IV CONVOCATÓRIA INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL
QUINTA DA CRUZ – CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA
VISEU - PORTUGAL 2021
VISEU CIDADE - JARDIM
WWW.QUINTADACRUZ.YZONK.COM
A Quinta da Cruz - Centro de Arte Contemporânea de Viseu (Portugal) foi
criado como um núcleo dinamizador de arte, cultura e identidade. É um espaço
cultural orientado para a exibição de arte contemporânea, para o desenvolvimento
de práticas artísticas e é percecionado como um motor de promoção artística
local. Destinado à fruição pública, de cultura e lazer, insere-se numa ampla
área verde de assinalável biodiversidade.
O projeto de Arte Postal promove a participação democrática das práticas
artísticas, a partir da reativação de uma expressão que teve o seu auge de forma
alternativa aos meios convencionais das exposições de arte, nas décadas 60/ 70.
Anualmente, desenvolve-se uma convocatória internacional e realiza-se uma mostra
com os trabalhos rececionados.
Legitima ainda que a produção artística é uma expressão preponderante para a
criação de espaços de diálogo, lugares de “quebra”, reinvenção e ousadia.
Através desta convocatória assume-se o papel transformador, inclusivo e
participado da arte. O percurso destas obras é interpretado e intervencionado ao
longo desta viagem postal. Mais que uma convocatória anual, este projeto
reivindica um modelo de trabalho colaborativo com o desígnio de constituir e dar
visibilidade a coleções desta natureza.
Em 2021, VISEU valoriza os atributos naturais e a relação com o “meio”. A IV
CONVOCATÓRIA está direcionada para o tema VISEU Cidade – jardim.
Lançamos o convite a artistas e a todos os interessados em Arte
[MailArt] a enviar as suas obras, para a participação na IV Edição
convocatória. Somente obras recebidas através de correio tradicional
exibidas. Esperamos receber desenhos, colagens, selos, poesia visual,
outros, na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu.
#viseucidadejardim #visitviseu #viseu
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TEMA DA CONVOCATÓRIA
VISEU cidade - jardim

DATA LIMITE DE RECEÇÃO
31 DEZ 2021

ENDEREÇO PARA SUBMISSÃO
Museu Quinta da Cruz
#viseucidadejardim
Estrada de São Salvador
3510-784 São Salvador
Viseu, PORTUGAL

EXPOSIÇÃO

2022 // data a definir

ENDEREÇO DA EXPOSIÇÃO
Museu Quinta da Cruz
Estrada de São Salvador
3510-784 São Salvador
Viseu, PORTUGAL

OUTROS CONTACTOS

quintadacruz@cmviseu.pt
www.quintadacruz.yzonk.com
www.facebook.com/museusviseu
#viseucidadejardim #visitviseu #viseu
+351 232 423 343
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EXTRAS

• Apenas uma face da obra de arte será exibida.
• Obras consideradas obscenas ou ofensivas serão excluídas.
• Todas as obras, mesmo as que forem rececionadas após a data limite, irão
integrar o acervo do Museu Quinta da Cruz e poderão ser exibidas durante
futuros eventos de Arte Postal.
• As obras rececionadas após data limite de submissão não integrarão a
convocatória atual.
• 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 | sítio de internet | endereço postal // obra >
título | técnica e materiais | sinopse
• Todo o conteúdo recebido será também exibido na plataforma digital
www.quintadacruz.yzonk.com.
• Durante a exposição, vamos realizar oficinas 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 e/ou enviadas aos artistas participantes.
• 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 a 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

APENAS CONTEÚDO ADEQUADO A TODAS AS IDADES
obras consideradas obscenas ou ofensivas serão excluídas
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