
Envia a Tua Arte!
Convite aberto aos/às Artistas - Faz ouvir a tua voz pelo Assange

DiEM VOICE

O DiEM VOICE é a plataforma de arte e cultura do DiEM25 (Democracy in Europe Movement), uma forma 
indispensável de comunicação entre membros das bases, ativistas e artistas. Acreditamos que a arte tem 
o poder de agir como força motriz essencial, informando e espalhando a mensagem e as políticas do 
movimento e,  consequentemente, intensificando a luta para democratizar a Europa. Estamos a lançar o 
nosso primeiro convite aberto a todo/as o/as criativo/as e assim apelamos à tua participação, ao uso da 
tua voz. Junta-te à luta do DiEM25 para exigir a liberdade de Julian Assange!

 
Convite aberto para obras de arte Assange

Após o processo judicial em curso para extraditar Julian Assange para os Estados Unidos, o veredito dado 
pela juíza britânica Vanessa Baraitser foi o de que Assange não deveria ser extraditado sob acusação 
de espionagem e de pirataria informática, devido a um potencial risco de suicídio. As razões expostas 
reforçam a grave ameaça à liberdade de imprensa e  dão legitimidade efetiva ao caso apresentado pelo 
Departamento de Estado norte-americano. Apesar da decisão do tribunal e independentemente dos 
perigos para a sua saúde, Julian Assange permanece na prisão de Belmarsh depois de lhe ter sido negada 
a  libertação sob fiança. Conforme comentado por Yanis Varoufakis "Não estão a tentar extraditá-lo, 
estão a tentar matá-lo". Em resposta à necessidade urgente da sua libertação e até que lhe seja concedida 
liberdade, é essencial que nós, artistas no DiEM25, lhe mostremos o nosso apoio.

Envia o teu trabalho!

Procuramos trabalhos de todas as disciplinas artísticas, quer se trate de performance, poesia e 
prosa, música, pintura ou desenho. A tua contribuição fará parte de uma exposição online em curso, 
a ser lançada em meados de Março, coincidindo com o lançamento do site da DiEM Voice. O prazo 
para participar nesta exposição termina a 15 de Março, às 17 horas CET. Os trabalhos e informações 
necessárias devem ser enviados em inglês para voice@diem25.org.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
mailto:voice%40diem25.org?subject=


Convite aberto aos/às Artistas - Faz ouvir a tua voz pelo Assange

Requisitos 

• Imagem - até 5 (1200 Pixels).
• Vídeo - (5 minutos no máximo), carregado para a tua conta pessoal no Vimeo.
• Som - carregado para o Vimeo.
• Escrita - (documento word, sem limite de tamanho).

O que incluir no e-mail que nos é enviado:

• Nome/ colaboração
• A(s) tua(s) disciplina(s)
• Título da obra (opcional)
• Breve texto sobre a obra no máximo (100 palavras)
• Biografia curta (100 palavras)
• Se és membro, estás envolvido num CED, CNP, CN ou numa Taskforce? Partilha esta informação 

connosco
• O anexo do teu trabalho 

Termos e Condições

• Os trabalhos serão revistos por um painel de validação para assegurar que os mesmos estão de 
acordo com os princípios do DiEM25. Se o trabalho for apresentado com baixa qualidade, isto pode 
torná-lo inelegível. 

• Se o teu trabalho for selecionado, serás contactado pela DiEM Voice para aceitar os termos e 
condições, relativamente aos direitos de autor e possíveis usos do teu trabalho pelo DiEM25. 

A DiEM Voice reserva-se o direito de não publicar obras que não estejam relacionadas com os valores 
políticos do DiEM25. Convidamos-te a ter em conta o código de conduta do DiEM25.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
https://diem25.org/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-conduct-final-EN.pdf

