
bienal de arte têxtil 
contemporânea

Regulamento

Concurso › Exposição Internacional

A equipa da IDEIAS EMERGENTES | CONTEXTILE, após o reconhecido sucesso 
da 1ª edição em 2012, está a organizar a Contextile 2014 – Bienal de Arte 
Têxtil Contemporânea (agora bienal), de 26 julho a 11 outubro de 2014, em 
Guimarães, Portugal.

Nesta 2ª edição, temos como principal missão, desenvolver e ampliar 
a re!exão sobre o papel e a importância da arte têxtil contemporânea 
nas diversas formas de expressão artística e também o seu papel como 
instrumento de interação e cooperação entre territórios, povos, comunidades, 
economias, culturas, sociedades, redes.

Na Contextile 2014 pensamos manter e reforçar a mesma matriz "losó"ca e 
artística da 1ª edição: colocar o têxtil noutro contexto, a arte contemporânea. 
Mantemos, também, a mesma estrutura de programação, mas aumentando 
a escala e envolvendo as escolas artísticas: exposição competitiva 
internacional, residências artísticas, exposições satélites (artistas e países 
convidados, escolas artísticas), conferências, intervenções e performances no 
espaço público.

A equipa da Contextile vem convidar os artistas, nacionais e internacionais, a 
participar na exposição internacional competitiva, que atribui um Prémio de 
Aquisição. O Tema é Livre. Os participantes podem concorrer até 
23 de fevereiro de 2014, com obras de 2011 a 2013, ou novas criações, sendo 
aceites todas as expressões artísticas nas disciplinas das artes visuais, tendo 
como base 3 critérios fundamentais:

› As propostas a concurso terão que ser em torno do elemento têxtil, pela 
construção, tema, conceito ou material.

› As dimensões e peso dos trabalhos artísticos após construção, não podem 
exceder o estabelecido no regulamento.

› Deverão ser obras de elevada criatividade, originalidade e competência 
técnica.

26 julho a 11 outubro 
Guimarães
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Regulamento e condições de participação

1. Podem participar todas as pessoas adultas (+ de 18 anos) de qualquer 
nacionalidade.

2. Cada artista pode apresentar até dois trabalhos artísticos (mas só um será 
selecionado), ou novo, ou já mostrado (não antes de 2011).

3. Preencher o Formulário de Inscrição (download: www.contextile.pt) e enviar, 
até dia 23 de fevereiro 2014, para o email: bienal@contextile.pt.
Importante:

a) Especi"car no assunto: Exposição Internacional Contextile 2014. 

b) Anexar Fotos dos trabalhos a cores (máximo 10), com boa qualidade. A 
resolução deve ser de 300 dpi, no formato JPEG ou TIFF, com 2 MB a 5 MB 
de tamanho.

c) Anexar CV artistico (máximo 1 página).

d) Anexar Portfólio actualizado (máximo 5 páginas), ou link para site ou 
blogue.

4. O tamanho máximo para uma obra de arte bidimensional: 300 cm (altura) x 
100 cm (largura).

5. O tamanho máximo para uma obra de arte tridimensional: 300 cm (altura) x 
100 cm (largura) x 100 cm (profundidade).

6. Peso máximo por obra: 15 Kg.

7. Cada participante será responsável pelo envio e retorno da obra de arte. 
Todos os trabalhos selecionados devem incluir instruções adequadas 
(quando necessário) e dispositivos de suspensão correspondentes.

8. Cada artista deve aceitar transferir todos os direitos de publicação das 
imagens apresentadas para "ns de publicação e divulgação do evento.

Processo de seleção

1. Os trabalhos serão selecionados por um júri composto por cinco membros 
(reconhecidos na arte têxtil e contemporânea). O júri tem a responsabilidade 
de selecionar 50 obras/trabalhos artísticos, de 50 artistas. 

2. Os resultados serão publicados no site da Contextile2014 – www.contextile.pt 
- no dia 30 de março 2014. Os artistas selecionados serão noti"cados para o 
e-mail indicado e registado na candidatura. 

3. O Júri terá a responsabilidade de atribuir o Prémio de Aquisição (valor de 
3.000 # euros), e também três Mensões Honrosas, a serem anunciados na 
Inauguração da Contextile 2014, no dia 26 de julho.
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Envio de trabalhos 

1. Os custos de envio e retorno das obras artísticas serão da responsabilidade 
total do artista participante. 

2. A obra de arte selecionada, a enviar, deve ser rotulada (para efeitos 
alfandegários) como: amostra sem valor comercial. Deve ser enviada para o 
endereço da recepção, que será noti"cado aos artistas selecionados.

3. Os trabalhos e obras selecionados deverão ser enviados, e recepcionados 
em Guimarães, até 30 de junho de 2014.

4. Os trabalhos serão reenviados aos artistas, até 30 outubro de 2014, logo 
após o encerramento da Contextile 2014.

A organização assegura

1. O equipamento necessário para a instalação dos trabalhos (exceto aqueles 
de altas tecnologias);

2. A comunicação nos media portugueses e estrangeiros com informação 
sobre os participantes e o evento;

3. A publicação de um catálogo (PT/EN) e a oferta um exemplar a cada 
participante e parceiro do projeto;

4. Lidar corretamente com a descompactação e instalação, bem como com a 
embalagem e a devolução das obras de arte;

5. Qualquer situação e condição omissa neste regulamento será resolvida 
pela direção da bienal após exposição fundamentada.

Calendário
Fevereiro 23_2014
Prazo para envio de formulário e propostas de obras / trabalhos a concurso, 
incluindo Fotos, CV e Portfólio. 

Março 30_2014
Publicação dos artistas selecionados pelo Júri no WebSite da Contextile 2014.

Maio 15 até Junho 30_2014 
Período e Prazo de envio das obras / trabalhos selecionados.

Junho 30_2014
Prazo para recepção das obras / trabalhos 

Julho 26_2014
Inauguração / Abertura da Contextile 2014

Outubro 11_2014
Encerramento da Contextile 2014

Outubro 30_2014 
Devolução das obras e trabalhos

Guimarães, October 2013
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