PIN DESENHA‘12
No âmbito da Trienal Movimento Desenha ’12 www.trienalmovimento.org
iniciativa que visa a promoção do desenho, a PIN – Associação
Portuguesa de Joalharia Contemporânea, convidada deste evento,
irá promover o projecto colectivo PIN Desenha’12 exclusivamente
aos seus associados.
Pretende-se com o projecto PIN DESENHA ’12 que o desenho seja
um acto contínuo, entre a gestualidade individual, a forma e a sua
materialização. Um ciclo.
O Projecto desenrola-se nas seguintes etapas:

1.Desenhe

Utilizando um alfinete de costura desenhe picotando, “estudos para um pin”, numa
ou mais folhas A4 de papel vegetal de arquitecto de 90 gr /m2 (recomenda-se que o faça
sobre uma espuma fina ou uma almofada).
Como ponto de partida para o seu desenho “estudos para um pin” represente o seu gesto
enquanto linguagem individual. No entanto, a forma escolhida para traduzir esse gesto
pode ser qualquer uma – desde a figurativa à abstracta.
O número de folhas de papel vegetal a utilizar poderá variar entre 1 e 10.
O objectivo é a construção de um “Livro / Objecto” composto pelo conjunto de folhas A4
com os desenhos picotados enviados pelos participantes. Cada autor será identificado
num índice que indica os nomes dos participantes.
O “Livro / Objecto” será “encadernado” em acrílico com uma caixa de luz incorporada
na base, de modo a permitir visualizar todos os desenhos.

2.Construa
Adicionando ao alfinete que utilizou anteriormente uma ou mais “linhas” (fio) construa um pin.
A “linha” (fio) pode ser de qualquer material e dimensão que remeta para o desenho anteriormente
picotado. O alfinete e a “linha”(fio) compõem assim o Pin / Jóia.

3.Exponha
O resultado do projecto PIN DESENHA ’12 irá ser exposto na GIEFARTE, em Lisboa, de 10 a 24 de Novembro
de 2012. A inauguração decorrerá no Sábado, dia 10 de Novembro.
A exposição será composta por: o “Livro / Objecto” e os vários Pins:
•
O “Livro / Objecto” será colocado numa mesa plinto.
•
Os Pins serão alinhados e suspensos junto às paredes.
O “Objecto / Livro” será colocado à venda como peça única. O seu valor (sem a percentagem da GIEFARTE – 10%) irá reverter
para o começo de um fundo de investimento da PIN, para próximos projectos colectivos que envolvam todos os associados.
Os Pins / Jóias serão vendidos individualmente pelo preço indicado pelo respectivo artista. O valor de cada pin vendido
(sem a percentagem da GIEFARTE – 10%) será entregue ao seu autor.
No caso de não serem vendidos, os pins serão devolvidos aos seus autores, via - CTT à cobrança ou em mão, na sede da PIN).

A GIEFARTE fará um convite desdobrável com uma fotografia do Livro/Objecto
e um texto da responsabilidade de Madalena Braz Teixeira.*
*Sócia honorária da PIN, actual presidente da mesa da assembleia da PIN, ex directora do Museu Nacional do Traje
e investigadora da Universidade Lusófona.

4. Participe
Confirmação – até 15 de Abril 2012 via email para pindesenha12@gmail.com
Inscrição – até 30 Abril pagamento de 25€ por transferência bancária, envio cheque ou pmp.
NIB - 00350 3960021951483059
Por favor identifique a sua transferência.
Entrega do(s) desenho(s), do pin e da fotografia – até 31 de Maio 2012.
O(s) desenho(s) e o pin deverão ser enviados para:
PIN – Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea
Apartado 27011
Praça do Municipio
1144-003 Lisboa
A fotografia do pin, para documentação, em fundo branco formato 15 x 20 cm
com 300dpi formato tiff deverá ser enviada para: pindesenha12@gmail.com
IMPORTANTE: No envio, os desenhos deverão ser colocados entre dois cartões rígidos de forma a garantir a sua não danificação.

NOTA

Este projecto não se realizará se não houver um número de participantes que justifique a sua realização.
A produção deste projecto reserva-se o direito de não aceitar trabalhos que não cumpram
os requisitos propostos. No caso da não aceitação o valor da inscrição será devolvido.

Produção:
Cristina Filipe / PIN • Maria José Oliveira / PIN • Raquel Soares / PIN
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