


Olá,

Encontro-me com um projecto em mãos para o qual gostava muito de ter a tua colaboração:

Convidaram-me para editar um número do projecto/publicação online Artimanyes

http://www.artimanyes.net/

O meu número vai estar subordinado ao tema “rutas” (rotas ou roteiros).

Preciso, então, de material, e o que peço é (se puderes/quiseres, claro) algo muito específico:

Desenha um roteiro ou mapa de todos os momentos de um dia (24 horas) nos quais não estás a pro-
duzir nem a consumir alguma coisa. Localiza esses momentos no espaço – onde estás – e no tempo 
– que horas são.

Manda-me o teu mapa em formato digital TIFF ou JPEG, com resolução de 200 ou 300 dpi. Pode ser 
um desenho feito directamente em digital ou, se o original está em papel, digitalizado ou fotografado.

Manda-o para o seguinte endereço electrónico:

janeisabel4@hotmail.com

até dia 16 de Agosto de 2010

(é possível que venha a fazer-se uma versão impressa, por isso estou a pedir as imagens com boa 
resolução)

O teu contributo será muito bem-vindo! :)

Olá Isabel,

parece-me muito gira esta ideia
vou tentar fazer e envio-te.

Tens que me explicar melhor! É uma espécie de mapa!?assim como os das cidades!? Tipo psico 
roteiro!?



Olá gente!
Isto é uma proposta de uma amiga minha, se puderem participem...

Alô tudo bem?Vou escrever amanhã o mapa e mando-te ok?

Posso enviar o meu registo no Sabado ao final do dia? Ou tem de ser ate Sexta?
Tenho o registo feito mas queria acrescentar algumas coisas com mais calma. Esta com um ar pouco
mapa, apenas tem as horas e descricoes escritas e queria trabalhar algumas coisas (desenho).  
Dsculpa nao ter dito nada, mas gostei da ideia do projecto e queria deixar tb a minha contribuicao..
Diz-me se Sabado esta bem p/ ti.

Também não tem que ser rigorosamente um mapa, a parte formal fica ao teu critério...

Oi,

A quem se mostrou interessado mas não chegou a mandar nada, e aos que não chegaram a respond-
er, mando este mail para vos dizer que se ainda quiserem participar, me podem mandar as vossas 
contribuições até ao final da semana.
Se não quiserem participar, não vos aborreço mais ;)

























Contribuições de:

Carla Tavares
Joana Baião
Ana Maria
Isabel Brison
Inês Rebelo
Nuno Rodrigues de Sousa
Inês Cunha Simão
María Calvo


