
Normas de candidatura 

Enquadramento 

CreArt | Rede de cidades para criação artística é um projeto de 
cooperação cultural, promovido no âmbito do programa Cultura 2007-
2013. Reúne 12 cidades e instituições europeias com o intuito de fomentar 
a criatividade local através do trabalho em rede, da partilha de experiências 
e de boas práticas, bem como da exploração de novas metodologias e 
técnicas artísticas.  

Neste contexto, os artistas, os agentes e gestores culturais são os grandes 
protagonistas e destinatários do projeto, o qual visa, ainda, a captação e 
formação de novos públicos em torno da criatividade e da produção 
artística contemporânea. 

A exposição itinerante, designada “Notes on Tomorrow”, com curadoria de 
Luísa Santos, representa uma das ações principais do projeto, uma vez 
que permite a visibilidade e a afirmação de novos valores [artistas e obras 
de arte] numa escala transnacional, garantindo, em simultâneo, uma 
mostra das tendências, da diversidade e da unicidade que sintetizam a 
produção artística contemporânea na Europa. 

1 | Objetivo 

 1.1 | Candidatura de artistas e de trabalhos artísticos na área das artes 
visuais contemporâneas [pintura, fotografia, escultura, cerâmica, 
design, videoarte e arte digital], com o intuito da sua eventual 
seleção para integrar a Exposição Europeia Itinerante de 2016 
que terá lugar em Kaunas [Lituânia], Kristiansand [Noruega] e 
Aveiro [Portugal].

2 | Candidatos 

 2.1| Podem concorrer todos os artistas ou grupos de artistas que 
apresentem uma proposta conjunta, que sejam nascidos, 
residentes, trabalhadores ou estudantes no distrito de Aveiro.
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 2.2| Cada candidato individual ou em grupo pode concorrer com um máximo de três 
trabalhos em qualquer área das artes visuais.

 2.3| Serão privilegiadas as candidaturas de artistas que, no decurso de 2014 e 2015, não 
tenham ainda participado em qualquer atividade promovida pelo CreArt, 
nomeadamente, residências artísticas, exposições ou workshops.

 2.4| Os candidatos devem ter em consideração o tema e o conceito propostos pela curadora.

3 | Ficha de Inscrição 

 3.1 | Os candidatos devem preencher uma ficha de inscrição própria, na qual estão 
especificados todos os requisitos necessários tendo em conta a área artística: pintura, 
fotografia, escultura, cerâmica, design, videoarte e arte digital. 

4 | Candidaturas

 4.1 | O período de apresentação de candidaturas decorre até dia 27 de Novembro de 2015 
devendo a ficha de inscrição ser remetida via email para aveiro@creart-eu.org ou 
museucidade@cm-aveiro.pt 

 4.2 | Acompanha a ficha de inscrição uma fotografia atual do concorrente, bem como o seu 
curriculum vitae e cópias do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão e do Número de 
Contribuinte. Todos estes documentos serão também enviados via email. 

5 | Seleção das candidaturas 

 5.1 | A seleção das obras é efetuada mediante análise de todos os documentos entregues e 
das informações constantes da ficha de inscrição.

 5.2 | O processo de seleção das candidaturas compreende duas fases: 

  1.º Pré-seleção por um júri local em Aveiro indicado pela CMAveiro

  2.º Seleção final pelo Curador europeu da exposição 

 5.3 | Todos os concorrentes serão informados dos resultados da sua candidatura.

6 | Júri 

 6.1 | O Júri local de Aveiro será designado pela CMAveiro e integra um elemento da Autarquia, 
bem como dois representantes das áreas das artes e da cultura, os quais em conjunto 
efetuam a primeira análise e seleção até um máximo de 10 propostas locais.

 6.2 | O curador da exposição definirá a lista final dos artistas participantes na exposição.  

7 | Transporte e seguro das obras de arte

 7.1 | As obras de arte selecionadas estão cobertas por seguro que perdura até ao final da 
exposição itinerante e à sua devolução a Aveiro.

 7.2 | O transporte das obras de arte para os diferentes países é assegurado pelo projeto 
CreArt. 



8 | Disposições gerais finais

 8.1 | A CMAveiro, enquanto membro do projeto CreArt tem a responsabilidade de divulgar e 
promover o evento e de concertar com os parceiros os procedimentos de candidatura, 
seleção e envio das obras.

 8.2 | Os artistas selecionados são convidados a assistir à inauguração da exposição numa 
das cidades da itinerância, estando a deslocação, o alojamento e a alimentação 
garantidos pelo projeto.

 8.3 | Será elaborado um catálogo da exposição.

 8.4 | As obras selecionadas ao nível local serão alvo de uma exposição em Aveiro.

 8.5 | Os artistas selecionados para a exposição europeia itinerante ficam obrigados a 
promover em Aveiro um workshop e/ou evento cultural sobre a sua obra, em data a 
definir e durante o período de realização da exposição local.

 8.6 | As decisões dos júris são inapeláveis.

 8.7 | Os casos omissos serão resolvidos pelo júri com o suporte jurídico da CMAveiro. 

NOTES ON TOMORROW
Preliminary curatorial concept

Luísa Santos 

Notes on Tomorrow reflects upon the Luhmannian idea of art as a social system. Generally neglected by arts institutions, the visual 
culture produced by social movements is a vital sector in the worlds of arts and activism. 

Following the thread of relational and activist art, we are now faced with a new trend in contemporary art practice, which addresses 
what can be done to improve the social, economical and political conditions we live in. With the emphasis on what is left to be done, 
trough questioning, experimenting and a spark of optimism, many contemporary artists are reflecting in personal stories and 
relationships as a means of addressing art and society, sightseeing possibilities rather than difficulties. In their work, they either 
invent completely new structures, or they switch expectations by altering existing media.

Contemporary artists seek to engage the audience in an exploration of the world through metaphors and small stories. Such art 
production shows different perspectives of our lives bringing awareness to a world in constant transformation. Seeking a 
multiplicity of possibilities of better worlds, contemporary art makes us step aside from our own ideas of the world and be faced with 
the uncanny and unusual.

Instead of showing the classical trend of works struggling unequivocally with the economic and political forces of contemporary 
society, this collective exhibition presents a series of alternative proposals that drift between a series of binomials as History and 
fiction; contemplation and creation; ephemeral and infinite; creation and interpretation. It is not about presenting definitive answers 
for contemporary society's problems but more about looking into a series of questions, observations and experimentations. In 
other words, it is about visually translating small utopias at local levels through inventions, desires and propositions.

Notes on Tomorrow comes in different ways to dwell on positive answers to current social issues and will include drawings, notes, 
diagrams, video, performance and different kinds of situations.
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