EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO “DO MUNDO AO MONTADO”
Descrição:
Todos os dias ouvimos falar de sustentabilidade, alterações climáticas e vários outros
temas

relacionados

com

o

ambiente.

Mas

será

que

os

compreendemos

verdadeiramente?
As ilustrações figurantes nesta exposição foram inspiradas num conjunto de músicas
que nos remetem, de alguma forma, para temas relacionados com o ambiente. Cada
música, um tema. Cada tema, uma história. Cada história, uma pessoa.
Da amazónia ao montado, oito investigadores e técnicos de ambiente aceitaram partilhar
connosco uma história na primeira pessoa e mostrar-nos como podemos contribuir, aqui
e agora, para um melhor meio ambiente.
Técnica utilizada:
Canetas tinta-da-China
Autoria das ilustrações:
Shirley Therese van der Horst
Coordenação:
Inês Roque
Produção e conteúdos:
Ambios Portugal

Quantidade, material e dimensão das placas:
Todas as placas da exposição são impressas em PVC. Cada ilustração é acompanhada
por uma legenda (estão numeradas em correspondência e por ordem de montagem).
A exposição é também acompanhada por dois roll-ups.
Texto introdutório e

Tipo de placa

Ilustração

Quantidade

8

1

8

Dimensão (altura x largura)

1094x920 mm

1094x920 mm

210x297 mm

mapa

Legenda

Roll-up
Quantidade

2

Dimensão (altura x largura)

2000x850 mm

Fixação:
Fixação com fita adesiva de velcro e/ou pregos com gancho (pregos incluídos com a
exposição).
Instruções de montagem: cada quadro grande é montado com
quatro pregos (1 em cima, 1 em baixo e 1 de cada lado; 36
pregos no total). Os quadros devem ser devolvidos em
perfeitas condições, sendo da responsabilidade do expositor a
Instalação do prego
com gancho numa
placa de madeira
coberta por
serapilheira.

sua reposição em caso de danos.
Propomos a utilização dos pregos somente em superfícies
onde a fita-cola dupla face não tenha aderência suficiente. As
legendas, sendo mais leves, podem ser fixadas apenas com
fita-cola dupla face na maioria das superfícies.

Cofinanciado por:

Se tiver interesse em expor estas ilustrações, por favor contacte-nos em info@ambios.pt.

