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Aima Martin apresenta convocatória para a 

exposição virtual MXX colectiva - Cocrear con Arte 
el Día Internacional de la Felicidad. 

 
 Pretendemos reunir tanto artistas 

reconhecidos como emergentes, celebrando a 
diversidade técnica e poética dos mesmos. A 
exposição se constitui como ação alinhada a uma 
serie de outros eventos que serão apresentados por 
associações e fundações de diferentes países; todos 
eles celebrando o dia internacional da felicidade(1). 

 
Acreditamos que tempos de transição pedem 

por estética de mudança, por este motivo criamos 
um espaço online para fomentar e divulgar a 
produção artística. Entendemos a arte como 
potencia transformadora, nosso objetivo é estimular 
conexões que possam gerar inserção e interlocução 
aos agentes de transformação, que são os artistas.  

 
 
MXX colectiva pretende ser a primeira de uma serie de exposições virtuais em 
3D que organizaremos através de nossas redes. No entanto, devido ao alto 
grau de visibilidade que teremos no dia 20 de maço, entendemos que o 
momento será altamente favorável para a comercialização das obras expostas. 
 
A organização oferecerá total liberdade ao artista para estabelecer relação 
comercial com o publico e não cobrará qualquer porcentagem diante das 
vendas realizadas. No entanto, para viabilizar a manutenção, divulgação e 
demais custos operativos será necessária a contribuição no valor de 30,00€. 
 
O artista encaminhará sua inscrição até o dia 13/03/21 ao endereço: 
info@aimamartin.com 
com as seguintes informações: 

1_Fotografia ou digitalização de 1 obra de sua autoria. A imagem devera 
ser acompanhada de legenda com a descrição técnica no seguinte formato: 
autor, título, técnica, medidas, ano de produção.  

2_Breve texto apresentando sua obra  
3_Breve texto explicando seu percurso na produção artística  
4_comprovante de pagamento (o mesmo pode ser feito via PayPal 

paypal.me/aimamartin ou bizzum 618 462 781) .   
 
Todo artista  receberá certificado de participação que será emitido pelo 
estabelecimento Aima Matrin (ExpressaHub) junto com a nota fiscal referente a 
inscrição. O publico (com exceção dos artistas que terão livre acesso a 
plataforma através de login e senha) terá acesso a exposição por meio de 
ingressos no valor de 3,00€. 
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Por meio da relação com os artistas e demais apoiadores de nosso espaço, 
pretendemos alavancar uma econômia circular expandida via internet. A 
contribuição com esta iniciativa implica no conhecimento da missão artística 
quanto ao seu posicionamento intelectual diante de nosso contexto atual.  
 
Para mais informações visite  aimamartin.com/mxx. 
 
(1) O Dia Mundial da Felicidade foi criado pela ONU (Organização das Nações 
Unidas), em junho de 2012; desde então a organização convida aos seus 
Estados e organizações, tanto regionais quanto internacionais a celebrar e a 
promover ações culturais e educativas. 
 

 
Saudações cordiais. 
Aima Martín 
Dirección de Proyectos del Impacto Social 
ARTE y EDUCACIÓN 
Avda. Benedicto Ruiz 707 local 8 - 39170 Ajo -Cantabria - España 
info@aimamartin.com whatsap 34618462781 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


