
                 Cartões postais do artista de THE BIG DREAM
                        ENCHEMOS O MUNDO COM CORES E MENSAGENS POSITIVAS
                                                                Com Marina Argenti e Miria Mesiano

Se você está lendo esta página é porque recebeu um "Postal do Artista". Espero que tenha gostado receber
um presente.
O projeto “cartões postais do artista” não tem finalidade comercial.
A  intenção é  espalhar  as  cores  que cada um de nós é  capaz de transmitir,  portadoras  de mensagens
positivas, o sonho é que os nossos postais cheguem a todo o mundo. Adoraríamos envolvê-la neste projeto
criativo que nos inspirou alegria e positividade, nascido do desejo de espalhar nossas cores, desenhos,
sinais e palavras para que cheguem ao coração de muita gente, um contágio positivo, que traz alegria com
os gestos simples que nutrem a alma. Pedimos que você não interrompa esta jornada e se torne parte de
neste grande sonho, qualquer um pode participar, nenhum conhecimento artístico é necessário.
O projeto envolve a criação de pelo menos dois cartões postais de artista, que você criará com imaginação
e criatividade, todas as técnicas são boas: cores, colagens, rabiscos, poemas; divirta-se, crie muitos.
Convidamo-lo a visitar o grupo do facebook “postais de artista pelo Big Dream”, ao subscrever poderá ver
o nossos vídeos que irão guiá-lo para a criação de cartões postais.

                                                                                   REGULAMENTO

• Faça dois cartões postais, A5 é recomendado, mas fique à vontade para seguir o seu
intuição (se quiser fazê-los pode seguir o nosso direto ou vídeos do grupo facebook "postais do artista pelo
grande sonho")

• Escreva uma mensagem positiva no verso
ASSINE E ADICIONE - "Cartões postais do artista by the big dream"

• Envie-nos um postal para:  Atelier Tuttintondo Via Libertà, 21, 42043, Praticello (RE) -Itália
Os cartões-postais do artista que chegarão ao ateliê formarão um Grande Sonho. Uma obra de arte em
crescimento contínuo, que conterá todos os cartões-postais do artista. O trabalho, por sua vez, se tornará
itinerante, expôs em diversos locais, assinados com os nomes de todos os participantes.

• Envie o segundo cartão postal para quem quiser.
Importante: coloque o cartão postal em um envelope (você pode colorir também) junto com uma cópia
deste carta. É muito importante inserir esta carta para continuar o compartilhamento de postais.

• Você pode enviar quantos cartões postais desejar.
Quanto mais cartões postais circulamos, mais mensagens positivas enviamos e multiplicamos pelo mundo.

• Devem ser enviados por correio inserindo-os em um envelope afixando o selo

• Você não precisa ser um artista ou ter conhecimento artístico, você pode usar qualquer técnica (pastéis,
lápis, têmpera, colagens com papel ou tecidos ... dê asas à sua criatividade
 
• Os postais que recebermos no atelier não serão submetidos a júri, a ninguém procedera a um julgamento
e não será processado

• Escreva uma postagem informando SOMENTE a cidade e o estado para onde você enviou o cartão postal
a cada 10 dias iremos atualizar o mapa no grupo do Facebook
                                                                                                            Estamos esperando por você
                                                                                                                       Miria e Marin


