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PRESS RELEASE JUNHO 2021
6ª EDIÇÃO DO PRÉMIO ARTE JOVEM FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP
2021
Concurso Nacional para Alunos de Artes Visuais
Anúncio dos selecionados do Concurso-Prémio Arte Jovem Fundação
Millennium bcp 2021
O Carpe Diem Arte e Pesquisa, lança, com o apoio Mecenático da Fundação Millennium
bcp, os 10 artistas selecionados para a exposição do Concurso.
O júri da edição de 2021 é constituído Ana Marin Gaspar (Colecionadora), Pedro Vaz
(Artista Plástico) e Miguel Honrado (Diretor Executivo da Orquestra Metropolitana de
Lisboa).
A exposição dos selecionados irá inaugurar no dia 23 de Outubro no espaço do Not a
Museum na Rua Castilho 3 em Lisboa.
O concurso tem como objetivos:
- Dar a conhecer as mais recentes propostas dos artistas que acabam de entrar no mundo
arte, proporcionando, assim, uma visão mais alargada da produção artística nacional; criar
a oportunidade de o vencedor realizar a primeira exposição de apresentação de trabalho,
com acompanhamento curatorial, vendas e catálogo;
- Propor uma dinâmica mais competitiva entre as escolas nacionais;cativar o mercado da
arte, criando novas possibilidades de aquisição por colecionadores;criar novos meios de
divulgação e financiamento das atividades do CDAP, revertendo parte das vendas a favor
da referida associação cultural.
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A seleção para a exposição do Concurso-Prémio Arte Jovem Fundação
Millennium bcp 2020 é a seguinte:
Eva Gaspar (FBAUL)
Francisco Painço Santos (FBAUL)
Gabriel Ribeiro (FBAUL)
Hugo Bernardo (FBAUL)
Isabel Medeiros (FCSH)
João Abel Mota (FBAUP)
João Pedro Filipe (IADE)
Leonor Neves (ESAD CALDAS DA RAINHA)
Maria Teresa Oliveira (FBAUL)
Yuga Hatta (FBAUP)

Durante a exposição, e em data a anunciar serão atribuídos os seguintes prémios:
1. O prémio Aquisição da FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP 2021
2. Os prémios de formação da FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP, do Centro Português
de Serigrafia e Associação Inter.meada, e Galeria This is Not a White Cube.
3. Os prémios Aquisição Colecionador Anónimo.
4. O prémio Exposição Individual nos escritórios da Abreu Advogados em Lisboa.
5. O prémio Mural LACS
O CDAP lançou, pela primeira vez em 2016, o concurso nacional Arte Jovem
dirigido a alunos dos cursos de artes visuais finalistas ou que tenham terminado
os cursos nos dois anos anteriores. Esta é a 6ª edição do PRÉMIO ARTE JOVEM
FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP.
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Inauguração: 23 de Outubro
CONTACTOS - CARPE DIEM ARTE E PESQUISA
info@carpe.pt
www.carpe.pt
Facebook: www.facebook.com/carpe.diem.a.p
Instagram: carpe_pt
Carpe Diem Arte e Pesquisa
O Carpe Diem Arte e Pesquisa (CDAP) é um projeto de produção cultural
transversal de arte contemporânea, que visa propor novas direções na praxis
da curadoria e produção de cultura contemporânea. É um projeto sem fins
lucrativos, vocacionado para a experimentação. Esta experimentação passa
pela definição e execução das linhas curatoriais, que se alteram de acordo
com o contexto existente, no sentido de depender da proposta do artista, do
financiamento desta e da sua adequação ao espaço. Todas as edições têm
sido realizadas em Lisboa, embora vão variando os espaços de acolhimento.
Assim, as duas primeiras edições foram realizadas no Palácio Pombal; a
terceira no Espaço Águas Livres; e a quarta no Centro Português de
Serigrafia. Nesta 5ª edição do PRÉMIO ARTE JOVEM FUNDAÇÃO
MILLENNIUM BCP a exposição terá lugar no P28 do Hospital Psiquiátrico de
Lisboa.
Fundação Millennium bcp
A Fundação Millennium bcp assume-se como agente de criação de valor na
sociedade, nas diversas áreas da sua intervenção, num claro compromisso
ao desenvolvimento das comunidades em que se insere. Nesse sentido,
procura apoiar várias iniciativas que se alinhem com os seus valores e que,
simultaneamente, satisfaçam algumas das principais necessidades
identificadas nestas três áreas de atuação - Cultura, Ciência e Conhecimento
e Solidariedade Social – em Portugal, e noutros países onde o Millennium
bcp desenvolve a sua atividade.

Mecenas

Parceiros:

Apoios:
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