
O Projeto GeoVillage

Pegue um triângulo, coloque-o em cima de um quadrado e você terá uma casa:

Todos os dias, em todo o mundo, as crianças desenham este símbolo para representar a sua casa,
acrescentando sua própria expressão e desenho. Esta figura simple contém todo o carinho,
proteção e união uma casa deve ter.

Para muitos de nós, temos passado mais tempo em casa nos últimos anos. Trabalhar em casa,
isolamento e escolas fechadas, nos fizeram ver nossas casas de uma nova perspectiva. Para
alguns, essa nova perspectiva os aproximou o lar ideal da infância; para outros, mais longe.

Com o projeto GeoVillage, estamos criando uma comunidade de trabalhos temáticos em torno da
criatividade, conexão e lugar. Usando o símbolo quadrado e triângulo como ponto de partida,
convidamos você a construir uma casa para o GeoVillage.

Assim como uma criança pode adicionar um caminho, uma barreira ou uma árvore ao desenho,
queremos que você compartilhe suas ideias e o que a casa significa para você. Quando terminar,
documente sua arte e compartilhe conosco por meio de nossos redes sociais. Neste período de
separação, nosso objetivo é conectar pessoas de todo o mundo através deste projeto. Vamos
construir uma aldeia juntos.

Organizaremos uma exposição virtual dos trabalhos da GeoVillage e emitiremos certificados
digitais de participação. Ambos estão abertos a todos os participantes, mais precisa a inscrição.
Para inscrever seu trabalho para a exposição ou para o certificado, siga o link e preencha o
formulário. O prazo para a exposição é 21 de setembro de 2022.

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyCnhVPHlXpaNOmw8ZbX4ekqdrL-VJOOHZCTM7ivL1_bm2QCjrZ4l14yTVLUvKQ0jJ7vw/exec


O GeoVillage faz parte de World Wood Day 2022, uma celebração anual para aumentar a
conscientização sobre a importância e o valor da madeira. Mais uma vez o World Wood Day 2022
será um evento virtual devido à pandemia. Nos últimos World Wood Day, realizamos projetos
colaborativos, reunindo uma seleção diversificada de fabricantes, artistas e artesãos de todo o
mundo para construir uma instalação escultural. Esses projetos são uma celebração da arte, da
comunidade e a mesma lingua chamada madeira. Este ano queremos que você participe, seja
membro desta comunidade virtual. É um projeto de integração e conexão, com ênfase na
participação, não importa o nível de habilidade ou disciplina.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Como participar

GeoVillage é um projeto de arte colaborativo mundial, aberto a todos; fazendo parte do World
Wood Day 2022.

1. O GeoVillage será espalhado pelas redes sociais, então siga-nos @WWDGeoVillage em
Instagram y Facebook.

2. Faça uma casa de GeoVillage usando este símbolo como ponto de partida.

3. Construir, girar, tecer, pintar, esculpir; tudo vale e não se esqueça de incorporar a madeira
em seu trabalho.

4. Ao terminar, documente seu trabalho e compartilhe-o no Instagram e/ou Facebook. Não
esqueça de nos marcar em seu post.

5. Use os hashtags #WWDGeoVillage #WorldWoodDay #Collaboration
6. Siga este enlace para inscrever seu trabalho na exposição virtual ou para receber seu

certificado digital. O prazo para a exposição é 21 de setembro de 2022.

https://www.instagram.com/wwdgeovillage/
https://www.instagram.com/wwdgeovillage/
https://www.facebook.com/WWDgeovillage-100253532621876
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyCnhVPHlXpaNOmw8ZbX4ekqdrL-VJOOHZCTM7ivL1_bm2QCjrZ4l14yTVLUvKQ0jJ7vw/exec

