CANDIDATURAS

As candidaturas para participar nos workshops da iniciativa Reborn deverão ser feitas até dia
01 de Outubro, através de um dos seguintes métodos de inscrição:
●
●

Online mediante website ilustrativo destinado ao formulário de inscrição;
De forma presencial com agendamento prévio no escritório da Arte Viral.

O formulário de inscrição está composto por:
●
●
●

Informações gerais de identidade;
Envio de link com portfólio artístico;
Campo “Porque acho que devia ser aceite neste workshop?”.

A seleção dos artistas que irão participar nos workshops será feita pela equipa da Arte Viral.
Os critérios de seleção serão:
●
●
●

Data de inscrição;
Qualidade do portfólio (técnica, originalidade e relevância);
Motivação apresentada (entregue no momento de inscrição).

A seleção dos 3 artistas finalistas será determinada no dia de apresentação e avaliação das
obras, pelas seguintes entidades:
●
●
●
●

Arte Viral
L’Oréal Portugal
Sociedade Ponto Verde
Votação do público

*Cada entidade poderá escolher um artista vencedor e em caso de empate a escolha final é
determinada pela Arte Viral.
Os 3 vencedores do projeto Reborn estarão presentes no evento It’s Happening, nos dias 20 e
21 de outubro, na Escola António Arroio a expor as suas obras no espaço destinado à iniciativa.
O Call for Artists terá como target artistas e criativos residentes em Portugal e será
comunicado nas seguintes plataformas:
●
●
●
●
●
●

Redes Sociais da Arte Viral (Facebook e Instagram);
No próprio website (www.arteviral.com);
Mediante newsletter enviada a toda a base de dados e a diversas escolas e faculdades
de Lisboa;
Redes sociais L´Oréal Portugal;
Redes Sociais Sociedade Ponto Verde;
Press release.

*Os formandos e os parceiros presentes no evento terão também um papel relevante na
divulgação da iniciativa e na partilha do Call for Artists nos seus canais de comunicação.

Programação
Dia 03 de Outubro
18:30h- 20:00h Entrega de material por parte da Arte Viral aos artistas em Lisboa em local a
definir após contacto prévio com cada participante.
Dia 18 de outubro
15:00h - 15:30h Apresentação L’Oréal Portugal, Arte Viral e Sociedade Ponto Verde
15:30h - 17:00h Exposição das Obras
17:00h - 18:00h Avaliação e seleção dos 3 finalistas

Os 3 finalistas do projeto Reborn terão a oportunidade de estar com as suas obras criadas com
embalagens da L’Oréal Portugal num dos pavilhões junto dos restantes artistas, espaço esse
que também será utilizado para promoção da marca no evento.

