
Dimensão                                             Peso                        Data de Execução da Obra

M F

Telf.:

E-mail.:

Inscrição
Pintura

Fotografia

Outra

Dados Pessoais

Arte digital / videoarte 

Cerâmica

nº

Nome

Morada

Localidade                                                            Cod. Postal

Idade                    Data Nasc.                         Sexo                Nº Cont.

nº BI/CC

Telm.

                                    

 (Assinatura)

Declaro que autorizo a divulgação dos meus contatos

Ficha Técnica da Obra

Pintura / Escultura 

Título

Técnica | Suporte | Materiais Utilizados

Breve memória descritiva (facultativo): 

Nota: Deverá acompanhar a inscrição com uma fotografia da obra a concurso em formato digital (resolução de 300dpi, em formato TIF ou 
          JPEG) indicando ainda a posição correta.

Candidatura para a seleção de artistas visuais contemporâneos

Exposição Europeia Itinerante

Escultura 

                                    



Fotografia

Título

Dimensão                                                                           Data de Execução da Obra

Técnica | Suporte | Materiais Utilizados

Breve memória descritiva (facultativo): 

Nota: Deverá acompanhar a inscrição com uma fotografia da obra a concurso em formato digital com a disposição dos trabalhos.

Cerâmica

Título

Dimensão                                             Peso                        Data de Execução da Obra

Técnica | Suporte | Materiais Utilizados

Breve memória descritiva (facultativo): 

Nota: Deverá acompanhar a inscrição com uma fotografia da obra a concurso em formato digital 
           

Candidatura para a seleção de artistas visuais contemporâneos

Exposição Europeia Itinerante

                                    

                                    



Arte Digital / Videoarte

Título

Data de Execução da Obra                                   Suporte 

Software e tipo de formato de gravação utilizado:

Breve memória descritiva (facultativo): 

Sistema operativo (SW) necessário para visualizar:

Vídeo         Aplicação multimédia          Página Web         Outro

                                    

Nota: - Deverá acompanhar a inscrição com uma imagem do trabalho em formato digital.

- Na área da Arte Digital, aceita-se a concurso todo e qualquer trabalho criativo que recorra à utilização das novas tecnologias, 
apresentado sob as mais diversas formas, entre outras, a ilustração, a pintura, a fotografia, o vídeo, o webdesign e projetos ou 
instalações multimédia.

- Os trabalhos sob forma de pintura deverão conter elementos elaborados com o recurso a técnicas digitais. Estes devem ser claramente 
identificados na ficha de inscrição.

- As instalações multimédia devem ser apresentadas na sua forma final, com todo o equipamento necessário à montagem e 
funcionamento do projeto ou instalação.

- Os projetos multimédia que necessitem de equipamento específico para o seu funcionamento, para além de um 'normal' computador 
(Mac ou PC), são equiparados a uma instalação multimédia, devendo cumprir o referido no ponto anterior.

- Embora os trabalhos apresentados sob forma digital (imagens, vídeos ou projetos multimédia) possam ser apresentados em diferentes 
formatos digitais, para facilitar o processo de avaliação e eventual integração na exposição, devem os participantes optar 
preferencialmente por formatos mais 'comuns'.

- Dada a variedade de formatos possíveis, e os recursos disponíveis para a exposição dos trabalhos, poderá o júri ainda solicitar que 
determinados trabalhos sejam fornecidos em formatos específicos, sob pena de não poderem ser exibidos na exposição, caso não 
estejam disponibilizados conforme solicitado.

- Os concorrentes deverão testar, em seu próprio interesse, os trabalhos em diferentes plataformas e sistemas.

Candidatura para a seleção de artistas visuais contemporâneos

Exposição Europeia Itinerante

Candidatura para a seleção de artistas visuais contemporâneos

Exposição Europeia Itinerante



Declaração

Eu,

declaro que tomei conhecimento das normas de candidatura e aceito os seus princípios, bem como 

cedo os respetivos Direitos de Autor referentes à exibição das minhas obras.

 Assinatura do(a)concorrente

 Data

Recibo de Entrega

Candidatura para a seleção de artistas visuais 

Exposição Europeia Itinerante CreArt
contemporâneosInscrição nº

Pintura

Fotografia

Escultura

Cerâmica Outra

Data

O Funcionário

Nº de Candidaturas entregues

Outro Suporte

Nota: Deverá acompanhar a inscrição com uma fotografia da obra a concurso em formato digital.

Título

Dimensão                                             Peso                        Data de Execução da Obra

Técnica | Suporte | Materiais Utilizados

Breve memória descritiva (facultativo): 

Candidatura para a seleção de artistas visuais contemporâneos

Exposição Europeia Itinerante

Arte Digital

                                    


