
 

 

Caros camaradas de todo Mundo 

Nós tivemos competições de arte no TG a nível mundial desde 2006 

Agora em 2018 almejamos para ser realmente mundial 

Vocês poderão se juntar? 

Arte e cultura são ingredientes para a nossa vida neste globo e sempre tem sido desde 

a existência dos seres humanos, através das pinturas lindas nas caves de Zimbabwe e 

África do Sul e na parte Oriental da África, pinturas que nós podemos apreciar hoje, 

enquanto obtemos o sentimento de pertencer, aos nossos muito antigos ancestrais. 

Encontramos tal prova de cultura e arte em muitos outros lugares do globo, dando nos 

evidência sobre a vida dos nossos compatriotas que viveram há muitos anos atrás. 

Isso nos diz que a expressão da vida e aspirações sobre o futuro e companheirismo e 

transmitida através de imagens, esculturas e música e eventualmente a língua têm sido 

partes integrais desde o primeiro dia de existência. 

Nos perguntamos nós próprios e não podemos responder exceptuando que este facto 

da vida e provavelmente a prova de um nascimento interno de qualidade em todos os 

seres humanos sobre alguma coisa que pretendemos exprimir no topo das lutas diárias 

para sobrevivência, como meios de expressar a nossa humanidade e senso universal de 

pertença em conjunto, todos nós. 

Assim, lá estávamos com expressões directas de povo para povo de forma a dizer para 

nós através da arte e cultura. O TG tem um desejo comum que encontra um significado 

importante em espalhar mensagens por intermédio da arte. (Frente de Cultura Páginas 

3325) 

Através da arte nós podemos comunicar uns aos outros e com outros seres humanos a 

volta de todo mundo independentemente da língua que expressamos no nosso 

quotidiano. Pelo que a arte é algo universal que une as pessoas, cria unidade entre povos 

em qualquer parte do mundo, exprime sentimentos que temos que partilhar, narra 

histórias que gostamos ouvir e nos dá direcção para a vida de nossas irmãs e irmãos 

neste planeta. A arte é uma forma de expressão para a nossa humanidade comum. Por 

isso nós faremos mesmo isso. 



Competição mundial de arte 2018 

Aqui o convidamos a se juntar na competição mundial de arte. 

Ao longo dos anos nós testemunhamos o tesouro de pinturas bonitas, desenhos, 

esculturas e fotografias obrigado a todos vós por isso. Agora é o momento de considerar 

e se inscrever para essa nova competição. Nos esperamos haver muito mais 

competidores nessa edição, para ser uma competição mais madura de sempre, para 

expandir uma mensagem importante sobre essa competição mundial, mover as pessoas 

para produzirem arte e aquelas que observam a arte para usarem a arte como parte do 

LEVANDO O AO PÚBLICO. 

O tema para a competição desse ano é: 

O mundo natural e as nossas espécies 

O nosso mundo é o único lugar, lar de biliões de espécies de formas de vida; plantas e 

animais com uma vasta história, primeiro nos oceanos e mais tarde, cerca de 600 

milhões de anos atrás, na terra. Os seres humanos têm mesmo uma fracção desse 

tempo de cruzada que se tornou no rápido crescimento das espécies nesse mundo 

natural que trouxe muitas mudanças a esse mundo com influências anormais em muitas 

espécies na terra. 

A inspiração para produzir a arte a volta dessa linha poderia advir dos hábitos e práticas 

em relação ao mundo natural, caminhar na natureza, escalar montanhas e experiências 

contemplar a agua dos oceanos, experiências de trabalhar no jardim agrícola, tomar 

bem conta do solo com métodos sustentáveis, fazer estudos sobre o nosso mundo 

natural e nossas espécies para compreender a conexão entre oceanos, florestas, 

desertos, rios, plantas animais, actividades e o impacto da acção humana sobre tudo 

isso. Incluindo conhecimentos sobre aquecimento global e actividades para inverter e 

mitigar as mudanças climáticas. 

Com essa temática nós partilhamos uma visão global para um futuro melhor para todos 

nós. Sabemos que as mudanças climáticas serão parte do nosso futuro comum não 

importando de que país somos provenientes. Devemos actuar agora, temos que 

informar as pessoas, nós temos que fortalecer essa experiência e amar o mundo natural 

e temos que mobilizar as pessoas para debater, pensar para actuar e fazer. Todos em 

geral temos muitas visões, desejos, ideias e acções a partilhar através de expressões 

artísticas. 

 

 



Quem pode participar e como fazer? 

Os participantes são: estudantes e participantes, professores, e outros funcionários nas 

escolas e projetos da Humana People to People em África América Latina Índia, África 

Oriental Ásia e China e escolas associadas e projectos na Europa e nas Américas. 

O que fazer a partir dos vossos lugares? 

Vos sugerimos a criar uma exibição local, onde todos os posters de arte são exibidos, 

criar uma abertura oficial com convidados, pessoas oficiais, família e amigos 

professores, estudantes e outros funcionários. Na abertura da exibição os participantes 

e amigos podem votar para encontrarem as duas melhores peças ou posters. 

A ideia da competição é criar porters artísticos que podem ser usados localmente e 

mundialmente para comunicar, conectar e deliberar uma mensagem que acharem 

importante. Vocês podem usar todos os métodos; pintura, desenho, colagem, 

fotografia, media misturada (objectos da natureza, metal, arame, madeira, pintura 

folhas etc.). 

Deverão entrar na competição com duas peças. Os vencedores da competição ganharão 

a grande honra de ter suas peças publicadas em grandes posters com seus nomes 

estampados. As peças serão enviadas para todos os participantes da competição de arte. 

Deste modo todas as unidades produtivas participantes da competição serão 

galardoadas sobre temas importantes, peças de arte que poderão ser usadas para 

decoração, educação, agitação, inspiração e acções. 

O que faz um poster bom?  

Andres Lewis de Canadá: Poters culturais ou sociais em minha mente devem comunicar 

a sua mensagem para qualquer pessoa e em qualquer não importando a língua. 

Antonia Castro de Texas: Um poster social precisa ser alerta e deve ocupar quem 

visualiza com uma complexidade e moda provocativa. Deve desafiar e chamar audiência  

para acção. Para alcançar esse impacto deve comunicar algo na sua face. 

Luba Lukova dos EUA: Acredito se bem feito, um poster provoca discussão, pensamento 

e emoção. Que não vê de forma integral o mundo mas a arte funciona; ela tem poder 

para mudar a percepção e aumentar a simpatia. 

Pekka Lori da Finlândia: O seu propósito é contar história e estimular interesse. Seu 

desejo é criar impacto nas pessoas que a visualizam uma forma de pensar e actuar. É 

desta forma que vejo o propósito da cultura social dos posters. O que você pensa que 

faz um poster bom? 



O que fazer? 

Você centraliza a foto digital das duas peças de arte seleccionadas no dia 1 de Maio de 

2018. A 15 de Maio as contribuições dos participantes dos projectos e escolas de todo 

mundo são apresentados e a votação pode ter início. Todos os que tiverem contribuído 

para o WWAC estarão votando para encontrar as peças vencedoras. Vocês receberão 

uma apresentação em POWER POINT com todas as peças que estiverem participando 

na competição. Também podem ser vistas no website WWAC. 

Nesta fase a votação continua. Aqui estão todos os participantes: estudantes, 

professores e outros funcionários) vote para o melhor poster.  

Votação: 

O voto dos participantes, conta 50% e o voto do júri conta igualmente 50%. Os 

resultados são trazidos a público no Website e os posters serão impressos 

profissionalmente e enviados para todos participantes nas suas unidades produtivas e 

escolas. 

Regras para votação: 

1. Você atribui pontos de 1 a 10 (10 é o melhor) 

2. A escola divide o número de pontos atribuídos por cada poster pelo numero dos 

votantes 

3. O resultado dos pontos para todos os posters são enviados a WWAC Você 

receberá instruções para essa carta. 

4. Você não pode dar o seu próprio contributos de pontos 

A economia  

Os participantes das escolas e projectos pagam as despesas localmente. A Associação 

de Arte Março 1985 paga para imprimir os posters e envia-los a todos nós a nível 

mundial. 

Fotos das tuas contribuições são enviadas 
para info@artcompetition.org 

Até 1 de Maio 2018 

Contribuição de todos participantes dos 
projectos e escolas são enviadas para vós 
em  apresentação POWER POINT 
http://www.artcompetitionart.org 

A partir 15 de Maio 2918 

O resultado da tua votação estará 
centralizada ao info@artcompetition.org 

O mais tardar até 1 de Junho 2018 



O resultado final é publicado no teu email 
e no website  
http://www.artcompetitionart.org 
As peças de arte dos vencedores são são 
enviadas a todos os participantes 

22 de Junho 2018 

 

Como se inscrever? 

Para participar na competição você vai para http://www.artcompetitionart.org com o 

nome e endereço e uma curta discrição, foto do teu projecto ou escola. Também pode 

se registar enviando a mesma informação para o email: info@artcompetition.org. 

 

 Melhores cumprimentos: 

A Competição mundial de arte.  

 

http://www.artcompetitionart.org/
mailto:info@artcompetition.org

