do seu Cianótipo. Bem como é da sua inteira responsabilidade arcar 
com os custos de envio do seu Cianótipo da sua casa para o Lab Clube, bem 
como ao término de todo o evento com os custos do envio do seu Cianótipo do 
Lab Clube para a sua casa. 
 

25 – Nós do Lab Clube produzimos um Kit Especial para o Cyanotype DAY 
BRASIL 2020, com químicos já solubilizados e nas concentrações ideais para a 
prática da Cianotipia sobre Tecidos. Esse Kit Especial foi feito exclusivamente 
para o evento e também acompanha 5 tecidos Brim Sarjado Branco nas 
dimensões 30X30cm já acidificados. 
 

26 – Foram produzidos apenas 30 unidades desse Kit Especial CYANOTYPE 
DAY BRASIL e a venda dele para os interessados iniciou na noite do nosso 
Webinário. Este Kit Especial está pronto para entrega e está sendo postado 
imediatamente após confirmação de compra/pagamento, afim de assegurar o 
cumprimento de todos os prazos do evento. Caso tenha interesse, para saber 
mais e adquirir o seu Kit Especial CYANOTYPE DAY BRASIL é só clicar agora 
mesmo aqui: https://www.labclube.com/product-page/kit-cianotipia-para-
tecido-cyanotype-day 
 

27 - O Lab Clube não se responsabiliza por eventuais extravios ou perda por 
parte dos Correios ou qualquer outro sistema de remessa do seu trabalho em 
todos os trâmites previstos pelo evento (da sua casa para o Lab Clube, do Lab 
Clube para A Smith Gallery, da A Smith Gallery para o Lab Clube, do Lab Clube 
para a sua casa). 
 

28 - O endereço para envio e entrega do seu material na sede do Lab Clube 
dentro do prazo descrito acima é: 
 

LAB CLUBE 

A/c Fernanda Antoun 

Rua Valença, 17/casa fundos 

Catumbi 
Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 20251-590 
 

29 - Caso o seu Cianótipo não chegue dentro do prazo estipulado (08/10/20) 
e/ou chegue incompleto em nossa sede (sem a Ficha impressa, preenchido e 
assinado), ele não será enviado para a Mostra Coletiva Internacional. Será 
publicado no Catálogo Digital promovido pelo Lab Clube somente e exatamente 

https://www.labclube.com/product-page/kit-cianotipia-para-tecido-cyanotype-day
https://www.labclube.com/product-page/kit-cianotipia-para-tecido-cyanotype-day
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o mesmo Cianótipo sobre Tecido que for enviado para a Mostra Coletiva na A 
Smith Gallery (Texas-EUA) 
 

30 - A identificação do seu Cianótipo seja no Catálogo Digital, seja quando for 
necessário, será feita sempre obedecendo o nome artístico indicado por você 
nesta Ficha de Inscrição. 
 
 

CRONOGRAMA 
 

10/09 - quinta-feira - 20h - Webinário "COMO FAZER CIANOTIPIA NO 
TECIDO" - https://youtu.be/2ab_h8olK7w 

10/09 - Abertura das vendas do Kit Especial Para Cyanotype Day 
Brasil https://www.labclube.com/product-page/kit-cianotipia-para-tecido-
cyanotype-day 

26 e 27/09 - sabado e domingo - CYANOTYPE DAY BRASIL (dias de produção 
dos Cianótipos) 
08/10 - segunda-feira, data limite para entrega no Lab Clube dos Cianótipos 
sobre Tecido que serão enviados a Exposição Coletiva Internacional na A Smith 
Gallery (Texas-EUA) 
09/10, terça-feira, envio dos Cianótipos por parte do Lab Clube para A Smith 
Gallery 

23/10 – Inicio da exposição dos Cianótipos sobre Tecido do Lab-CYANOTYPE 
DAY BRASIL na A Smith Gallery 
11/12 – Inicio da exposição dos Cianótipos sobre Tecido do Lab-CYANOTYPE 
DAY BRASIL no Festival Photo-Nola 
Março/2021 - Retorno dos trabalhos para o Lab Clube e posterior envio para os 
participantes 
 
Lab Clube 
Processos Fotográficos Alternativos 
Rua Valença, 17 / casa - Catumbi - Rio de Janeiro - RJ 
www.labclube.com <-- Kits, blog, tutoriais e muito mais 
https://t.me/lab_cast <-- Entre pro nosso Canal do Telegram 
www.instagram.com/labclube <-- Siga nosso Instagram 
www.youtube.com/labclube <-- Assine nosso canal do Youtube 
https://www.facebook.com/labclubefoto/ <-- Curta nossa página no FB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/2ab_h8olK7w
https://www.labclube.com/product-page/kit-cianotipia-para-tecido-cyanotype-day
https://www.labclube.com/product-page/kit-cianotipia-para-tecido-cyanotype-day
http://www.labclube.com/
https://t.me/lab_cast
http://www.instagram.com/labclube
http://www.youtube.com/labclube
https://www.facebook.com/pages/Lab-Clube/763019203752988
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FICHA DE INSCRIÇÃO (FAVOR PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL) 
 

NOME COMPLETO 
 

 

NOME ARTÍSTICO  
(para divulgação e 
catálogo) 

 

SEU INSTAGRAM 
 

@ 

ENDEREÇO COMPLETO  
 
 

 

WHATSAPP 
 

 

EMAIL 
 

 

 
 

 
 

 
 

ESTOU CIENTE E CONCORDO COM TODOS OS PONTOS CONSTANTES 
DESSE EDITAL  

 
 
 

_______________________________________ 
(DATA E ASSINATURA) 

 
 

 IMPRIMIR ESSA FICHA, PREENCHER, ASSINAR E MANDAR JUNTO COM O 
SEU CIANÓTIPO SOBRE TECIDO 

 NÃO PRECISA IMPRIMIR O EDITAL COMPLETO 

 ESCREVER COM LAPIS FORTE OS SEUS DADOS ATRÁS DO TECIDO 
CONFORME ITEM #20 

 FAZER CHEGAR AO LAB CLUBE ATÉ O DIA 08/10 

LAB CLUBE 

A/c Fernanda Antoun 

Rua Valença, 17/casa fundos 

Catumbi 
Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20251-590 


