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SUMMER-CALLING’10 

Colectiva 
16 JUL  – 18 SET 2010 

 

 

ARTISTAS: Daniel Lipp (CH) , Deborah Engel (BR), Filipa Burgo (PT), Filipe Matos (PT), Flávio Cerqueira (BR), 
Inês Oliveira e Silva (PT), Joana Paraíso (PT), Mafalda Melo (PT), Margarida Rodrigues (PT), Maria Platero (ES), 
Pedro Ferreira (PT), René Tavares (STPP), Rita Teles Garcia (PT), Tatiana Dager (BR). 

 

 

 

 

E porque o calor nos atordoa os sentidos, que bem sabe esta água fresca! 

 

 

Todos os anos, por alturas de Maio, enfrentamos o mesmo desafio: a definição da última exposição do semestre, 

aquela que é considerada a exposição de Verão. Cansados de ter que ir ao acervo assim que o sol se intensifica 

sobre as nossas cabeças, tivemos uma ideia diferente: abrir as portas a jovens artistas nacionais e estrangeiros, 

sem galeria em Portugal, para apresentarem o seu trabalho no nosso espaço. 

Podíamos assim refrescar o entediante panorama estival e contrariar o preconceito comum acerca da 

inacessibilidade das galerias de arte contemporânea. 

 

O júri, composto por Jorge Viegas (Director da 3+1), Rita Sobreiro (Assistente Curatorial da 3+1), Patrícia 

Trindade (Curadora Independente) e José Vegar (Coleccionador), seleccionou dentre dezenas de candidaturas 

aquelas que considerou mais promissoras e capazes de gerar um conjunto coeso, mantendo uma relativa 

sintonia com o “espírito” da galeria. O resultado, catorze artistas provenientes de geografias tão diversas como 

Portugal, Espanha, Suíça, Brasil ou São Tomé e Príncipe, cujas obras atravessam várias possibilidades de 

expressão artística contemporânea: pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, intervenção site-specific e arte 

urbana. 

 

Apresentando-se no panorama artístico nacional como uma iniciativa sem precedentes, Summer Calling 

pretende actuar como uma incubadora criativa, uma plataforma de divulgação através da qual jovens artistas 

poderão mostrar o seu potencial num contexto profissional. 

 

Estimular a criação emergente e descobrir novo talento, partilhando o entusiasmo dessa descoberta com o nosso 

público - aqui reside o valor deste “chamamento” que se perspectiva de periodicidade anual. Prometemos voltar 

com o Summer Calling’11. 

 

 

 

 


