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DIVERSEXCITY 

Regulamento 

 

Introdução 

 

A Promlink pretende promover uma exposição colectiva de pintura, escultura, fotografia, 

instalação, artes performativas e respectiva programação associada. 

 

Visão e Objectivos 

 

As propostas artisticas deverão assumir como objecto referencial a diversidade de géneros. 

Tomando esta temática como campo de trabalho, pretende-se que o discurso inerente ao 

objecto artístico, conduza à problematização e discussão da actual sociedade e da sua 

actuação perante as suas transformações segundo a visão de cada artista, despoletando o 

debate sobre a real sociedade actual.  

 

Programação Associada 

 

O evento DIVERSEXCITY será complementado por uma programação paralela que consiste 

por debates interventivos, intervenções experienciais, música e demais eventos a anuncinar 

dentro em breve. O cartaz com a programação será divulgado em tempo útil. 

 

Processo  

 

São admissíveis artistas profissionais e amadores, individuais ou colectivos, de qualquer 

nacionalidade e local de residência. 

O artista opta livremente por desenvolver o seu trabalho nos mais variados suportes e não é 

imposta qualquer condição referente ao ano de produção. 

Para ser possível uma selecção rigorosa, convida-se os artistas a enviar duas fotografias por 

traballho juntamente com a ficha de pré inscrição. Quando o objecto artistico seja de origem 

video ou performativa pede-se aos artista o envio de um a quatro videos onde seja possível  
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ver a performance na sua totalidade.  Cada um dos ficheiros de imagem enviados não poderão 

exceder os 5 MB. 

Os custos com a produção serão suportados pela Promlink, incluindo a promoção e 

divulgação da exposição. A Promlink não suportará qualquer custo associado ao trabalho  e 

transporte das obras. 

 

Selecção das Obras 

 

As propostas serão seleccionadas, pela relevância artistica e conceptual à luz da visão e 

objectivos do projecto. A decisão será definitiva e irrevogável. 

O resultado da selecção será transmitido a cada artista por correio electrónico de forma 

privada. 

Os nomes dos artistas seleccionados serão anunciados publicamente no âmbito do plano de 

comunicação associado à exposição. 

 

Pré –  Inscrição / Selecção 

 

A inscrição para a pré-selecção efectua-se mediante o envio do formulário devidamente 

preenchido, digitalizado ou fotografado, para o email promlink.geral@gmail.com juntamente 

com o pagamento de cinco euros (5€) por obra submetida e efectuado por transferência 

bancária para o NIB 0010 0000 33784 37000 137. O comprovativo da transferência bancária 

deverá ser enviado juntamente com o formulário preenchido e as imagens requeridas 

incluindo uma do autor. 

Só serão válidas as inscrições que cumpram o acima referido. 

O processo de inscriação deve forçosamente ser iniciado pelo envio do formulário de 

inscrição, conforme modelo anexo (aqui) em formato pdf acompanhado pelas imagens / 

videos dos trabalhos e comprovativo do respectivo pagamento. Todos os formulários de 

inscrição serão respondidos pela Promlink num prazo máximo de cinco dias úteis a contar do 

final do prazo de inscrição. 

Salienta-se que o periodo de envio de pré-inscrição encerra em data anterior à do 

encerramento do periodo inscrição.  

 

mailto:promlink.geral@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0B6SmFPJM8yPjNHprM3hvZUk5ejhNMWtDendOY0JMeHA0ZzZF
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Inscrição 

 

Após resposta por parte da Promlink, a inscrição deve confirmada através de um e-mail do 

autor,  acompanhado pelo comprovativo de transferência de um valor de quarenta euros (40€) 

para o NIB 0010 0000 33784 37000 137 bem como da ficha de pré-inscrição já anteriormente 

enviada. 

O artista poderá expor até quatro obras com as dimensões de 50X70 máximo caso seja 

pintura e fotografia, volume máximo de 30X30X30 (suporte/pelintro a fornecer pelo próprio 

caso este seja necessário)  para escultura e cerâmica. Outras situações como instalações, 

video projeccção etc, serão analisadas caso a caso. 

Como o DIVERSEXCITY tem para além do âmbito cultural um objectivo solidário, a Promlink 

entregará 10% do valor pago por  cada artista seleccionado a uma ou mais instituições de 

cariz solidário relacionada com a temática que serão divulgadas oportunamente.  

 

Local / Datas 

 

A entrega das obras seleccionadas será feita pelo artista no local da exposição devidamente 

embaladas e acondicionadas. Esta deverá ser feita em mão ou por transportadora ficando a 

cargo do próprio o seu retorno. Aquando da entrega deverá ser presente o documento / recibo 

assinado pelo próprio, fornecido pela Promlink no acto de inscrição. 

Data de encerramento para pré-selecção: 31 de Agosto 2018, 18.00 

Data de encerramento de inscrição (com envio do comprovativo de transferência): 15 de 

Setembro 2018, 18:00 

Data de entrega das obras: 26 a 29 de Setembro 2018,  entre as 15:00 e as 18:00 

Data de inauguração:  6 de Outubro 2018 pelas 21:00 

Data de encerramento: 10 de Outubro 2018 

Levantamento das obras: 11 e 12 de Outubro até às 19:00 

Eventuais dúvidas poderão ser esclrecidas através do email promlink.geral@gmail.com. 

Curadoria: Lisa Teixeira Lopes 

Logística interna: Galeria Geraldes da Silva 
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