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Enquadramento
O Telheiro da Encosta do Castelo é uma unidade artesanal de industria cerâmica, dinamizada desde
1997 pela Oficinas do Convento e pela Associação de Desenvolvimento Local MARCA, que nos últimos
anos tem sido posta ao serviço da produção de cerâmica de grande formato, da investigação e da criação
escultórica. O empenho e dedicação na criação de condições físicas e consequente apetrechamento de
meios técnicos (diversos fornos de cozedura de cerâmica de grandes dimensões), permite também utilizar
este espaço para a realização de Simpósios e Residências Artísticas.
Em 2011 a programação irá centra-se no Telheiro, beneficiando dos seus equipamentos e, ao
mesmo tempo, dinamizando-o e promovendo uma maior divulgação da sua linha de trabalho, criando e
desenvolvendo novas formas para a sua sustentabilidade.
Como premissa tem também proporcionar oportunidade de concretização de projecto a criadores em
início de carreira, inserindo-os num contexto real de execução.
O projecto é uma iniciativa e produção da Oficinas do Convento e Galeria Municipal

Oficina Experimental de Escultura em Cerâmica / Tijolos Talhados
A Oficina Experimental de Escultura em Cerâmica, coordenada por Vasco Silva, decorrerá no
espaço do Telheiro da Encosta do Castelo e terá como público-alvo escultores, designers e alunos de Artes
Plásticas. Irá realizar-se com 4 participantes cada um abordando um Lugar, respectivamente.
A selecção dos autores deverá acontecer segundo apresentação de portfólio, com o qual se avaliará
a capacidade de resolução técnica e estética dos percursos. Os proponentes deverão ter experiência nas
áreas da escultura e do design.
Esta acção visará a criação de objectos escultóricos ou de equipamento, em parceria com as Juntas
de Freguesia, a ser colocados em espaços públicos. Os autores deverão partir do “tijolo burro”, tijolo maciço,
como modulo e matéria para a produção das peças, usando técnica de talhe. A concepção das propostas
deverá acontecer partindo da experiência no Lugar, correspondendo a sugestões e necessidades assinaladas.

Candidatura
As propostas devem conter os seguintes elementos:
- Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexa a este regulamento);
- Curriculum vitae actualizado;
- Portfolio dos últimos dois anos.
As candidaturas deverão ser remetidas até ao dia 13 de Maio de 2011 e via e-mail ou plataforma de
transferência com o máximo de 100MB, devendo ser integralmente digital e remetidas para
oc@oficinasdoconvento.com.
Selecionados
Aos participantes selecionados será assegurada estada e almoço durante os períodos de trabalho.
Deslocações jantar e pequeno almoço por conta dos participantes.
As peças serão respectivamente identificadas na sua autoria (propriedade intelectual) sendo a
propriedade física das comunidades, integrando o espaço público.

Calendarização
A Oficina está programada para decorrer no período de Junho/Julho, sob a seguinte calendarização:
4 e 5 de Junho - Visita aos locais de trabalho e o espaços públicos, concepção de propostas
8 a 12 de Junho - Talhar a forma.
23 a 26 de Junho - Cozedura dos tijolos.
Julho - Implantação das peças nos locais

Ficha de Inscrição
Nome:
Data de nascimento:
Morada: Localidade:
Telefone:
E-mail:
Área de actividade:
Por ter lido e aceite as condições do regulamento abaixo assino.

Data: /

Ass:

/

