
 

 

 

 

 

Bem-vindo ao Multigraphias! 

É com muito prazer que recebemos você como artista residente. Montamos este documento 

para ajudá-lo a entender como funciona o projeto e o sistema de postagens. Primeiro você 

verá algumas dicas sobre o dia a dia do Multigraphias. Depois, um tutorial com a descrição 

prática sobre como postar no sistema Wordpress. 

DICAS PARA POSTAGENS 

Sempre postamos em diálogo.  O que isso quer dizer exatamente? 

 

1. As postagens são diárias. Todo dia há uma postagem nova.  

2. Antes de postar algo no dia, você precisa ir até o site Multigraphias para verificar se já há algo 

postado. Se houver algo no ar, não crie um novo post.   

3. Inspire-se com o material já postado e, no mesmo post, insira o seu material, de forma que ele 

dialogue com o que foi postado antes.  

4. Se ainda não houver nenhuma postagem no dia, você pode criar um novo post. Sendo o 

primeiro a postar, todos dialogarão com você. 

 

Que tipo de diálogos são possíveis? 

As possibilidades são infinitas e você pode experimentar cada vez mais.  

 

Alguns exemplos de possibilidades de  diálogo: 

  O enquadramento de uma foto ou vídeo inspiram novas fotos ou videos com 

enquadramentos similares. 

  As cores sempre inspiram diálogos interessantes. 

  Os temas são o tipo de diálogo mais comum. Exemplo: um retrato de um idoso inspira fotos e 

textos sobre a velhice ou o tempo. 

  Os títulos das fotos (ou o título do post) inspira diálogos. 

  Colagens e intervenções:  alguns artistas incluem nas suas criações os trabalhos postados 

pelos outros artistas naquele dia, recriando-os,por exemplo,  através de manipulação digital. 



 

O que interessa é confrontar perspectivas e olhares, ou seja, fazer com que o seu material  dialogue, 

de alguma forma,  com o material dos outros artistas.  Assim surge de fato a experiência da criação 

conjunta, colaborativa. Nesse processo, é  interessante perceber como algo que você criou na sua 

cidade se multiplica pelo mundo. 

 

Retomando: a cada dia teremos um único post em que dialogaremos. Portanto, antes de criar um 

post verifique se já há algum post publicado no dia. Caso já haja um post no dia, altere o post e 

insira sua imagem, vídeo ou texto no post do dia (abaixo há um tutorial que mostra como postar). Se 

não houver nada postado no dia, crie um post com seu trabalho e espere para ver o que os outros 

artistas irão postar depois. 

Sejamos comedidos. Caso você esteja muito inspirado no dia, não há problema em  inserir mais de um 

trabalho.  Mas tenha em mente que o excesso de material pode prejudicar o diálogo. 

 

IMPORTANTE: Por favor, não altere os textos institucionais do site sem nos informar. 

 

TUTORIAL PARA POSTAGENS 

1. Faça um cadastro no Wordpress e informe o Multigraphias qual o e-mail cadastrado para que ele seja 

liberado para postagem no site. Acesse www.wordpress.com e faça seu login com o e-mail informado 

ao Multigraphias 

 

2. Vá em “Meus Blogs” e selecione Multigraphias: 

 
 

3. Em Multigraphias, vá em Painel: 

 

http://www.wordpress.com/


 
4. Dentro de “Painel”, clique em “Posts”: 

 
 

5. Em Posts, clique no “Título” mais recente, é sempre o primeiro da lista. Verifique se o post foi criado 

no dia em que você está postando. Lembre-se de inserir no post algo que esteja em diálogo com o que 

já foi postado naquele dia: 

 



 
 

6. Caso não haja post criado na data em que você está postando crie um post novo em “Adicionar novo” 

(apenas neste caso crie um post novo). Neste caso,  você será o primeiro a postar no dia e, portanto 

será quem iniciará o diálogo: 

 
 

7. IMAGENS: para inserir uma imagem clique no ícone retangular: 

 

 
 



Clique em “Selecionar arquivos” e selecione no seu computador a imagem que deseja inserir: 

 

 
 

Depois de selecionar e carregar a imagem escreva no campo “Título” as  seguintes informações: Nome 

da foto (ou Untittled, caso não costume nomear suas fotos) - Nome da cidade fotografada - Seu 

Nome.  

 

Exemplos:  

 

Centro azul da cidade | São Paulo  | Gabriela Canale. 

Untitled  |  Curitiba | Ygor Raduy. 

O símbolo | está na mesma tecla que \. 

 

 
 

Desça um pouco a tela. Selecione a opção “Tamanho Completo” e clique em “Inserir no post”: 

 



 
Automaticamente sua imagem aparecerá no post. Antes de postar, no canto direito selecione as 

“Categorias” correspondentes à imagem (nome da cidade e seu nome) e em “tags” escreva palavras 

relacionadas à imagem que postou: 

 
Apenas no caso de você ter criado o post, em “Custom Message” escreva uma frase que aparecerá 

automaticamente no nosso Twitter e Facebook: 

 

 
E, finalmente, clique em “Publicar”. 

 



VÍDEOS: 

Os vídeos devem ser incluídos nos posts por embed. Da mesma forma que na inserção de imagem, é 

preciso selecionar as categorias e escrever as tags antes de publicar. 

 

TEXTOS 

Os textos devem ser incluídos no corpo do post. Da mesma forma que na inserção de imagem, é 

preciso selecionar as categorias e escrever as tags antes de publicar. 

 

ASSINATURA 

Sempre que postar inclua no fim do post, em negrito, a indicação do que postou em inglês: Sua 

Cidade (Seu Nome) 

Exemplos:  

Cities in dialogue: 

 Photo 1 (Artwork title| City| Your Name) 

 Text 1 (Artwork title| City| Your Name) 

 Collage 1 (Artwork title| City| Your Name) 

 Video 1  (Artwork title| City| Your Name) 

 [Veja no site como fazemos, fica mais fácil de entender.] 

Pronto, sua contribuição no diálogo está finalizada. Caso tenha quaisquer dúvidas, escreva para:  

gabicanale@yahoo.com.br 

grandesertao@gmail.com 

Jaime.scatena@gmail.com 

multigraphias@gmail.com  

 Sempre encontramos uma forma de resolver questões de postagens. Com o tempo e alguma 

paciência de sua parte, tudo fica muito simples e intuitivo. 

Caso tenha sugestões, ideias e críticas, escreva para os mesmos endereços de e-mail citados acima.  

Muito obrigado e seja muito bem-vindo. 

Equipe Multigraphias. 
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