
CONVITE 

Convido todos os artistas visuais a faz-

er parte de um  happening virtual a ter 

lugar num Hashtag de Instagram que dá 

o título a este documento e open call. 

As instruções  que os elege como par-

ticipantes neste acontecimento estão em 

baixo.  

Presos como a Alice num mundo virado 

do avesso, onde temos todos de apren-

der a viver uma nova vida, dentro da 

que temos (ou tínhamos). Manifestemos 

colectivamente que tudo o que existia 

até há uns dias atrás não desapareceu, 

não encolheu e pode fazer o que a arte 

pode fazer. Trazer esperança. Acredite-

mos que existe uma margem na nossa 

natureza humana  para criar um futuro 

diferente daquele que nos ditam as cir-

cunstâncias. Podemos lutar! Como de 

resto todos fazemos todos os dias, pelo 

nosso direito de mostrar ao mundo, o ex-

ercício de liberdade que é fazer e tentar 

viver, daquilo que não existia antes de o 

criarmos.  

Manifestemos a nossa  vitalidade e a cri-

atividade face a todos os prognósticos 

e a todos os imponderáveis partilhados, 

neste momento, por toda a Humanidade. 

Partilhemos com o mundo o nosso tra-

balho. 

OPEN CALL

Instagram Happening

#thewhiterabbitgroupexhibit ion

22 de Março de 2020 às 14h00

(. . . )

INSTRUÇÕES

Objectivo: Mostrar  a resiliência da arte contemporânea portuguesa 

Dia 22 de Março de 2020 às 14H00  postar no Instagram uma imagem de um 

trabalho com o hashtag em cima.

O hastag será exclusivo para o propósito deste evento até ao fim da duração do 

evento.

Se entretanto for utilizado inadvertidamente um novo hashtag será criado até 

encontrarmos um que satisfaça a regra em cima.

A imagem do trabalho do artista deverá ter 1081x1081px (formato quadrado do 

instagram)

O trabalho deverá ter uma descrição: Autor + Legenda; na própria imagem ou 

em baixo.  

Da publicação deverão constar duas imagens : A do trabalho do artista e a do 

banner deste evento; por esta ordem.    

Cada artista deverá publicar uma obra na data e hora indicada. 

Cada artista  deverá convidar mais artistas para postar.

O grupo de artistas inicial será indicado num post como o primeiro  do hashtag. 

A publicar minutos antes do evento. 

O evento tem como duração o tempo da quarentena voluntária. No último dia 

será publicado um post com o nome dos artistas que participaram durante esse 

hiato de tempo.  

O prazo final  para manifestar interesse em participar será o dia 21 de Março de 

2020. Enviando o nome numa mensagem de instagram para : @pedrofpcalhau.


