MOSTRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA Memória & Identidade(s)
de 1 de julho a 30 de setembro de 2017
www.lethesartpontedelima.com

Condições de Participação
Esta Mostra Internacional de Arte Contemporânea, aberta ao público de 1 de julho a 30 de
setembro de 2017, decorrerá em diversos espaços e monumentos de Ponte de Lima. Visite
o menu ‘Mapa 2017’ para os conhecer melhor.

Participação: podem concorrer todos os artistas nacionais e estrangeiros, com um máximo
de três obras, no âmbito da temática de 2017 ‘Memória & Identidade(s)’.

Candidaturas: As candidaturas são submetidas online, na opção ‘Área do Artista’, de 16 de
janeiro a 31 de março de 2017.

Áreas de participação: Arquitetura, Cerâmica, Desenho, Escultura, Fotografia, Ilustração,
Instalação de Arte, Livro de Artista, Pintura, Poesia, Vídeo, Computer Art, Land Art,
Projection Art, Sound Sculpture.

Área do Artista: esta área é dedicada aos participantes. Nela vai fazer a CANDIDATURA,
consultar os RESULTADOS da SELEÇÃO, receber informações sobre o ENDEREÇO de
ENVIO das obras selecionadas, fornecer dados para SEGURO e CATÁLOGO, CONHECER
a movimentação das obras, desde a sua RECEÇÃO à sua DEVOLUÇÃO. O Artista deve
registar-se e posteriormente consultar e seguir a sua área pessoal da plataforma LETHES
ART 2017.

Confirmação de seleção da(s) obra(s): Todos os Artistas serão informados, através da
sua ‘Área do Artista’, se a obra foi SELECIONADA ou NÃO SELECIONADA. Os artistas com
obras SELECIONADAS devem confirmar a sua participação e a disponibilidade dos
trabalhos, por mensagem eletrónica para lethesartcuradoria@gmail.com

Local de receção das obras: Os Artistas selecionados serão informados até 28 de abril,
através da sua ‘Área do Artista’, da morada para o envio das suas obras e do local da sua
exposição na vila de Ponte de Lima.
▪

Os Artistas devem preencher, imprimir e assinar o Formulário de receção de obras,
disponível na ‘Área do Artista’ e depositar o documento preenchido na área pessoal,
antes da sua obra chegar a Ponte de Lima, ou fazê-lo acompanhar a obra no ato de
envio ou entrega no local de exposição.

Seguro: Todas as obras enviadas para a mostra estarão cobertas pelo seguro desde a sua
receção até à saída para devolução.

Envio/Receção de obras: Os Artistas são responsáveis pelo envio das obras selecionadas,
para a morada indicada na sua ‘Área do Artista’. O período de envio e de receção das obras
selecionadas é de 29 de abril a 31 de maio de 2017.
▪
▪
▪

Não se aceitam trabalhos com proteção de vidro.
Os Artistas Selecionados devem preencher o Formulário do Seguro e depositar, em
formato PDF, na sua ‘Área de Artista’, até 7 de maio de 2017.
Os participantes fora da EU devem informar-se sobre os procedimentos alfandegários
para enviar os seus trabalhos.

Montagem: Todas as condições especiais de montagem e exibição devem ser descritas
detalhadamente na candidatura. Quaisquer requisitos especiais de instalação (ex. luz,…)
devem ser solicitados e aguardar confirmação. Os artistas podem fazer a instalação dos
seus trabalhos em Ponte de Lima, em data a agendar com a Organização.

Catálogo: Será oferecido um catálogo da exposição a cada artista participante com obras
selecionadas.
▪

▪

Para o catálogo não se aceitam fotografias dos trabalhos que estejam desfocadas,
com elementos além da obra de arte, que sejam pequenas ou tiradas com telemóvel.
A resolução das fotografias a enviar é 300 dpi com peso máximo 2.5 MB em formato
JPG ou PNG.
Os Artistas Selecionados devem preencher o Formulário Catálogo e depositar na sua
‘Área de Artista’, em formato WORD, até 15 de maio de 2017. O não envio dos
elementos solicitados pressupõe a exclusão do catálogo e da referida oferta.

Inauguração: A realizar no dia 1 de julho de 2017. Esteja atento à página oficial. Contamos
com a sua presença em Ponte de Lima!

Levantamento das obras: os artistas são responsáveis por recolher os seus trabalhos,
presencialmente ou através de uma agência de transportes. As obras podem ser levantadas
a partir de 15 de outubro de 2017 e até 15 de novembro de 2017, pelo artista, por alguém
por ele designado, ou por uma agência de transportes. Os trabalhos não recolhidos, até um
período máximo de um mês e meio após o fim da mostra, serão considerados abandonados
e tornar-se-ão propriedade da Curadora e do Município de Ponte de Lima.
▪

Os Artistas devem preencher, imprimir e assinar o Formulário de Devolução de Obras,
disponível na ‘Área do Artista’ e depositar o documento preenchido na sua área
pessoal, até 15 de setembro de 2017.

Bolsas e apoios: os artistas que se candidatarem a bolsas ou apoios para participar no
LETHES ART Ponte de Lima 2017 podem solicitar documentos adicionais.

Contactos:
Curadora: Isabel Patim
Email < lethesartcuradoria@gmail.com >
Telefone +351 962 873 550
Equipa Técnica: Município de Ponte de Lima
Email < lethesartgeral@gmail.com >
Telefone +351 258 900 430

