II CONVOCATÓRIA INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL
Quinta da Cruz | PORTUGAL 2019
WWW.QUINTADACRUZ.YZONK.COM
tema
COMIDA, VINHO & CULTURA
data limite de submissão
julho 15, 2019
endereço para submissão
Museu Quinta da Cruz
#food_wine_culture
Estrada de São Salvador
3510-784 São Salvador
Viseu, PORTUGAL
exposição
02 agosto 2019 > 02 outubro 2019
endereço da exposição
Museu Quinta da Cruz
Estrada de São Salvador
3510-784 São Salvador
Viseu, PORTUGAL
inauguração
17.00 > 19.00 SEXTA FEIRA agosto 2, 2019
encerramento
16.00 > 18.00 QUARTA FEIRA outubro 2, 2019
descrição
A Quinta da Cruz é um Centro de Arte Contemporânea, localizada em Viseu, é um
espaço cultural orientado para a exibição de arte contemporânea e 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.
Tendo Viseu como Destino Gastronómico de 2019, escolhemos o tema "Comida,
Vinho & Cultura". Portanto, desafiamos artistas e todos os interessados em Arte
Postal (MailArt) a enviar obras através do Serviço Postal para a nossa segunda
edição deste evento. Somente obras recebidas através de correio tradicional serão
exibido. Envie-nos desenhos, colagens, selos, poesia visual, … etc.

www.QUINTADACRUZ.yzonk.com
este evento conto com o apoio de Monsenhor enVide neFelibata e www.mailart.pt
this event has the support of Monsenhor enVide neFelibata and www.mailart.pt
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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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II INTERNATIONAL MAILART OPEN CALL
Quinta da Cruz | PORTUGAL 2019
WWW.QUINTADACRUZ.YZONK.COM
theme
FOOD, WINE & CULTURE
deadline
July 15th, 2019
submission address
Museu Quinta da Cruz
#food_wine_culture
Estrada de São Salvador
3510-784 São Salvador
Viseu, PORTUGAL
exhibition
02 August 2019 > 02 October 2019
exhibition address
Museu Quinta da Cruz
Estrada de São Salvador
3510-784 São Salvador
Viseu, PORTUGAL
opening reception
17.00 > 19.00 FRIDAY August 2nd, 2019
closing reception
16.00 > 18.00 WEDNESDAY October 2nd, 2019
description
The Contemporary Art Center – Quinta da Cruz, located in Viseu, is a cultural
space for the exhibition and development of artistic practices surrounded by
gardens and a forest.
Because our city is the Gastronomic destination for 2019, we’ve chosen the
theme “Food, Wine & Culture”. Therefore, we challenge artists and everyone
interested in MailArt to submit artwork through the Postal Service to our 2 nd
MailArt Edition. Only artwork received by traditional mail will be displayed.
Send us drawings, collages, stamps, visual poetry, … etc.
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extra
• Only one side of the artwork will be displayed.
• Artwork considered obscene or offensive will be excluded.
• Submitted artwork will become part of Quinta da Cruz’s mailart collection and
might be shown during other future mailart events.
• All artists are kindly requested to provide, by email or traditional snail
mail, the following information for means of public display: artist > profile
picture | name | brief bio | email address | website | address // artwork >
title | media details | brief text
• During the exhibition, there will be a workshop entitled “Dar e Receber” (Give
and Receive) were, inspired by the works on display, participants will create
objects to be randomly given to visitants.
• Artists that do not wish to share their private information, such as name or
address, must not include it on the mailart.
• You may add to your work the words “SEM VALOR COMERCIAL” in order to avoid any
customs delay.
• No returns | No jury | Free technique
medium
2D
maximum dimensions
200 x 280 mm | 7.9 x 11 in
+ info
www.facebook\museusdeviseu
www.quintadacruz.yzonk.com
quintadacruz@cmviseu.pt
+351 232 423 343
suitable for all ages
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