SUMMER CALLING’13
CONVOCATÓRIA
OPEN CALL
A Galeria 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA lança o desafio a artistas emergentes nacionais e internacionais
não representados em galerias portuguesas a apresentarem os seus portfolios a fim de serem
seleccionados para uma exposição colectiva a acontecer no espaço da galeria no Verão de 2013.

Gallery 3+1 invites emerging national and international artists not represented by Portuguese galleries,
to present their portfolios in order to be selected for a group show, to take place at the gallery during
the summer of 2013.
Objectivo Goals

•

Summer Calling pretende actuar no panorama artístico nacional como uma incubadora criativa e uma
plataforma de divulgação, através da qual jovens artistas poderão mostrar o seu potencial num contexto
profissional.

Summer Calling aims to act as a creative incubator and a promotional platform where emerging artists
are given the opportunity to show their potential in a professional context.

Quem pode concorrer? Who can apply?

•

Artistas emergentes, nacionais e internacionais, não representados em galerias portuguesas e com idade
inferior ou igual a 35 anos à data de 30 de Junho de 2013. not represented by Portuguese galleries.

Emerging artists from all nationalities, with no more than 35 years old as of the 30 of June 2013, not
represented by Portuguese galleries.
Como concorrer? How to apply?

•

Os interessados deverão enviar por e-mail ou por correio postal a seguinte documentação:
•

•
•

Formulário de candidatura preenchido e assinado (pdf disponível para download em
www.3m1arte.com ou na nossa página do facebook) – poderá ser digitalizado e enviado por e-mail
ou impresso e enviado por correio postal.
Portfólio e CV actualizados, apenas em formato digital (e-mail, CD ou DVD).
Proposta com selecção de obras a apresentar, apenas em formato digital (e-mail, CD ou DVD).

Requisitos de apresentação (POR FAVOR LER ATENTAMENTE):
• Não será aceite documentação enviada por e-mail com mais de 10MB. Vídeos deverão ser
enviados em CD, DVD, Blu-Ray.
• Os ficheiros digitais devem ser enviados em formatos convencionais tais como PDF
(preferencial), JPEG, Power Point ou Word. Links para websites não serão aceites como
portfolios.

rua antónio maria cardoso, 31 (chiado) | 1200-026 lisboa | +351 210 170 765 | galeria@3m1arte.com | www.3m1arte.com

•
•
•

A documentação não será devolvida.
Não serão aceites portfólios sem o respectivo formulário de candidatura devidamente
preenchido e assinado
À excepção do formulário de candidatura, não aceitaremos qualquer material impresso, como
catálogos, portfólios impressos ou outro material adicional.

Applicants should send by mail or e-mail the following documentation:
• Application Form must be filled in and signed (please download it at www.3m1arte.com or from
our facebook page.
This can either be digitalized or a printed copy sent.
• Updated Portfolio and CV in digital format only (e-mail, CD or DVD), and
• A proposed selection of works for exhibiting in digital format only (e-mail, CD or DVD).
Presentation requirements PLEASE READ CAREFULLY:
• We will not accept documentation sent by e-mail larger than 10MB, video works should be sent
in hard copy (CD, DVD or Blu-ray).
• Digital files should be sent in conventional formats such as PDF (preferred), JPEG, Power Point
or Word. Links to websites are not an accepted format.
• Documentation will not be returned.
• Portfolios without completed application forms (filled and signed), will not be accepted
• Do not send printed material (other than the Application Form), catalogues or additional support
material, this will not be an accepted form of presentation.

• Data limite para inscrição Deadline for applications
17 de Maio de 2013 (data CTT)
Friday 17th of May, 2013 (Post Office dated)
• Morada para envio Address
SUMMER CALLING’13
3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA
ATT: Jorge Viegas e James Steele
Rua António Maria Cardoso, 31
1200-026 Lisboa

• Membros do Júri Jury Members
•
•
•

Susana Pomba (Curadora Independente Independent Curator)
Joana Baguenier (Coleccionador de Arte Art Collector)
James Steele and Jorge Viegas (Directores Galeria 3+1 Directors Gallery 3+1)

• Divulgação dos resultados Publication of Results
A lista de artistas seleccionados será publicada no dia 15 de Junho de 2013, no website da Galeria 3+1
(www.3m1arte.com) e na nossa página do Facebook. Apenas os candidatos seleccionados serão
directamente notificados via e-mail.
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A list with the selected artists will be published on June 15th 2013 at www.3m1arte.com and our our
facebook page. Only the selected artists will be notified by e-mail.
• Exposição Exhibition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A apresentação das obras seleccionadas decorrerá de 12 de Julho a 14 de Setembro de 2013
(mês de Agosto encerrado para férias).
A exposição terá lugar no espaço da Galeria 3+1.
As obras seleccionadas devem ser entregues na galeria entre os dias 18 Junho e 06 de Julho
de 2013.
As obras deverão ser entregues prontas a expor, incluindo materiais e instruções de montagem
específicas caso necessário.
IMPORTANTE: O transporte das obras (entrega e recolha) e respectivos custos são da
responsabilidade dos artistas.
A disposição das obras no espaço da galeria será decidida pelo júri.
Todos os trabalhos em exposição devem estar disponíveis para venda.
The selected works will be exhibited from July 12th to September 14th 2013 (closing for
vacations in August).
The exhibition will take place at Gallery 3+1.
The works should be delivered at the gallery between June 18th and the 6th of July 2013.
Works should be delivered ready to be exhibited, including all specific materials and instructions
(if required) for installation.
Transportation of the works and associated costs, to and from the gallery is the responsibility of
the artist(s).
The display of the works at the exhibition will be decided by the jury.
All works should be available for sale.
Lisboa, 12 de Abril de 2013
Lisbon, April 12th, 2013
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