
À Moda do Fim - Regulamento

1. Objetivos

A Associação Mola desenvolveu este evento com objetivo de dar visibilidade aos jovens

estilistas e designers em ascensão, proporcionando uma experiência de produção, exposição e

comercialização das suas produções artísticas.

O nosso principal foco é a ética e sustentabilidade, princípios que temos de adotar para um

futuro próximo, dos quais esta indústria ainda se sente ábdita.

2. Participantes

Todos os indivíduos/coletivos, que tenham paixão e interesse em criar peças de roupa.

Procuramos essencialmente artistas cujo acesso ao mundo da moda seja limitado por qualquer

motivo.

3. Tema

O evento será baseado no tema “O fim do mundo”. No entanto, os designers não têm a

obrigação de se focar num estilo específico, visto que a interpretação de um conceito varia de

pessoa para pessoa.

4. Data

O evento decorrerá no dia 15 de Abril de 2023.

5. Regras de participação

- Cada coleção pode ser produzida individualmente ou em grupo. Cada grupo poderá ter, no

máximo, 3 participantes.

- Cada coleção deverá ter, obrigatoriamente, um mínimo de 5 coordenados e um máximo de

20. Um coordenado corresponde a um conjunto de peças de roupa e acessórios.

Critérios de exclusão:

- Todos os artigos devem ser elaborados de raiz, ou fruto de upcycling. Não aceitamos artigos

pré-fabricados.

Critérios de prioridade:

- Priorizamos a originalidade e a inovação.

- Damos valor à produção sustentável, bem justificada.

-Promovemos a inclusividade de vários tamanhos e dos diferentes tipos de corpos.

6. Prazos e Detalhes da Candidatura

3 fevereiro: Data final da primeira fase de receção de candidaturas.

Os candidatos devem apresentar, por e-mail:

1. Carta de motivação;

2. Portfólio e/ou sketch das peças que identifiquem a ideia geral da coleção.

5 fevereiro: Realização de uma sessão de esclarecimentos, online, sobre o projeto.



O link para a sessão será enviado a todos os que tenham cumprido os requisitos da 1º fase da

candidatura.

7 fevereiro: Resultado da primeira fase da análise das candidaturas.

Os candidatos receberão um e-mail caso tenham sido aceites, ou não, no projeto.

17 março: Data final para a receção das coleções.

Os candidatos devem enviar, por e-mail:

1. Mini biografia do(s) artista(s);

2. Foto representativa do(s) artista(s) ou do seu trabalho. Ambas as fotos devem ter um

fundo neutro.

3. Número de coordenados e respectivas medidas.

20-24 março: Durante esta semana serão feitas as provas com estilistas e modelos, de modo a

que possam ser feitos os últimos ajustes.

7. Observações finais

Cada artista terá direito a um vídeo da sua coleção a desfilar em passarela, tal como fotos

individuais dos looks para o seu portfólio.

Elaboraremos também um pequeno livrete com uma breve descrição dos estilistas e da sua

carreira artística, incluindo algumas fotos do seu trabalho para distribuir pela plateia.

A Associação Mola compromete-se a comunicar a todos os interessados qualquer alteração

nos prazos fornecidos.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento relacionado com a informação fornecida neste

regulamento, ou qualquer outra informação sobre o evento, entre em contacto conosco

através do e-mail geral@projetomola.com.

A submissão de todas as candidaturas deverá ser feita através deste mesmo e-mail.

Desejamos desde já um bom trabalho.

Vemos-te no fim do mundo!

mailto:geral@projetomola.com

