SOVEREIGN PORTUGUESE ART PRIZE, PATROCINADO PELA EON REALITY,
ANUNICIA LISTA DE FINALISTAS

Créditos: Jurado do Sovereign Portuguese Art Prize e artista contemporâneo Ai Wei Wei.
Crédito foto Ai Weiwei Studio; Duende de Jorge Queiroz; cedido pelo artista e a Associação SAF.

•

30 artistas contemporâneos de Portugal e da sua diáspora foram préseleccionados para o Sovereign Portuguese Art Prize por um conceituado júri,
incluindo os artistas Ai Wei Wei e Joana Vasconcelos.

•

A Exposição dos Finalistas percorrerá espaços no Porto, Lisboa, Estremoz e
Algarve de abril a setembro de 2022.

•

Todas as receitas angariadas com a venda das obras vão beneficiar os artistas e
serão utilizadas para financiar programas de artes, identificados pela Associação
SAF, que apoiam crianças desfavorecidas em Portugal.

Lisboa, 24 de Fevereiro 2022 – A Associação SAF (SAF) anunciou hoje os 30 finalistas préselecionados para o primeiro Sovereign Portuguese Art Prize, que celebra as práticas dos
principais artistas contemporâneos que vivem em Portugal e na sua diáspora. As receitas das
vendas públicas das obras serão divididas igualmente entre os artistas e a SAF; onde serão
utilizadas para financiar programas de artes expressivas que apoiam crianças desfavorecidas
em Portugal. O vencedor do Grande Prémio de € 25.000 será anunciado a 12 de abril, seguindose uma digressão da Exposição dos Finalistas por Portugal.
Um conselho de profissionais independentes da área das artes, composto por curadores,
colecionadores e académicos, indicou artistas para participarem no Prémio. Destes artistas trinta
foram pré-selecionados por um conceituado júri, incluindo os artistas Ai Weiwei e Joana
Vasconcelos; Vicente Todolí, Diretor Fundador do Museu de Arte Contemporânea de
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Serralves; David Elliott, escritor freelance, curador e ex-diretor fundador do Mori Art Museum,
Tóquio; Maura Marvão, Diretora da Phillips em Portugal e Espanha; Phillippe Vergne, curador
francês e diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e Tim Marlow, diretor executivo
e diretor do Design Museum, Londres.
Os artistas selecionados são: Ana Mendes; André Príncipe; António Júlio Duarte; Avelino Sá;
Cecília Costa; Edgar Martins; Horácio Frutuoso; Inês Botelho; Isaque Pinheiro; João Jacinto;
Jorge Queiroz; José Loureiro; Luísa Mota; Manuel Caeiro; Manuela Pimentel; Maria Almeida;
Cunha Alegre; Maria Trabulo; Miguel Branco; Nuno Sousa Vieira; Paulo Arraiano; Pedro Batista;
Pedro Vaz; Rui Moreira; Rui Pedro Jorge; Salomé Lamas; Saskia Moro; Teresa Esgaio; Vasco
Araújo; Vasco Mourão; Yuri Firmeza.
O jurado Ai Wei Wei comentou: "É um prazer estar envolvido no Sovereign Portuguese Art Prize
como membro do júri. Ajudou-me a perceber a cena da arte contemporânea portuguesa e as
suas atividades relacionadas. Espero que este empenho tenha impacto no mundo de hoje. A arte
sempre foi usada como decoração e não como reflexão sobre a estética e a ética. Com os
esforços dos artistas participantes, a arte pode voltar a imergir em argumentos filosóficos em vez
de apenas ser bonita ou uma mera demonstração de habilidades. Se assim for, nenhum júri pode
julgar arte, e a arte só pode ser julgada pelos espectadores."
A digressão da Exposição dos Finalistas terá início no Palácio das Artes no Porto (13-30 de abril
de 2022), seguindo para a Sociedade Nacional de Belas-Artes em Lisboa (24 de maio a 18 de
junho de 2022), depois o Museu Berardo em Estremoz (22 de junho-15 de agosto de 2022),
culminando noutro local no Algarve (a confirmar). Os visitantes serão convidados a votar na sua
obra favorita e, juntamente com os votos online, o artista mais votado receberá o Prémio do Voto
do Público de € 2.000.
O jurado Vicente Todoli comentou: “Foi muito interessante ver o conjunto de perspetivas e a
amplitude das práticas artísticas das candidaturas para o Sovereign Portuguese Art Prize. Estou
encantado com a pré-seleção de artistas que, estou certo, vai produzir uma Exposição de
Finalistas fascinante e perspicaz – representativa do talento dos artistas contemporâneos em
Portugal.”
O Sovereign Portuguese Art Prize é patrocinado pela EON Reality. Anna Lejerskar, presidente
da Learn for Life Foundation, a entidade sem fins lucrativos da EON Reality, disse sobre a
parceria: “A criatividade é vista como a força motriz por trás da inovação, como um combustível
para inspirar e enriquecer. Para a EON Reality, os paralelos entre a arte e a tecnologia são
evidentes, ambas fornecem meios para aprender sobre nós mesmos e o mundo de maneiras
novas e diferentes, e um convite para repensar e reinventar. A EON Reality, através da sua
entidade sem fins lucrativos Learn for Life Foundation, orgulha-se de patrocinar o Sovereign
Portuguese Art Prize numa causa estreitamente alinhada com o compromisso da organização
com a educação, as artes e a comunidade. A cooperação entre a Learn for Life Foundation e o
Sovereign Portuguese Art Prize marca a nossa visão partilhada de aproveitar o poder da
criatividade e potenciar os sonhos das gerações vindouras.”
FIM
Informação à imprensa portuguesa:
Alexandra Stilwell: alexandra.stilwell@gmail.com, +351 917 800 509
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Informação à imprensa internacional:
Georgina Angus; Georgina@sovereignartfoundation.com; +44 (0) 77 650 910 77
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NOTAS AOS EDITORES
Facebook @SovereignPortugueseArtPrize | @SovereignArtFoundation
Instagram @sovereignportugueseartprize | @sovereignartfoundation
#SovereignArtFoundation #SPAP
Dossier de Imprensa: Clique aqui para baixar o dossier de imprensa completo com imagens
de arte em alta resolução, retratos de artistas, citações, fichas informativas e o comunicado de
imprensa da EON Reality. Creditar o artista e a Associação SAF para todas as imagens.
Sobre a Sovereign Art Foundation
A Sovereign Art Foundation (SAF) é uma organização de caridade fundada em 2003 para
reconhecer, apoiar e promover o talento da arte contemporânea; e trazer os benefícios
terapêuticos da arte para crianças desfavorecidas.
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No mesmo ano, a SAF lançou o Sovereign Asian Art Prize, agora reconhecido como o prémio
de arte anual mais estabelecido e prestigioso da Ásia-Pacífico. O Prémio aumenta a exposição
internacional dos artistas da região, ao mesmo tempo que arrecada fundos por meio do leilão
de obras de arte selecionadas e da divisão dos rendimentos entre os artistas participantes e a
SAF. A SAF usa esses recursos para financiar programas que apoiam crianças carenciadas
através de artes expressivas. Este modelo já arrecadou 10 milhões de dólares para artistas e
instituições de caridade em todo o mundo.
Este ano, a SAF lançou dois novos prémios internacionais: o Norval Sovereign African Art Prize
e o Sovereign Portuguese Art Prize, casa um com o objetivo de aumentar a exposição
internacional de artistas nestes países, ao mesmo tempo que angaria fundos para programas
locais de educação artística. SovereignArtFoundation.com
Sobre o Sovereign Group
Howard Bilton fundou o Sovereign Group em Gibraltar em 1987, que desde então se tornou
num dos maiores fornecedores de serviços para empresas, clientes privados, planeamento de
pensões, seguros e impostos. Com uma rede de 23 escritórios que abrangem a Europa, Ásia,
África e Oriente Médio, o quadro de funcionários global da Sovereign agora é superior a 500.
Atualmente gerenciam mais de 20.000 estruturas para uma ampla variedade de clientes empresas, empreendedores, investidores privados ou indivíduos de ultra-património líquido e
as suas famílias - e gerem ativos superiores a 20 bilhões de dólares.
A Sovereign orgulha-se da amplitude e profundidade excecionais do conhecimento técnico,
com uma cultura empresarial, mas com o compromisso de manter a conformidade e promover
uma conduta ética.
O Grupo Sovereign oferece um conjunto completo e complementar de serviços:
Sovereign Corporate Services – oferece a formação e gestão de empresas em todas as
principais jurisdições, juntamente com o suporte necessário para ajudar empresas de todos os
tamanhos a estabelecer e manter operações com sucesso.
Sovereign Private Client Services – fornece serviços fiduciários, gestão de património e
planeamento de sucessão para famílias e empreendedores com mobilidade internacional.
Sovereign Retirement Planning – concebe e administra planos de pensões internacionais
individuais e corporativos que oferecem escolha, transparência e portabilidade em várias
jurisdições.
Sovereign Insurance Services – oferece serviços personalizados de seguros corporativos e
pessoais para nossos clientes.
SovereignGroup.com
Sobre a EON Reality, Patrocinador Principal
A EON Reality é líder mundial na criação de experiências baseadas em Realidade Aumentada e
Virtual para a educação e a indústria, bem como são os criadores do Knowledge Metaverse. Os
23 anos de sucesso da EON Reality estão ligados à sua crença de que o conhecimento é um
direito humano e deve estar disponível e acessível para todos os humanos do planeta. Para
realizar isso, a EON Reality desenvolveu e lançou o EON-XR, uma plataforma baseada em SaaS
dedicada à democratização da criação de conteúdo XR que traz desenvolvimento e publicação
de XR sem código para smartphones, tablets, laptops e dispositivos focados em XR. A rede
global da EON Reality, com mais de 1,4 milhão de usuários, está a contribuir para a construção
do Knowledge Metaverse em mais de 100 locais, e criou a biblioteca XR líder mundial para a
educação e a indústria com mais de 2,16 milhões de ativos 3D.
https://eonreality.com
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Sobre a Sutton, Parceiro de Comunicação Cultural
A Sutton é uma equipa internacional de estrategistas culturais, envolvendo habilmente o público
local e internacional através de uma estratégia cultural multidimensional que integra
comunicação, marketing e parcerias. A Sutton fornece soluções criativas e sustentáveis,
inspirando conexões entre pessoas, ideias e lugares e acredita que a cultura tem um papel vital
a desempenhar para melhorar a vida de todos.
https://suttoncomms.com
Sobre a Tivoli Hotels & Resorts
A Tivoli Hotels & Resorts faz parte da Minor Hotels e gere 16 hotéis em Portugal, no Brasil e no
Qatar. Com mais de 80 anos de existência, a Tivoli Hotels & Resorts destaca-se pela oferta de
experiências únicas que dão a conhecer o mais autêntico em cada destino, e por um serviço
inovador e com foco no cliente. Visite www.tivolihotels.com/pt Siga-nos no Facebook e Instagram:
@TivoliHotels
Sobre a NH Collection
NH Collection é a marca upper-upscale do NH Hotel Group, que se destaca pelos seus hotéis
autênticos localizados nas principais capitais da Europa e América Latina. Baseados na sua
oferta premium, estes hotéis mantêm o seu caratcter local para inspirar e cativar os seus
hóspedes.
Sobre a Iberomail, Parceiro Logistica
A Iberomail é um operador postal com um vasto leque de soluções logísticas para correio,
encomendas e serviços expresso. A empresa é especializada em diversos setores, sendo um
deles o transporte de antiguidades e obras de arte. Com Iberomail, o mundo está à sua porta.
https://iberomail.com/pt
Sobre a Howard’s Folly, Parceiro Hospitalidade
Howard Bilton e David Baverstock fundaram a Howard’s Folly em 2002, que hoje inclui uma
adega contemporânea e um restaurante em Estremoz. A Howard’s Folly é patrocinadora de
longo prazo da SAF e a maioria dos seus rótulos foram desenhados por vencedores do
Sovereign Asian Art Prize no ano que o vinho foi engarrafado. A Howard’s Folly patrocina o
Sovereign Portuguese Art Prize. https://www.howardsfollywine.com
Sobre a Fundação da Juventude, Parceiro de produção
Em atividade desde 1989 e atualmente sediada no Palácio das Artes, no Porto, a Fundação da
Juventude é uma instituição privada, de interesse público e sem fins lucrativos, vocacionada
para a Formação, Empreendedorismo e Apoio ao Emprego Juvenil. Criada por escritura de 25
de Setembro de 1989, pela mão de 21 instituições públicas e privadas, foi declarada instituição
de utilidade pública em Março de 1990. De âmbito nacional, para além da Sede na cidade do
Porto, a Fundação da Juventude tem também uma Delegação na Região de Lisboa e Vale do
Tejo. https://www.fjuventude.pt
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