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OPEN CALL
INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS 2022

2022 é ano de XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Entre 16 de julho e 31 de 
dezembro, Vila Nova de Cerveira, bem como outros municípios que acolhem polos 
expositivos, serão palco deste certame dedicado à produção artística contemporânea.

Nascida em 1978, pelas mãos de Jaime Isidoro (PT, 1924-2009) e um grupo de 
artistas e intelectuais que acreditavam na (talvez) utopia da descentralização 
cultural e na criação de consciência cívica a partir do contacto com as vanguardas 
artísticas, a Bienal Internacional de Arte de Cerveira (BIAC) é a estrutura de criação 
e programação artística em arte contemporânea mais antiga do país, a bienal mais 
antiga da Península Ibérica e uma das mais prestigiadas a nível internacional. 
Recorda-se, inclusive, que Jaime Isidoro já havia criado, em 1954, a Galeria Alvarez 
e que no ano de 1974, no período pós-25 de abril, realiza os primeiros Encontros 
Internacionais de Arte, precursores das bienais e que vinham no seguimento de um 
conjunto de exercícios de trazer, para Portugal, ecos do que de melhor e mais arrojado 
se produzia a nível internacional, num momento em que o país vivia amordaçado.  

Desde 1978 que a BIAC se afirmou pela sua peculiaridade e, nomeadamente, por 
se realizar num enquadramento geográfico entre Portugal e a Galiza, às portas do 
Atlântico e sempre de olhos postos no mundo, contrariando o pré-conceito de periferia 
que a beleza do lugar contraria. Também desde 1978 que a BIAC se posicionou como 
um evento internacional, desde logo pela enorme e regular presença de artistas dos 
quatro cantos do mundo, não só nas exposições, como nas atividades paralelas às 
exposições, onde se incluem intervenções artísticas de diversos âmbitos e projetos 
de residência. Vila Nova de Cerveira é o cenário com a beleza natural que faz o 
enquadramento perfeito de um evento que todos, também, conhecem pelo âmbito 
de convivialidade entre artistas, intelectuais e as comunidades locais, proporcionador 
de experiências e de aprendizagens que têm marcado os muitos que, dois em dois 
anos, colaboram com a iniciativa.  

Em 2022, 44 anos depois do primeiro dia da utopia, quer agir e colocar a Arte e os 
artistas a pensar o mundo e as emergências globais que a todos afetam. “WE MUST 
TAKE ACTION!” é assim o tema desta vigésima segunda edição, que pretende ser 
uma afirmação do papel da arte para mudar o mundo. Além de exposições em Vila 
Nova de Cerveira, estão previstos polos em outras cidades do Minho e da Galiza. 
Há parcerias com várias instituições internacionais e um plano de intervenções 
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artísticas diversificado, além de uma programação pensada, em exclusivo, para o 
digital, mantendo uma estratégia já alinhada em 2020. Helena Almeida (PT, 1934-
2018) é a artista homenageada, num certame que conta com a maior expressão 
de candidaturas ao nível do concurso internacional (cerca de 740 candidaturas 
provenientes de mais de 50 países), juntando também os artistas convidados. 

2022 é também o ano de estreia de uma mulher, Helena Mendes Pereira (PT, 1985), 
como diretora artística do evento, partilhando funções com o diretor das últimas três 
edições, António Cabral Pinto (PT, 1947) que abandona o cargo em agosto de 2022, 
assumindo o processo de transição para esta nova fase que se pretende de rutura e 
de ação.

Como vem sendo hábito, o programa paralelo às exposições prevê, desde a primeira 
edição, o acolhimento de um conjunto de intervenções artísticas. Neste sentido, de 
25 de março até 8 de maio de 2022, estão abertas as candidaturas para a realização de 
intervenções artísticas integradas na programação oficial da XXII Bienal Internacional de 
Arte de Cerveira. São elegíveis candidaturas, nacionais ou internacionais, de indivíduos 
ou coletivos de artistas, fornecendo a Fundação Bienal de Arte de Cerveira, além do apoio 
à produção, divulgação e apresentação dos projetos, apoio à alimentação e alojamento 
durante o período de tempo necessário à produção e apresentação. 

As candidaturas serão selecionadas pela direção artística da XXII Bienal Internacional 
de Arte de Cerveira (Helena Mendes Pereira e António Cabral Pinto) e pela curadora 
convidada, a também artista visual e professora, Mafalda Santos. 

Privilegiam-se projetos de desmaterialização da obra de arte, ou seja, a performance, 
o happening e outras práticas artísticas de caráter efémero e com enfoque na ação. 

As intervenções artísticas serão agendadas, pela Fundação Bienal de Arte de 
Cerveira, para o período compreendido entre 21 de julho e 25 de setembro de 2022, 
ajustando-se às disponibilidades dos candidatos. 

As intervenções artísticas poderão ser pensadas em três formatos:

1 - Site specific resultante de processo de residência artística em qualquer uma das 
freguesias de Vila Nova de Cerveira e não, exclusivamente, na área mais urbana;

2 - Intervenção artística, com projeto pré-existente, num dos espaços do 
Fórum Cultural de Cerveira e, em particular, no contexto do Auditório José 
Manuel Carpinteira;
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3 - Proposta de workshop/atelier a enquadrar na estratégia de educação e mediação 
cultural da XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira, destinada a um público-
alvo específico e/ou para grupos fechados. 

Neste sentido, as intervenções artísticas inserem-se no ritmo da ação rápida e 
ativista do tempo de mudar o mundo, de agir e de colocar a Arte no centro de tudo, 
como alavanca para a construção de um presente e futuro melhores. Contamos com 
as vossas propostas! 


