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descrição
A Quinta da Cruz - Centro de Arte Contemporânea localiza-se em Viseu,
Portugal, e é um espaço cultural orientado para a exibição de arte contemporânea
e para o desenvolvimento de práticas artísticas. É um espaço destinado à fruição
pública, de cultura e lazer, inserido num espaço verde de excelência e de uma
assinalável biodiversidade.
Em 2019, Viseu assumiu o mote de “Destino Nacional de Gastronomia” e é por
isso que, para este desafio, foi selecionado o tema "Comida, Vinho & Cultura".
Lançamos o convite a artistas e a todos os interessados em Arte Postal
(MailArt) a enviar as suas obras, através do Serviço Postal, para participar da
2ª edição deste evento. Somente obras recebidas através de correio tradicional
serão exibidas. Esperamos pelos seus desenhos, colagens, selos e poesia visual,
entre outros, na Quinta da Cruz!
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extra
• Apenas uma face da obra de arte será exibida.
• Obras consideradas obscenas ou ofensivas serão excluídas.
• As obras recebidas irão integrar o acervo do Museu Quinta da Cruz e poderão ser
exibidas durante futuros eventos de arte Postal.
• Todos os artistas são gentilmente convidados a facultar, por e-mail ou correio
tradicional, as seguintes informações para fins de exibição pública: artista >
fotografia de perfil | nome | breve biografia | endereço eletrónico | siteo de
internet | endereço postal // obra > título | técnica e materiais | sinopse
• Todo o conteúdo recebido será também exibido em plataforma digital.
• Durante a exposição, vamos realizar a oficina intitulada “Dar e Receber” onde
serão criados objetos artísticos inspirados nos trabalhos recebidos, com o
propósito de serem aleatoriamente oferecidos ao público que visite esta
exposição.
• Os artistas que não desejam divulgar informação privada, como nome ou endereço
postal, não devem incluí-los na correspondência.
• Se enviar a partir do estrangeiro aconselhamos adicionar as palavras “SEM VALOR
COMERCIAL” para evitar demoras na alfândega.
• Sem devolução | Sem júri | Técnica livre
meio
2D
dimensões máximas
200 x 280 mm | 7.9 x 11 in
+ info
www.facebook\museusdeviseu
www.quintadacruz.yzonk.com
quintadacruz@cmviseu.pt
+351 232 423 343
apenas conteúdo adequado a todas as idades
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