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EDITAL 022/2020 GENEBRA/ BRASIL 
 
 
A Association Cultive, uma associação cultural e filantrópica sediada em Genebra convida 
associações, instituições culturais e sociais, assim como pessoas físicas de qualquer 
nacionalidade a apoiarem o 
 

PROJETO: 
Exposition Cultive Internacional de Arte Adeus 2020  

 
1. TEMA E TÉCNICA: livre 
2. DINÂMICA DO PROJETO  

- dinâmica 1 - Canal Cultive apresenta -  
- dinâmica 2 - publicação de todas as obras no Catálogo Artístico Internacional 
Cultive  
Suisse - Brésil anexo saíra anexo à Revue Cultive 
- dinâmica 3 – Concurso os 5 artistas que receberem mais likes no youtube serão 
entrevistados pela Revue Cultive e terão reportagem publicada na revista. 
- dinâmica 4 - vídeos dos artistas (opcional) 

       - Dinâmica 5 - Entrevistas - live com os artistas 
 

 
3. LIVE ( dinâmica 4) 
- MEDIADORA: VALQUIRIA GUILLEMIN IMPERIANO, ROSALVA SANTOS  

       - Plataforma - INSTAGRAM OU YOUTUBE OU FACEBOOK 
   

3.1 – DO VÍDEO – (OPCIONAL) 
Cada artista participante pode enviar um vídeo de até 30 segundos que deve ser 
iniciado da seguinte forma: Exposition Cultive Internacional Adeus 2020 Um projeto 
organizado pela Associação Cultive de Genebra  
 Em seguida dizer: o nome do artista, tipo de trabalho (pintura/escultura/ 
aquarela/muralista) 
 
Siga as instruções de como produzir um vídeo no final desse documento. 
 
Ex: EXPOSIçÃO Cultive Internacional “Adeus 2020” um projeto organizado pela Cultive 
de Genebra, eu sou Valquiria Imperiano, pintora e escultora suíça e apresento 6 obras 
nessa exposição.  
 
3.2 O arquivo do vídeo ou da foto pessoal devem ter o seguinte nome:  
Exposição Adeus 2020+nomedoartista 
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Enviar o vídeo por e-mail: revueartplus@gmail.com 

 
4.  DATA DE ENCERRAMENTO DAS INCRIÇÕES 

dia 30 de novembro 2020 
 

5. Data da exposição 
31 de Dezembro 2020 
 

6. Investimento  
5.1 - Membro Internacional – participação gratuita 
5.2 - Convidados dos MIcs – gratuita  
5.3 - Não membros e não indicados – 5 euros por obras mínimo de 20 
euros (4 obras) 
5.4- Apadrinhados por instituição apoiadora - mínimo de 5 obras - valor 
de 15 euros por 5 obras 
 

7. PREMIOS 
O artista recebe certificado de participação 
 

8. Quem pode participar 
Artistas de qualquer nacionalidade 
 

9. Como participar 
9.1 Membros Cultive: Até 6 obras por artista + um vídeo 
9.2 Convidados MC: 2 obras + vídeo 
9.3 Outros :  obras + vídeo ( vide info no item 5.3 e 5.4) 
9.4 Enviar material pelo e-mail: revueartplus@gmail.com 

Ficha de inscrição anexa, 2 fotos com boa resolução de cada obra, biografia do artista, história 
da obra, 1 foto de rosto do artista de boa qualidade. 
Se for uma composição com mais de 2 obras, a dimensão deve ser das obras juntas 
seguindo a indicação (altura x largura). 
Biografia completa + foto do artista colada na biografia 
 
Os arquivos das fotos das obras, portraits e da biografia deve contar: 
nomedoartista+titulodaobra+dimensões+técnica 
 

 
10. APOIO:  

Divulgar o projeto a partir da data do acordo 
 Levar os membros da instituição a seguir o Canal Cultive a partir da data do acordo 
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11.  CONDIÇÃO PARA SER APOIADOR 
Apresentar artistas para participar da exposição 
 

12. VANTAGENS PARA O APOIADOR  
A instituição que cumprir todas as regras  
terá seu logo na exposição  
no catálogo se cumprir todas as regras  
receberão certificado emitido pela cultive  
Terão a logo da associação publicada no story board da exposição, nos flyers,  
importante 
A entidade apoiadora que além das condições acima apresentar artistas para a 
exposição terá um vídeo de até 20 segundos publicado no final da exposição:  
O representante fará um vídeo com a seguinte fala:  entidade tal apoia a Exposição 
Cultive Internacional: Adeus 2020 - Um projeto organizado pela Associação Cultive 
de Genebra.  
O apoiador terá duas páginas na Revue Cultive. 
 
Siga as instruções de como produzir um vídeo no final desse documento. 

 
13. DESEJA APOIAR? 

Peça a ficha de apoiador do projeto, preencha e devolva juntamente com a imagem 
da logo. 
 

14. COMO APOIAR 
Inscrevendo-se no canal cultive e divulgando sempre que possível o vídeo e 
participando das lives com os artistas, apresentando artistas para participar da 
exposição. Contatar a Cultive pelo email: revueartplus@gmail.com 
Explicar o apoio, enviar contato e anexar um logo 

 
 

15.  PARCEIROS E COLABORADORES DO PROJETO 
 
CANAL CULTIVE 
 
Edição cultive 
Todas as obras serão publicadas em um catálogo online sem acréscimo de valor. 
 
Revue Cultive 
A revista Cultive oferece uma página por artista, com a imagem de 1 obra do artista e 
características da obra. 
 
Revue Artplus  
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16. DIVULGAÇÃO  
Os vídeos serão postados no Canal Cultive, redes sociais da Cultive, no site Cultive (o link 
será disponibilizado para os apoiadores e participantes).   
Cada participante compromete-se a inscrever-se no Canal Cultive no youtube e a divulgar 
em suas redes sociais o link, o flyer e o pdf  disponibilizado pela Cultive, assim como 
participar e divulgar as lives. 
 
 
Plataformas  Instagram: @revuecultive 
                                       @cultive_cilas 
 
Facebook: https://www.facebook.com/CultiveAssociationGenebra/ 
 
Site: www.cultive-org.com 
 
 
OBS: 
As fotos das obras serão publicadas gratuitamente no Catálogo Artístico Internacional 
Cultive, edição de dezembro/2020. Aqueles que desejarem adquirir o pdf do catálogo entre 
em contato com o responsável da Cultive.       
      
(Os vídeos serão de propriedade da Association Cultive) 
 
O pdf do catálago estará à venda, para o adquirir contatar: 
 e-mail: reveuartplus@gmail.com 
zap: +41 79 616 37 93 
site: www.cultive-org.com 
 
 
 
 
Ficha de inscrição 
 
Nome do artista ____________________________________________________________ 
Nome que deseja aparecer na exposição_________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Telefone: __________________________________________________________________ 
Site:   __________________________________________________________________ 
Rede social: _____________________________________________________________ 
Endereço _____________________________________________________________ 
Telefone completo(zap) ______________________________________________________ 
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Nome do padrinho _________________________________________________________ 
Nome da Entidade que apoia o artista __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Título: ___________________________________________________________________ 
Dimensões da obra(altura x largura)___________________________________________ 
Técnica __________________________________________________________________ 
Ano de Realização __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Título: ___________________________________________________________________ 
Dimensões da obra(altura x largura)___________________________________________ 
Técnica __________________________________________________________________ 
Ano de Realização __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Título: ___________________________________________________________________ 
Dimensões da obra (altura x largura)___________________________________________ 
Técnica __________________________________________________________________ 
Ano de Realização __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Título: ___________________________________________________________________ 
Dimensões da obra(altura x largura)___________________________________________ 
Técnica __________________________________________________________________ 
Ano de Realização __________________________________________________________ 

Colar aqui a 
foto da obra 

Colar aqui a 
foto da obra 

Colar aqui a 
foto da obra 

Colar aqui a 
foto da obra 
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Título: ___________________________________________________________________ 
Dimensões da obra(altura x largura)___________________________________________ 
Técnica __________________________________________________________________ 
Ano de Realização __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Título: ___________________________________________________________________ 
Dimensões da obra(altura x largura)___________________________________________ 
Técnica __________________________________________________________________ 
Ano de Realização __________________________________________________________ 
 
Preencher e devolver o edital completo e assinado. Quem não conseguir preencher o pdf 
pode preencher a ficha de inscrição word e enviar juntamente com edital também 
assinado. 
 
 
 
Atesto que as obras apresentadas nesse projeto são de minha criação e autorizo a Cultive 
a utilizar a imagem das minhas obras para fins promocionais desse projeto. 
 
 
 
 
_________________________________       ___________________________________ 
Data           assinatura do artista 
 
 
 
 
APOIADORES: 
 

Colar aqui a 
foto da obra 

Colar aqui a 
foto da obra 
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Conta para depósito 
 

Conta No Brasil  
FAVORECIDO: MARCELA IMPERIANO GUEDES CPF: 
00620776943 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA 1453-2 
CONT POUPANÇA 12220-3 
VARIAÇÃO 51 

 
Conta na Europa e outros países : Pagamento em euro 
Favorecido: Valquíria Guillemin 
conta: 17-703134-1 
Iban:CH60 0900 0000 1770 3134 1 
bic: POFICHBEXXX 
BANCO POST FINANCE SA, 
ENDEREçO DO BANCO : 
MIGERSTRASSE 20, 
3030 BERN 

 
 
Como fazer os vídeos 
- Use uma sala sem barulhos, e se for ao ar livre evite lugares barulhentos, 
- use o telefone no sentido horizontal, 
- coloque o telefone sobre um móvel pra não mexer a imagem, ou tripé 
- não fique no escuro,  
- coloque luz atrás do telefone iluminando o seu rosto 
- coloque-se no centro do telefone,  
- Não deixe espaço sobre sua cabeça 
- o telefone deve ficar na altura do seu rosto 
- fale alto 
- ligue o vídeo, aguarde 2 segundos, fale o seu texto, aguarde 2 segundos e desligue 
- não coloque nenhum tipo de música 
Se desejar fazer o vídeo de corpo inteiro, mantenha o telefone no sentido horizontal, afaste-se 
e não deixe espaços grandes acima da cabeça e não corte os pés, use um microfone sem fio 
para que sua fala seja registrada 
 
 


