Open
Call

agosto
& artes
visuais

Para naturais,
habitantes ou
ligados a Viseu.
—
ATÉ 30 JUNHO

Acrítica, crl / Carmo’81
Rua do Carmo, 81 - 3500.096 Viseu
939 258 807 / ruadocarmo81@gmail.com

OPEN CALL
Exposição Colectiva & Loja de Artista
O âmbito do projecto Solos & Solidão, promovido Carmo’81, é o
espaço da solidão na vida social e na criação artística.
Daqui, lançamos uma chamada aos artista locais (presente ou
ausentes), ou localizados em Viseu, para participarem no ciclo
Agosto&Artes, a decorrer num espaço comercial do Mercado 2 de
Maio, com o objectivo de reunir uma representação significativa
da criação visual produzida pela cidade nos últimos três anos.
EXPOSIÇÃO COLECTIVA
Esta exposição pretende juntar vários artistas em Viseu, numa exposição multigeracional que junta emergentes e consagrados num mesmo plano visual.
Apresenta-se como um ponto zero, no sentido de conhecer ou reconhecer, um possível leque de artistas ligados à região de Viseu, os que são naturais da região e os
que adotaram esta cidade para viver.
LOJA DE ARTISTA
O espaço designado terá uma loja de artista, dando a possibilidade aos interessados
de colocarem à venda peças de autor, numa perspectiva mais portátil.

Regulamento
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
- Ser natural da região de Viseu, ser ou ter sido habitante da região de Viseu.
- Obras representativas do percurso individual de cada artista, de 2015 à actualidade.
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FORMATOS MÁXIMOS
- Bidimensionais: 50 x 70cm
- Tridimensionais: 50 x 70 x 50cm
- Multimédia: serão permitidos todo o tipo de formatos áudio, vídeo, etc.
Questões técnicas serão resolvidas caso a caso.
- São permitidas obras realizadas com todo o tipo de materiais e técnicas.
- Não serão permitidas obras que contenham produtos que possam deteriorar outras obras no
espaço de exposição.
- Devem ser enviadas por e-mail imagens de 1 a 5 obras passíveis de incluir na Exposição/Loja, em
formato digital, juntamente com as respetivas fichas técnicas (nome do artistas, titulo da obra,
ano, materiais e dimensões)
ENVIO DE PROPOSTAS

ruadocarmo81@gmail.com
1 - Imagens de 1 a 5 obras (formato digital / máx. 8 Mb)
2 - Formulário de candidatura para Exposição e/ou Loja.
3 - Biografia (máx. 500 caracteres) + Website
- As propostas devidamente identificadas e submetidas por e-mail serão selecionadas de acordo
com a sua qualidade técnica e artística, posteriormente os participantes serão informados da
decisão e de qual, ou quais, as obras seleccionadas para entrega.
- Pedidos de esclarecimentos devem remetidos ao mesmo e-mail.
PRAZOS
- 11 de Junho a 06 de Julho: envio de propostas.
- até 16 de Julho: aviso aos participantes seleccionados das obras escolhidas.
- 17 de Julho a 4 de Agosto: envio ou entrega no espaço Carmo 81.
Outras situações poderão ser agilizadas em acordo com a organização.
- 11 de Agosto: Inauguração da Exposição Colectiva & Loja de Artista.
SELECÇÃO DAS OBRAS
- Avaliada a qualidade das obras, o percurso do autor e o espaço disponível.
- O resultado será comunicado aos concorrentes por correio eletrónico. Não haverá recurso nem
justificação das decisões.
> Exposição Colectiva
Coordenação de João Dias — artista visual.
> Loja de Artista
Coordenação de Rosário Pinheiro — Designer & Ilustradora.
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RECEPÇÃO DAS OBRAS SELECIONADAS
- As obras selecionadas devem ser entregues, ou enviadas por transportadora ou correio postal
em data a comunicar oportunamente, por conta dos participantes, no seguinte local:
CARMO 81
RUA DO CARMO, 81
3500 - 096 VISEU
SEGURO
- A organização não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas das obras, cabendo ao artista concorrente acionar, se assim o entender, o respetivo seguro.
EXPOSIÇÃO DAS OBRAS
- A Organização reserva-se o direito de expor as obras no espaço definido para a realização do
evento. As obras ficaram expostas até 31 de Agosto.
VENDA DE OBRAS
- Todas as obras poderão estar disponíveis para venda, se o artista assim o entender, revertendo
para a Organização uma percentagem de 20%. O preço referido no formulário terá de incluir o
valor do IVA à taxa legal em vigor.
LEVANTAMENTO DAS OBRAS
- Nenhuma obra em exposição ou na loja de artista poderá ser retirada antes da comunicação do
levantamento, que será feito por e-mail pela Organização. Caso as obras não sejam reclamadas
no prazo estabelecido, a Organização reserva-se ao direito de lhes dar o destino que entender,
ficando estas a pertencer-lhe por direito.
DIVULGAÇÃO
- Os artistas autorizam a menção dos seus nomes e reprodução das suas obras para a promoção
do programa Solos & Solidão.
CASOS OMISSOS
- Os casos omissos neste regulamento serão da responsabilidade exclusiva da Organização. Este
regulamento rege-se pelos ditames da boa-fé, devendo assim ser interpretado e executado como
tal.

É como um poeta numa cabana junto
a um lago: não é solidão, é inspiração.
—
D. Audaxviator
afonso cruz
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