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Manuel Caldeira
finalista em
prémio de arte contemporânea galês
MOSTYN Open 20

O português Manuel Caldeira é um
dos 27 finalistas do prémio MOSTYN
Open 20, promovido pelo mais
importante museu de arte
contemporânea do País de Gales e
que atribui cerca de 12 mil euros ao
vencedor.

Manuel Caldeira, de 38 anos, foi
selecionado entre mais de 600
candidatos ao prémio e terá o seu
trabalho exposto no museu situado
na cidade de Llandudno entre 07 de
julho e 05 de novembro.

"O prémio é secundário. Penso mais
na exposição, que fica num edifício
lindíssimo vitoriano que já visitei",
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disse o artista à agência Lusa.

Formado em desenho e pintura no
Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação
Visual, em Lisboa, Manuel Caldeira
propôs vários quadros, bem como
duas esculturas, uma das quais,
chamada "Circuito", acabou ser
selecionada.

A peça é feita em cobre, mas tem
aplicações de tecidos coloridos,
sendo uma continuação de um trabalho que já tinha
desenvolvido para o prémio EDP Novos Artistas, do qual foi
finalista em 2015.

"As minhas esculturas são mais orgânicas, podem evocar a figura,
mas têm um lado muito aberto porque são muito abstratas",
descreveu.

A candidatura, vincou, foi motivada pelo prestígio do prémio e do
júri, que inclui o diretor do MOSTYN, Alfredo Cramerotti, e o
responsável pelo Programa de Artes Visuais, Adam Carr, a
diretora da programação da Galeria Whitechapel, Lydia Yee, e a
programadora e diretora do Instituto de Arte, Academia de Artes
e Design da FHNW, Basiléia, Chus Martínez.

Criado em 1989, o prémio MOSTYN Open, atualmente na 20.ª
edição, é aberto a artistas ou coletivos de qualquer país ou idade
e a disciplinas incluem que vão desde as belas artes, como
pintura e escultura, a design, vídeo, moda ou comunicação
gráfica.

Os restantes finalistas são Sarah Bernhardt, David Berweger,
Rudi Bogaerts, John Bourne, Alex Edwards, Matteo Fato, Joe
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Mais Notícias

Fletcher Orr, David Garner, Mitchell Kehe, Eli Keszler, Ilona Kiss,
Jadranka Kosorcic, Catherine Large, Alyona Larionova, Sophie
Lee, Gal Leshem, Jessica Lloyd-Jones, Laura Malacart, Oliver
McConnie, Tom Milnes, Yelena Popova, Louise Short, Andrew
Stooke, Tom Verity, Gernot Wieland e Driant Zeneli.

"Agrada-me estar no meio de selecionados de nome com alguma
importância", comentou Manuel Caldeira, que espera ganhar
alguma visibilidade e projeção com esta exposição internacional.

O vencedor do prémio de 10.000 libras (cerca de 12.000 euros), no
dia da abertura da exposição coletiva dos finalistas, que este ano
representam países como Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália,
Suíça, China, Austrália, EUA e Reino Unido.

Um prémio de 1.000 libras (cerca de 1.200 euros) será atribuído à
obra que receber mais votos dos visitantes, e só será conhecido
no final da exposição.

Os portugueses Carlos Noronha Feio e Maria Ana Vasco Costa
foram finalistas deste prémio em 2015.
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Portugal Autárquicas
2017 - Quem ganhou a
sua câmara? E a sua
Junta? Consulte aqui os
resultados oficiais
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Outros conteúdos GM

Portugal Autárquicas
2017 - As eleições em
números

Mundo▶ Vídeo: EUA -
58 mortos, 515 feridos.
Pior tiroteio da história
dos EUA em Las Vegas

Mundo Catalunha -
Polícias emocionados
são confortados pela
população

FC Porto Sérgio
Conceição explica
ausência de Ricardo
Pereira
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Benfica Vieira revela
custo de Gabriel e
proposta recusada por
Jiménez

Economia Há
mudanças no Cartão de
Cidadão já a partir de
amanhã

Carreiras Quais as
áreas com mais e
menos saída
profissional em
Portugal?

Outras Herman José
sobre Maria Vieira:
"Não é ela que escreve
os textos. Ela não tem
mais de 50 palavras no
vocabulário"

Rosa Choque Sara
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Rosa Choque Sara
Barradas inflama redes
sociais com... barriga
de grávida

Veja como funcionam
as passadeiras a três
dimensões nas ruas da
Islândia

Iniciativas As razões
para ler a Men’s Health
de outubro

Ar Livre Ecopista
portuguesa foi eleita
uma das melhores da
Europa

10 razões para visitar o
país mais feliz do
mundo
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Últimas notícias

Gripe: como evitar que
esse teimoso vírus
ataque

Mãe criticada por
obrigar filha a seguir
dieta rigorosa

Estado Governo terá
de publicar
fundamentos sobre
decisões relativas a
precários
Decisão advém de uma
proposta do BE, com votos
favoráveis do PS e do PCP

b

Futebol Cristiano
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Conteúdo Patrocinado

Ronaldo admite que
fugia do dormitório
para treinar

b
PSD Rui Rio anuncia
candidatura à
liderança até ao final da
próxima semana

b

Homenagem José
Mourinho já tem uma
avenida em Setúbal

"É a homenagem de uma
cidade, de um concelho, que
querem perpetuar este nome
especial na que é hoje uma das
mais conhecidas artérias da
cidade", disse a autarca da
cidade

8

bCinema Viva a sequela
de Blade Runner!

b

Catalunha 300 mil
pessoas nas ruas de
Barcelona contra
"forças de ocupação"

b

Catalunha Ministério
Público espanhol
recusa abrir
investigação às cargas
policiais

b
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Mais popular

Tecnologia a tomar
(boa) conta dos
restaurantes

Viajar pelos sabores de
Portugal

Tempo de mudar? Sim,
estamos a chegar a ele
e pode fazê-lo de forma
económica

Eles vieram para nos
ver e levaram-nos
connosco para casa
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