PORTFÓFILO ARTÍSTICO

MANUAL

PORTFÓLIO ARTÍSTICO
O portfólio é basicamente uma lista dos trabalhos de um
profissional. Ele é uma seleção dos seus trabalhos, como se
fosse uma vitrine, para que assim, as pessoas possam
conhecer seu trabalho. E, ainda, o portfólio serve para
comprovar, para os artistas, a realização de trabalhos.
É importante deixar claro que o portfólio não é a mesma
coisa que um currículo. Ele é mais que um currículo,
diferindo por trazer exemplos práticos da sua experiência
profissional – e não apenas mencionar a experiência em si.

TIPOS DE PORTFÓLIO

PORTFÓLIO FÍSICO
Esse tipo de portfólio é recomendado para pessoas que
trabalham com mídias estáticas, como texto e imagem. No
entanto, vale ressaltar que a versão impressa tem perdido
cada vez mais espaço, devido ao custo envolvido e à maior
praticidade oferecida pelo ambiente digital. No entanto,
ainda funciona bem em portfólios de produtos e
mostruários de lojas físicas.

PORTFÓLIO DIGITAL (ONLINE)
É o tipo de portfólio mais usado por conta de sua
abrangência e vasta disponibilidade de recursos – além de
mais fácil de ser atualizado. Mesmo para quem tem
somente produções textuais ou fotográficas, a versão
digital permite o uso de ferramentas que deixam seus
trabalhos mais personalizados e únicos.

Atualmente, existem inúmeras plataformas – muitas delas
gratuitas – para contar com um portfólio online, e ainda,
podendo ser salvo em arquivos PDF, para envio por e-mails.

MAS COMO EU FAÇO MEU PORTFÓLIO?

1º. PASSO:

• Apresente sua vida artística com um breve histórico,
uma pequena biografia.

2º. PASSO:

• Mostre seus trabalhos, comprovando as suas atividades artísticas através de fotos, reportagens, páginas em
redes sociais, ingressos, folders, panfletos, etc...
• Salve seu portfólio em PDF

ORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO
1 – NOME
2 – FOTOGRAFIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTISTA (ROSTO)
3 – CIDADE E ESTADO
4 – BREVE BIOGRAFIA
5 – TRABALHOS
a. Organizar em ordem cronológica (Para a Lei Aldi Blanc,
é necessário que se comprove os últimos dois anos)
b. Reunir, de cada trabalho, documentos comprobatórios,
tais como fotografias, ingressos, reportagens, ingressos,
etc.
c. Lembrar de sempre colocar a data/período do trabalho.

d. Quando for colocar alguma matéria de rede social ou
página/site, dê um print na tela, copie o link e coloque
junto com o print, em seu portfólio.
e. Quando for jornal, revista ou qualquer outro meio
impresso, fotografe ou escaneie (digitalizar) de uma forma
que tenha a data da matéria/documento.
f. Caso tenha alguma declaração de participação em
algum evento, certificados, contrato de prestação de
serviço, contrato de trabalho, notas, recibos, etc., coloque
também em seu portfólio.
g. Todos os documentos utilizados em seu portfólio
devem ser unicamente relacionados aos seus trabalhos
artísticos.

Desejamos que todos sejam atendidos. Boa sorte!
Lembrando que o portfólio comprovando seus trabalhos
nos últimos dois anos será de extrema importância neste
processo, salientando que seu portfólio poderá ser
completo, constando sua vida artística plena.

