
XV MOSTRA JOVEM D’ARTES
Normas de Participação

1. Estas normas são válidas para XV Mostra Jovem d’Artes, inserida na Semana Jovem Ílhavo 2012,

cessando no dia imediatamente a seguir à sua realização.

seu percurso artístico e deverá ser acompanhada de uma fotografia do autor e/ou de uma obra, para

inclusão na brochura da Mostra.

6. Os trabalhos devem ser entregues no Centro Cultural de Ílhavo. Caso não seja possível, deverá entrar

em contacto com a organização, para combinar um local mais conveniente.

7. Todos os participantes na Mostra Jovem d’Artes deverão estar presentes na Sessão de Abertura da

Exposição, que terá lugar no Centro Cultural de Ílhavo, no dia 13 de julho pelas 18.30 horas.

Aos participantes será entregue um Certificado de Participação.

8. Os participantes poder-se-ão inscrever nas seguintes áreas artísticas: Pintura/Desenho, Escultura,

Artesanato, Fotografia, Ilustrações, Design e/ou Design Multimédia, Instalações/Projeções. No entanto,

apesar de qualquer participante poder inscrever-se em mais do que uma das diferentes áreas artísticas,

no total não poderá expor mais do que 5 obras.

9. Os participantes deverão ter em atenção algumas condições para a apresentação dos trabalhos, de

seguida enunciadas:

– As obras de fotografia, desenhos, ilustrações e/ou design gráfico em papel, devem ser colocados

sobre um suporte duro (cartolina, cartão, K-line, caixilho, moldura…) para que a Câmara Municipal

possa, dessa forma, garantir a boa apresentação da obra, reduzindo o risco de eventuais danos.

– Os projetos de Design devem também incluir base ou suporte duro (nos mesmos materiais atrás

referidos), para assim manter a integridade da obra.

– As instalações, de base quadrada, não devem exceder os 1,5 metros de comprimento e 2 metros

de altura. A sua funcionalidade deve ser assegurada pelo autor da obra (luzes, matérias, projetores,

entre outros materiais), tal como a sua montagem no recinto da exposição. Essa montagem será

realizada preferencialmente em data a acordar posteriormente. Em caso de dúvida sobre a estrutura

ou funcionamento da mesma, o autor deverá contactar a organização, cabendo a esta a decisão

final acerca da aceitação, ou não, da instalação.

– Os trabalhos multimédia deverão ser entregues em suporte cd-rom, não excedendo os 600 Mb.

Devem incluir todos os ficheiros necessários para a navegação no trabalho, garantindo a sua boa

apresentação e utilização da parte do usuário.

2. A exposição decorrerá de 13 a 21 de julho de 2012, no Centro Cultural de Ílhavo.

3. Os participantes devem ter idades compreendidas entre os 13 e os 40 anos.

4. A data limite de entrega dos trabalhos será até ao dia 6 de julho, pelas 18h00.

5. Na ficha de inscrição, para alem dos dados pessoais, deverá constar uma pequena nota biográfica com o
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– As projeções devem ser entregues com todos os elementos essenciais para o seu bom

funcionamento (ficheiros do trabalho e executáveis), sendo a sua apresentação assegurada e

coordenada pela organização, sendo indispensável a apresentação do ficheiro em formato avi ou

mpeg.

10. Todos os trabalhos deverão ser devidamente identificados, com título e nome do autor, assim como a

sua orientação. Caso o autor desejar disponibilizá-los para venda, deverá indicar o respetivo preço na

ficha de inscrição.

11. Os trabalhos expostos poderão ser levantados no dia 24 e 25 de julho no Centro Cultural de Ílhavo,

mediante a entrega da Declaração de Entrega e Levantamento, ou em data a acordar posteriormente

com a organização.

12. Quaisquer dúvidas ou omissões às presentes normas de participação serão resolvidas pela organização.


