
O (ins)tendal está de volta!
Nesta 5a edição associa-se ao Desassossego dos Arcos 
em Loulé, uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Loulé (projeto Loulé Criativo, Museu Municipal e das 
comemorações das Jornadas Europeias do Património).

Inspira-te no tema desta edição

Participa!
Tema “Partilhar memórias”
Número limite de fotos 5 fotografias por participante
Prazo para envio 07 de setembro 2018
Endereço para envio instendal@gmail.com
Consulta o regulamento em www.facebook.com/instendal

Os donativos revertem a favor 
da Casa da Cultura de Loulé.

Partilhar 
memórias.
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Nesta 5a edição o (ins)tendal 
associa-se ao Desassossego dos 
Arcos em Loulé, uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Loulé 
(projeto Loulé Criativo, Museu 
Municipal e das comemorações 
das Jornadas Europeias do 
Património). 

Para aqueles que não conhecem 
o (ins)tendal?

É um projeto em forma de 
exposição fotográfica que se 
apresenta como um colectivo, um 
espaço de diálogo e partilha com 
a comunidade do Lugar, e explora 
as relações sócio-culturais 
num contexto experimental, 
aproximando-nos das diferentes 
linguagens gráficas com que, 
diariamente, somos confrontados 
no mundo virtual. Recria o 
conceito de “estendal” na sua 
forma figurativa como um espaço 
a expor e a interagir com o 
público. 

Online/Outras Edições:

www.facebook.com/instendal
instagram.com/instendal
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. regulamento
Os autores cedem o direito à publicação e 
impressão das imagens.
Neste projeto todos os registos 
fotográficos passarão a ser públicos, o 
autor partilha a imagem impressa em 
suporte papel com o visitante, podendo 
este apoderar-se de qualquer registo.
As fotografias em exposição (à partida) 
não serão identificadas, para aqueles que 
o exigirem poderão assinar as mesmas no 
verso.
Impressão no formato de 12x12cm em 
cartolina CLA branca 315gr.
Criação de um catálogo geral da 
exposição, que o visitante poderá 
consultar com todas as imagens 
devidamente identificadas foto/autor do 
coletivo.
Os visitantes poderão apoderar-se dos 
registos em troca de um donativo que 
reverte a favor da Casa da Cultura de 
Loulé para criação e promoção de novos 
eventos (valor mínimo 1 euro). 
www.facebook.com/CasaCulturaLoule
Após a “apanha” do registo o visitante 
“poderá” substituir o espaço em falta por 
um novo suporte/papel branco cedido 
no local onde poderá deixar a sua marca 
de expressão pessoal em modo de 
(comentário, assinatura, desenho…) Ou não! 
O visitante poderá também substituir a 
foto/registo por um registo seu - isto é, 
poderá fazer uma troca, e (ins)tender as 
suas próprias imagens.
A ideia é o (ins)tendal dia a dia mudar. 
(se funcionar assistimos à transformação, da 
mostra de registos fotográficos que passa a 
uma mostra essencialmente gráfica com a 
intervenção do público ou não! aqui está o 
desafio e surpresa da intervenção.)
Sem a vossa participação não existe 
exposição, projeto ou intervenção. 
Aguardamos expectantes os vossos 
registos fotográficos!
Saudações criativas!

todos podem participar!
Tema
“Partilhar memórias”
Números limite de fotografias 
até 5 fotografias por participante
Prazo para envio
07 de setembro 2018
Endereço para envio
instendal@gmail.com


